
       1/2013      ALKOHOLI- JA HUUMETUTKIJAIN SEURA RY 

       FINNISH SOCIETY FOR ALCOHOL AND DRUG RESEARCH 

 
 

  
          AHTS 

 

 

 

 

   

Huumeet, hoito ja haittojen  
hallinta 

”Huumekysymys” muuttui Suomessa perinpohjaisesti 1990-

luvun aikana. Yhtenä keskeisenä taustatekijänä olivat huu-

meiden käyttökulttuurien muutokset. Kehityksen myötä 

Suomeen muodostui erillinen, alkoholiongelmien hoidosta 

poikkeava huumehoitojärjestelmä, ja käyttöön otettiin uu-

denlaisia tapoja hallita ja hoitaa huumeidenkäyttöön liitty-

vää riippuvuutta. 

 

Huumeiden käyttäjille suunnatut hoito- ja hyvinvointipalve-

lut herättivät myös epäluuloja hoito-orientoituneiden toi-

menpiteiden tarkoituksenmukaisuudesta. Julkisuudessa eni-

ten keskustelua herätti huumeita suonensisäisesti käyttäville 

suunnattu ruiskujen ja neulojen vaihto. Vähintään yhtä pal-

jon keskustelua liittyi korvaushoidon aloittamiseen, jonka 

pelättiin johtavan huumehaittojen lääketieteellisen hallin-

taan ja asiakkaiden päihdeongelmien muuttumiseen pysy-

viksi. 

 

Yhteiskunnan panostuksia huumeongelmista kärsivien hoi-

toon voidaan perustella useasta näkökulmasta. Yhteiskunta-

eettisesti huumeiden käyttäjillä on oikeus tarvitsemiinsa hy-

vinvointipalveluihin siinä missä muillakin kansalaisilla. 

Myös kanssaihmisten ja yhteiskunnan järjestelmien näkö-

kulmasta hoitosatsauksissa on mieltä, sillä ne parantavat 

paitsi käyttäjän, myös hänen lähiympäristönsä elämänlaatua. 

Pitkällä tähtäimellä hoitoinvestoinnit myös keventävät yh-

teiskunnan instituutioiden kuormitusta. 

 

Miltä suomalaisen huumehoidon tilanne näyttää sitten tällä 

hetkellä? Tätä tarkastellaan seuran seminaarissa, jonka oh-

jelma ja ilmoittautumisohjeet löytyvät jäsenkirjeen lopusta. 
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Alkoholi- ja  
huumetutkijain 
seura ry 
Finnish Society for Alcohol and  

Drug Research 
 

Alkoholi- ja huumetutkijain 

seuran hallitus: 

Katariina Warpenius (pj) 

pj[at]ahts.fi 

Sanna Kailanto (varapj) 

sanna.kailanto[at]thl.fi 

Marke Jääskeläinen(sihteeri) 

sihteeri[at]ahts.fi 

Anu Katainen 

anu.h.katainen[at]helsinki.fi 

Karoliina Karjalainen 

karoliina.karjalainen[at]thl.fi 

Anna Leppo 

anna.leppo[at]helsinki.fi 

Riikka Perälä 

riikka.perala[at]helsinki.fi 

Arto Ruuska 

arto.ruuska[at]helsinki.fi 

Johanna Uittamo 

johanna.uittamo[at]helsinki.fi 

 

 

Yhteystiedot 

Postiosoite: 

c/o Marke Jääskeläinen 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

PL 30 

00271 Helsinki 

Puhelin: 

029 524 6637 

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. 

 

Alkoholi- ja huumetutkijain seuran sääntömääräinen 
vuosikokous Helsingissä 21.2.2013 
 

Seuran vuosikokous pidetään torstaina 21.2.2013 klo 16 alkaen 

Tieteiden talolla salissa 313 (Kirkkokatu 6, Helsinki). Kokouk-

sessa käsitellään sääntöjen 8§:ssä määritellyt asiat ja valitaan 

seuran hallitus vuodelle 2013. Esitykset kokouksessa käsiteltä-

viksi asioiksi on toimitettava hallitukselle kirjallisena 15.2.2013 

mennessä. Tervetuloa! 

 

 

 

AHTS:n jäsen! 

 

Oletko kiinnostunut osallistumaan AHTS:n hallituksen toimin-

taan? Ota yhteyttä puheenjohtajaan tai hallituksen jäseniin! 

(Yhteystiedot: puheenjohtaja pj[at]ahts.fi, sihteeri[at]ahts.fi. 

Hallitusten muiden jäsenten yhteystiedot löydät tältä sivulta.) 

 

Tulevia väitöksiä 
 

VTM Outi Hietala väittelee Helsingin yliopistossa 8.3.2013 klo 

12.00 aiheesta ”A-klinikan asiakaskahvilassa – etnografinen 

tutkimus asiakkaiden juomiselle ja ammattiavulle antamista 

merkityksistä”. Yhteiskuntapolitiikan alaan kuuluva väitöskirja 

julkaistaan DIAKin A tutkimuksia –sarjassa sekä sähköisessä 

muodossa ethesis.helsinki.fi. 

 

Ilmestyneitä väitöskirjoja 
 

M.Sc. Petra Kouvonen väitteli 11.1.2013 Helsingin yliopiston 

valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”Participatory Poli-

cies and Social Rights in Out-of-home Placement Services. – 

Negotiated Agencies of Vulnerable Children”. Väitöskirjan tii-

vistelmä luettavissa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-

952-93-1660-1 

 

LL Jussi Puljula väitteli 16.12.2012 Oulun yliopiston lääketie-

teellisessä tiedekunnassa aiheesta ”Alcohol-related traumatic 

brain injuries before and after the reduction of alcohol prices: 

Observations from Oulu Province and Northern Ostrobothnia”. 

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa osoit-

teessa http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-951-42-9951-3 

 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-93-1660-1
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-93-1660-1
http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-951-42-9951-3
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ALKOHOLI- JA HUUMETUTKIJAIN SEURAN SEMINAARI 
 

Torstaina 7.3.2013, kello 13.00–16.00 
Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Sali 404  

 

Huumehoito ja haittojen hallinta -seminaari 
 

 
13.00–13.30   Huumausainepolitiikka sosiaalisena investointina 

Pekka Hakkarainen; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
 
13.30–14.00  Opiaattiriippuvuuden korvaushoidon vaikutukset suomalaisten seurantatutki-

musten valossa 
Jani Selin; Jyväskylän yliopisto 

 
14.00–14.30  Korvaushoidosta irrottautuneiden kokemuksia hoidosta 

Sini Kankaanpää; Helsingin yliopisto 
 
14.30–15.00   Kahvitauko 
 
15.00–15.30   Päihde- ja mielenterveyspalveluiden integrointi kunnissa 

Kerstin Stenius ja Tuukka Tammi; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
 
15.30–16.00  Haittojen vähentäminen: syrjäyttävä vai mukaan ottava huumeidenkäytön  

hallintamuoto 
Riikka Perälä; Helsingin yliopisto 

 
 

Ilmoittautumiset pe 1.3.2013 mennessä sähköpostitse: sihteeri@ahts.fi.  

 

Seminaari on seuran jäsenille, opiskelijoille ja toimittajille maksuton. Muille seminaarimaksu on 10 

euroa. Mainitsethan jäsenyydestäsi ilmoittautumisen yhteydessä.  

Seuran jäseneksi voi liittyä sähköpostitse: sihteeri@ahts.fi. Seuran jäsenmaksu on 15 euroa, eläkeläi-

set/opiskelijat 10 euroa. 

 

  Tervetuloa! 


