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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Mirita Saxbergin aloitteen lop-
puun käsitellyksi. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.09.2018 § 239
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Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Mirita Saxbergin ym. valtuustoaloitteesta koskien 
huumausaineiden kemiallisia tunnistamispalveluja:

”Huumeiden tunnistamisen suurimpana haasteena lainsäädännön nä-
kökulmasta on, että palvelun henkilökunta käsittelisi huumausaineita ja 
siihen pitäisi olla huumausainelain mukainen käsittelylupa. Tällä hetkel-
lä käsittelyluvan kriteerit ja niiden tulkinta on sellainen, ettei käsittelylu-
paa vaikuta olevan mahdollista saada tähän tarkoitukseen edes tieteel-
lisen tutkimuksen tekemisen kannalta.

Esimerkiksi Isossa-Britanniassa on tehty ainetunnistuksella täydennet-
tyä terveysneuvontaa ilman huumausaineiden käsittelylupaa ja asia on 
ratkaistu niin, että poliisi on jollain tavalla toiminnassa mukana. Myös 
Suomessa on pohdittu keinoja soveltaa nykyistä lainsäädäntöä siten, 
että kerätyt anonyymit huumausainenäytteet takavarikoitaisiin poliisin 
toimesta ja poliisi toimittaisi ne laboratorioon. 
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Helsinki ei voi nykyisen lainsäädännön puitteissa itsenäisesti aloittaa 
huumeiden tunnistusta osana päihdetyötä. Toiminnan aloittaminen 
edellyttäisi Suomessa toteutettua tutkimusta, toiminnallista yhteistyötä 
poliisin kanssa sekä lainsäädännön selkeyttämistä. Huumeiden tunnis-
tamispalvelun toteutukseen liittyvien kysymysten käsittelyä jatketaan eri 
toimijoiden kanssa syksyllä 2018 mahdollisesti tehtävän käyttöhuone-
selvityksen yhteydessä.”

Käsittely

25.09.2018 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Esittelijä Juha Jolkkonen muutti esitystä siten, että lausunnon viimeisen 
kappaleen viimeinen virke muutetaan muotoon: "Huumeiden tunnista-
mispalvelun toteutukseen liittyvien kysymysten käsittelyä jatketaan eri 
toimijoiden kanssa syksyllä 2018 mahdollisesti tehtävän käyttöhuone-
selvityksen yhteydessä."

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Mari Rantanen: Poistetaan lausuntoesityksen viimeinen lause: 
"Huumeiden tunnistamispalvelun toteutukseen liittyvien kysymysten kä-
sittelyä jatketaan eri toimijoiden kanssa syksyllä 2018 tehtävän käyttö-
huoneselvityksen yhteydessä."

Jäsen Mari Rantasen vastaehdotus 1 raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus 2:
Jäsen Ahto Apajalahti: Muutetaan lausunnon viimeisen kappaleen en-
simmäinen lause muotoon: "Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää aloit-
teen tavoitteita kannatettavina, mutta toteaa käsityksenään, että Helsin-
ki ei voi nykyisen lainsäädännön puitteissa itsenäisesti aloittaa huumei-
den tunnistusta osana päihdetyötä."

Kannattaja: jäsen Sandra Hagman

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavan äänestyksen 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (jäsen Ahto Apajalahti)

Jaa-äänet: 9
Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Maritta Hyvärinen, Seija Muurinen, 
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Matias Pajula, Karita Toijonen, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, San-
na Vesikansa

Ei-äänet: 3
Heidi Ahola, Ahto Apajalahti, Sandra Hagman

Tyhjä: 1
Mari Rantanen

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 9 - 
3 (tyhjää 1).

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi esittelijän muutetun ehdotuksen 
mukaisen lausunnon.

Jäsen Mari Rantanen jätti lausunnosta seuraavan eriävän mielipiteen: 
"Nykyinen lainsäädäntö ei anna mahdollisuutta järjestää huumausainei-
den tunnistustyötä eikä se ole yhteisten varojen vastuullisen käytön 
mukaista toimintaa. Kaupungin tulee noudattaa toiminnassaan tarkoin 
Suomen lakia ja sen vuoksi on mahdoton hyväksyä lautakunnan kir-
jausta siitä, että huumausaineiden tunnistamispalvelun toteutukseen 
liittyvien kysymysten selvittämistä jatkettaisiin edelleen."

11.09.2018 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Mikko Tamminen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 58655

mikko.tamminen(a)hel.fi


