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Muuntohuumeet

• Vuonna 2016 löydettiin 66 uutta 
muuntohuumetta

• 98 uutta ainetta vuonna 2015

• Vaikka uusien markkinoille tulevien 
aineiden määrä on hidastunut, 
kokonaismäärä on edelleen suuri

• Vuoden 2016 loppuun mennessä 
EMCDDA:n seurannassa oli yli 620 
muuntohuumetta

• Suomessa kielletty 509 KKP-aineina, 
64 uutta ainetta kansallisesti + EU ja 
YK listat
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Hengen-
vaarallisia 
purskah-
duksia

Markkinoiden 
vaihtelu jopa 

naapurimaissa

Määrän 
kasvu ei voi 

jatkua 
loputtomiin

Paluu 
perinteisiin 
aineisiin?

Poistuvat 
markkinoilta 
kieltämisen 

jälkeen



Synteettiset opioidit - kasvavat markkinat 

• Erittäin voimakkaita

• Pieni markkinaosuus, mutta suuret haitat, kuten 

myrkytykset

• Euroopassa löydetty 34 uutta synteettistä opioidia

2009-2017

• Näistä fentanyylejä 26

• Pääasiassa jauheita, tabletteja ja kapseleita
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Fentanyylit

• Fentanyylit ovat poikkeuksellisen voimakkaita opioideja

• jotkut monta kertaa voimakkaampia kuin heroiini

• 60 % vuonna 2015 ilmoitetuista uusien synteettisten aineiden 

600 takavarikosta oli fentanyylejä

• Vuonna 2017 EU:n varhaisen varoituksen järjestelmä ilmoitti 

kahdeksasta uudesta fentanyylistä

• (Vakava) myrkytysuhka sekä käyttäjille, että niille vahingossa 

altistuville (hengittäminen, ihokosketus?)

• esim. postin ja tullin työntekijät sekä pelastusyöntekijät
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Huumekuo-
lemien ehkäisy

Käyttäjähuoneet

6+1 maassa
DK, DE, ES, FR, LU, NL 

+NO

Naloksoni

9+1 maassa
DK, DE, EE, IE, ES, 
FR, IT, LT, UK + NO



Kotiin vietävä naloksoni / vertaisnaloksoni

• Yliannostuskuolemien lisääntyessä useissa maissa on otettu 
käyttöön haittoja vähentävänä toimenpiteenä vertaisnaloksoni-
ohjelmia (take home naloxone, THN, peer naloxone)

• Aktiivisille opioidien käyttäjille tai heidän läheisilleen annetaan 
mahdollisuus saada naloksonia kotiin, jotta sitä voidaan käyttää 
yliannostilanteessa

• Toiminnasta on saatu hyviä kokemuksia yliannoskuolemien 
ehkäisyssä maissa, jossa on paljon opioidien käyttäjiä

• Naloksoni on joissain maissa reseptivapaa, mutta useimmissa EU-
maissa sen käyttö vaatii reseptin
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Käyttöannosten testaaminen ”Pilleritestaus”

• Palvelu, joissa huumeiden käyttäjällä on mahdollisuus anonyymisti testata 
hankkimansa käyttöannos

• Testauksella selvitetään onko aine koostumukseltaan ja vahvuudeltaan sitä, 
mitä on ollut tarkoitus hankkia

• Testauksia tehdään maasta riippuen paikan päällä festivaaleilla tai erikseen 
perustetuissa neuvontapisteissä ja tuloksen voi saada heti tai 
laboratorioanalyysin kautta

• Palvelut on perustettu erityisesti satunnaiskäyttäjien tarpeisiin

• Pelkän analyysin lisäksi toimintaan kuuluu myös haittoja vähentävä 
käyttöneuvonta

• Toiminnan tavoitteena on ehkäistä vaarallisia aineita sisältävien pillereiden 
käytöstä johtuvia terveysongelmia ja kuolemantapauksia

• Suomessa toiminnan aloittaminen vaatisi lainsäädännön muutoksen
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Viranomaisten suojelu

• Naloksoni viranomaiskäytössä

• Poliisin työturvallisuusohje kesällä 2017, tarkennettu 2018

• Toimien ulottaminen hoitohenkilökuntaan ja muihin kenttätyöntekijöihin?

• Tarve uudistaa toimintatapoja?
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Kiitos!
stm.fi @STM_Uutiset

elina.kotovirta@stm.fi


