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Suomessa tapahtuu Euroopan maista eniten alle 25-vuotiaiden huumekuolemia. Moni jää ilman apua. 
Ihmisen ja hänen läheistensä hyvinvointia vahingoittavat päihdeongelmat ovat arkipäivää myös Hel-
singissä. Hoitoonpääsyyn on liian korkea kynnys. 

Päihdeongelman kokevan ihmisen auttaminen edesauttaisi myös Helsingin turvallisuutta. Tukipalve-
luita päihderiippuvaisen auttamiseen on toivonut esimerkiksi poliisi. Päihdepalveluissa on suuri tarve 
matalan kynnyksen palveluille sekä keskusteluavulle. Lisäksi tarve on etsivälle työlle, joka tarjoaa 
apua siellä, missä asiakkaat ovat. 

Aloitteen tavoite on, että päihteitä käyttävät ihmiset saavat ajoissa matalan kynnyksen keskustelua-
pua mielenterveyden ongelmiin, jotka ovat usein juurisyy päihderiippuvuuden taustalla. Näin voidaan 
estää ongelmien syvenemistä ja päihdekuolemia. 

Aloitteessa esitämme, että Helsingin kaupunki pilotoi palvelua, jossa päihteitä käyttäville ihmisille tar-
jotaan matalan kynnyksen keskusteluapua. Palvelu toimii etsivän työn periaatteella, jossa koulutetut 
päihdehoidon ammattilaiset jalkautuvat kaduille ja tarjoavat mahdollisuutta keskusteluapuun tukihen-
kilöinä. Tukihenkilöitä voitaisiin hyödyntää myös käyttöhuoneiden yhteydessä, ja tukea siten käyttö-
huonekokeilua ja pääsyä hoitoon. 

Lisäksi palvelua voidaan hyödyntää viranomaisyhteistyössä, jolloin esimerkiksi poliisi tarjota ihmiselle 
mahdollisuutta käydä keskustelua mallin työntekijän kanssa.

Pilotissa voidaan hyödyntää monia keskeisillä alueilla olevia päihdeavun järjestöjen tiloja. Tavoitteena 
on palvelun tuominen päihteitä käyttävän ihmisen ulottuville, ja päihdehoidon ketjun vahvistaminen 
niin, että henkilö voidaan ohjata eteenpäin myös sairaanhoidon palveluihin avun piiriin. Tukihenkilö-
palvelu auttaa myös tilanteessa, jossa muun hoidon piiriin, kuten laitoskuntoutukseen, pääsyä täytyy 
odottaa.

Palvelu toimisi anonyymisti, jolloin keskusteluista ei jää merkintää, mikä madaltaa kynnystä hakea 
apua. Moni pelkää hakea apua päihdeongelmaan, koska pelkää siitä koituvia seurauksia esimerkiksi 
huoltajuusjärjestelyissä.

Palvelun kokeilemista suosittelevat asiantuntijat, kuten EHYT ry. Palvelun pilotoinnissa voidaan hyö-
dyntää EHYT ry:n ylläpitämän anonyymin Päihdeneuvonta -palvelun toimintamalleja.

Kokeilun toivottu tulos on, että päihdehaitat pienevät, kun ihmiset saavat palveluita ajoissa, ja että vi-
ranomaisilla on käytössään taho, johon he voivat ohjata päihteitä käyttävän ihmisen. Tavoitteena on, 
että halukkuus ja mahdollisuus päästä hoitoon kasvaa, kun keskusteluapua on saatavilla matalalla 
kynnyksellä.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Helsingin kaupunki kokeilee palvelua, jossa päihteitä 
käyttäville ihmisille tarjotaan matalan kynnyksen keskusteluapua edellä mainituilla keinoilla.
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