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Muuntohuumeet	  	  –	  nautinnon	  ja	  kontrollin	  
kilpajuoksu?	  
Viime	   aikoina	   puhe	   "muuntohuumeista"	   on	   yleistynyt	   eri	  
yhteyksissä.	   Muuntohuume-‐käsitteellä	   viitataan	   synteetti-‐
siin	  psykotrooppisiin	  aineisiin,	  joita	  markkinoidaan	  mm.	  In-‐
ternetissä	   "laillisina	   huumeina"	   ("legal	   high").	   Muunto-‐
huumeiden	  myötä	  huumemarkkinoille	  on	  ilmestynyt	  täysin	  
uusia	   päihdyttäviä	   aineita,	  mutta	   tarjontaan	   sisältyy	  myös	  
lääketeollisuuden	  kehittämiä	  molekyyliyhdisteitä,	  joita	  vain	  
ei	  ole	  lanseerattu	  luvanvaraiseen	  kliiniseen	  käyttöön.	  
	  
Muuntohuume	  käsite	  on	  osuva	  ja	  kuvaa	  hyvin	  uusien	  yhdis-‐
teiden	   luonnetta	   ja	   problematiikkaa.	   	   Uudet	   kemikaali-‐
muunnokset	   ovat	   sinänsä	   laillisia,	   joten	   ne	  mahdollistavat	  
huumevalvonnan	   kiertämisen.	   Muuntohuumeita	   markki-‐
noidaan	   kiehtovin	  mielikuvin	  muoti-‐,	   seksi-‐	   tai	   designhuu-‐
meina.	  Vasta	   lainmukainen	  huumeluokitus	  määrittelee	  uu-‐
sien	  kemikaalien	  käytön,	  hallussapidon	  ja	  myynnin	  rangais-‐
tavaksi	  huumausainelain	  nojalla.	  	  
	  
Asetelma	   tuottaa	   huumemarkkinoiden	   ja	   viranomaiskont-‐
rollin	  kilpajuoksun:	  Muuntohuumeita	  kaupitellaan	  ja	  käyte-‐
tään	  ”laillisina	  huumeina”,	  mutta	  niitä	   luokitellaan	  ripeästi	  
virallisiksi	  huumausaineiksi	  lainsäädännön	  avulla.	  	  
	  
Sanna	   Kailannon	   koordinoimassa	   Muuntohuumeet	   -‐
seminaarissa	   valotetaan	   ilmiötä	  monipuolisesti	   farmakolo-‐
gian,	  tutkimuksen,	   lainsäädännön,	  maahantuonnin	   ja	  päih-‐
detyön	   näkökulmista.	   Seminaarin	   ohjelma	   ja	   ilmoittautu-‐
misohjeet	  löytyvät	  jäsenkirjeen	  lopusta.	  	  
	  
Seuran	   vuosikokous	   pidetään	   Tieteiden	   talolla	   heti	   semi-‐
naarin	  jälkeen	  15.2.2012	  klo	  16.00	  salissa	  313.	  Tervetuloa!	  	  
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Alkoholi- ja huumetutkijain 
seuran hallitus: 
Katariina Warpenius (pj) 
pj[at]ahts.fi 
Satu Väkeväinen (varapj) 
satu.vakevainen[at]helsinki.fi 
Janne Härkönen (sihteeri) 
sihteeri[at]ahts.fi 
Sanna Kailanto 
sanna.kailanto[at]thl.fi 
Anu Katainen 
anu.h.katainen[at]helsinki.fi 
Tuula Kekki 
tuula.kekki[at]thl.fi 
Arto Ruuska 
arto.ruuska[at]helsinki.fi 
Mira Roine 
mira.roine[at]a-klinikka.fi 
 
 
Yhteystiedot 
Postiosoite: 
c/o Janne Härkönen 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
PL 30 / Viuhka 
00271 Helsinki 

Puhelin: 
020 610 7168 

Faksi: 
020 610 7170 

Internet: 
www.ahts.fi 
 
 
Jäsenmaksu 
Eläkeläiset/opiskelijat 10 euroa, 
muille 15 euroa. Maksetaan hen-
kilökohtaisen viitteen kanssa tilil-
le: SAMPO	  800017	  –	  587950 

 
Ovatko yhteystietosi muuttu-
neet?  
Pyydämme ystävällisesti ilmoit-
tamaan posti- tai sähköpostiosoit-
teissa tapahtuneet muutokset seu-
ran sihteerille. 
 

Ilmestyneitä	  väitöskirjoja	  
 
LL	  Tommi	  Koivu	  väitteli	  12.11.2011	  Tampereen	  yliopiston	  lää-‐
ketieteellisessä	  tiedekunnassa	  aiheesta	  ”Hormonikorvaushoi-‐
don	  tai	  alkoholinkäytön	  aiheuttamat	  muutokset	  valtimonko-‐
vettumataudin	  riskitekijöissä”.	  Teos	  on	  myös	  elektroninen	  jul-‐
kaisu	  ja	  luettavissa	  Acta	  Universitatis	  Tamperensis	  -‐sarjassa:	  
http://acta.uta.fi/teos.php?id=1000043	  
 
YTM	  Henna	  Pirskanen	  väitteli	  5.12.2011	  Jyväskylän	  yliopiston	  
yhteiskuntatieteellisessä	  tiedekunnassa	  aiheesta	  ”Alkoholi,	  
isyys	  ja	  valta.	  Ongelmajuovat	  isät	  miesten	  elämäntarinoissa.”	  
Teos	  on	  julkaistu	  Väestöliiton	  Väestöntutkimuslaitoksen	  julkai-‐
susarjassa	  D	  53/2011,	  Helsinki:	  Väestöliitto,	  253s.	  ISBN	  978-‐
952-‐226-‐091-‐8,	  ISSN	  0357-‐4725. 
 
	  

Tulevia	  väitöksiä	  
	  
VTM	  Aija	  Kaartinen	  väittelee	  4.2.	  klo	  12	  otsikolla	  ”Kansan	  rait-‐
tiudeksi	  ja	  kotien	  onneksi	  -‐	  Naisten	  kieltolakimielipiteet	  ja	  toi-‐
minta	  kieltolain	  puolesta	  ja	  sitä	  vastaan	  1919–1932”.	  Paikkana	  
on	  Helsingin	  yliopistomuseo	  Arppeanum,	  auditorio,	  Snell-‐
maninkatu	  3.	  
	  
VTM	  Anna	  Leppo	  väittelee	  10.2.	  kello	  12	  otsikolla	  ”Precarious	  
Pregnancies.	  Alcohol,	  Drugs	  and	  the	  regulation	  of	  risks”.	  Paik-‐
kana	  on	  yliopiston	  päärakennus,	  Fabianinkatu	  33,	  3.	  krs,	  sali	  5.	  
	  
VTM	  Riikka	  Perälä	  väittelee	  23.3.	  kello	  12	  otsikolla	  ”Haittojen	  	  	  
vähentäminen	  ja	  matala	  kynnys	  suomalaisessa	  huumehoidos-‐
sa”.	  Paikkana	  on	  yliopiston	  päärakennus,	  Unioninkatu	  34,	  audi-‐
torio	  XIV.	  

Alkoholi	  -‐	  ja	  huumetutkijain	  seura	  ry:n	  sääntömääräinen	  vuo-‐
sikokous	  Helsingissä	  15.2.2012	  
	  
Seuran	  vuosikokous	  pidetään	  keskiviikkona	  15.	  päivänä	  helmi-‐
kuuta	  Tieteiden	  talon	  (Kirkkokatu	  6)	  salissa	  313,	  kello	  16.00.	  
Kokouksessa	  käsitellään	  sääntöjen	  8§:ssä	  määritellyt	  asiat	  ja	  
valitaan	  seuran	  hallitus	  vuodelle	  2012.	  Esitykset	  kokouksessa	  
käsiteltäväksi	  asioiksi	  on	  toimitettava	  hallitukselle	  kirjallisena	  
7.2.2012	  mennessä.	  Jäseniä	  pyydetään	  ilmoittamaan	  osallis-‐
tumisestaan	  etukäteen	  sihteerille	  Janne	  Härköselle,	  
sihteeri[at]ahts.fi.	  
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ALKOHOLI- JA HUUMETUTKIJAIN SEURAN SEMINAARI 
 
 

MUUNTOHUUMEET 
 

15.2.2012 klo 12.30–16.00 
Tieteidentalo, Kirkkokatu 4, Sali 505 

 
 
 
12.30–13.00	   Muuntohuumeet	  ilmiönä	  
	   Elina	  Kotovirta,	  erikoissuunnittelija	  THL	  
	  
	  
13.00–13.30	   Muuntohuumeiden	  farmakologiaa	  	  
	   –	  muuntohuumeiden	  tutkimus	  tällä	  hetkellä	  
	   Timo	  Seppälä,	  dosentti	  THL	  

	  
13.30–14.00	   Muuntohuumeiden	  tutkimus	  

	  	   –	  tutkiminen	  biologisista	  matriiseista	  
	  	   Teemu	  Gunnar,	  laboratorionjohtaja	  THL	  
	  
14.00–14.30	   Kahvi	  
	  
14.30–15.00	   Muuntohuumeiden	  maahantuonti	  
	  	   –	  tullin	  näkökulma	  
	  	   Emma	  Tiainen,	  Tullikemisti,	  Tulli	  
	  
15.00–15.30	   Muuntohuumeet	  lainsäädännön	  näkökulmasta	  
	  	   Katja	  Pihlainen,	  ylitarkastaja,	  FIMEA	  
	  
15.30–16.00	   Muuntohuumeet	  kentällä	  
	  	   Marina	  Stendahl,	  lähihoitaja,	  Helsingin	  Vinkki	  
 
 
Ilmoittautumiset	  13.2.2012	  mennessä	  sähköpostitse:	  sihteeri@ahts.fi	  
	  
Seminaari	  on	  seuran	  jäsenille,	  opiskelijoille	  ja	  toimittajille	  maksuton.	  Muille	  seminaarimak-‐
su	  on	  10	  euroa.	  Mainitsethan	  jäsenyydestäsi	  ilmoittautumisen	  yhteydessä.	  Seuran	  jäseneksi	  voi	  
liittyä	  sähköpostitse:	  sihteeri@ahts.fi.	  Seuran	  vuosimaksu	  on	  15	  euroa,	  eläkeläiset/opiskelijat	  10	  
euroa.	  
	  
Tervetuloa!	  
	  


