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VUOSIRAPORTTI 2012: PÄÄKOHDAT 2 

Uuden raportin mukaan heroiinin käyttö vähenee ja huumeiden käyttötavat muuttuvat 

(15.11.2012, LISSABON JULKAISTAVAKSI AIKAISINTAAN klo 10.00 Länsi-Euroopan aikaa/Lissabonin aikaa) 
Heroiini on ollut 1970-luvulta lähtien keskeisessä osassa Euroopan huumausaineongelmaa, ja se aiheuttaa EU:ssa 
edelleen eniten huumeisiin liittyviä sairauksia ja huumekuolemia. Vaikka heroiini aiheuttaa ongelmia edelleen, niitä 
on aiempaa vähemmän, kerrotaan Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksesta 

(EMCDDA). Se julkaisi tänään Lissabonissa vuosiraportin 2012 "Huumeongelma Euroopassa", jonka mukaan 
edessä saattaa olla siirtyminen uuteen vaiheeseen, jossa heroiinin osuus Euroopan huumeongelmasta pienenee (1).  

Lisäksi raportissa todetaan, että uusien heroiininkäyttäjien määrä on laskenut eri puolilla Eurooppaa ja huumeen 
saatavuus vähentynyt ja että joissakin maissa heroiinin tarjota on viime aikoina laskenut äkillisesti. Laittomien 
huumausainemarkkinoiden kehitystä onkin seurattava tarkasti, jotta voidaan selvittää, johtaako heroiinin tarjonnan 
väheneminen sen saatavuuden pitkäaikaiseen vähenemiseen ja korvaavatko muut aineet heroiinin. 

Samalla kun heroiinin käyttö on viime aikoina vähentynyt, myös hoitoa on tarjottu enemmän (taulukko HSR-2). 
EU:ssa ja Norjassa on arviolta 1,4 miljoonaa opioidien säännöllistä käyttäjää (pääasiassa heroiininkäyttäjiä).          
Heistä yli puolella on nykyisin mahdollisuus päästä korvaushoitoon.  

Heroiini – uudet käyttäjät vähenevät ja tarjonta heikkenee 

Noin puolet (48 prosenttia) erikoistuneeseen huumehoitoon hakeutuvista ilmoittaa ensisijaiseksi huumeekseen 
opioidit, pääasiassa heroiinin (taulukko TDI-5, osa ii). Heroiiniongelmien pitkäaikaisuus ja kroonisuus merkitsevät 
sitä, että monet näistä käyttäjistä tarvitsevat apua tulevinakin vuosina. Myönteistä on kuitenkin se, että raportin 
mukaan uusien heroiininkäyttäjien määrä on vähenemässä (taulukko TDI-1, osa ii). Eri puolilla Eurooppaa ensi 
kertaa heroiininkäytön vuoksi erikoistuneeseen huumehoitoon hakeutuneiden asiakkaiden määrä laski vuoden 2007 
huippulukemasta eli 61 000:sta 51 000:een vuonna 2005 ja edelleen 46 000:een vuonna 2010 (taulukko TDI-1, 
osaii). Lasku oli huomattava muun muassa maissa, joissa heroiiniongelma on ollut pitkään, kuten Italiassa, 

Portugalissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (taulukko TDI-3, osa i). Opioidit, lähinnä heroiini, liittyvät 
useimpiin Euroopassa ilmoitettuihin huumekuolemiin. Uudet tiedot osoittavat näiden kuolemantapausten 
vähentyneen EU:n jäsenvaltioissa ja Norjassa hieman, noin 7 600:sta 7 000:een vuosina 2009–2010.  

Markkinaindikaattorien perusteella heroiinin saatavuus Euroopan katukaupassa on heikentynyt. Heroiinirikosten 
määrässä vuonna 2009 havaittu väheneminen jatkui vuonna 2010 (luku 2, kuvio 3). Myös tuoreimmat luvut 
takavarikoista osoittavat heroiinin tarjonnan heikentyneen yleisesti. Vuonna 2010 EU:ssa ja Norjassa tehtiin noin 
51 000 takavarikkoa, joissa otettiin talteen kuusi tonnia heroiinia, kun taas vuonna 2009 vastaavat luvut olivat 56 000 
ja kahdeksan tonnia (luku 6, taulukko 9; taulukko SZR-7; taulukko SZR-8). Heroiinin tarjonta väheni vuoden 2010 
lopussa ja vuoden 2011 alussa tuntuvasti joissakin maissa, erityisesti Irlannissa ja Yhdistyneessä 

kuningaskunnassa, missä onnistuneet poliisioperaatiot saattoivat vaikuttaa asiaan (2).  

"Heroiinin käytön väheneminen EU:ssa johtuu pitkäaikaisista pyrkimyksistämme vähentää sekä kysyntää että 
tarjontaa. Lainvalvontaviranomaisten tehokkaat toimet heroiinin salakuljetusreiteillä ovat kitkeneet merkittävästi 
tarjontaa. Yhtä lailla tärkeää on ollut korvaushoidon laajentaminen, sillä se on vähentänyt olennaisesti kysyntää 
markkinoilla. Nämä seikat voivat yhdessä tarjota edellytykset supistaa heroiinimarkkinoita Euroopassa myös 
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jatkossa. Eurooppa saattaa olla nykyisin joiltakin osin entistä hankalampi markkina-alue tälle huumausaineelle", 
toteaa EMCDDA:sta vastaava Euroopan komission jäsen Cecilia Malmström. 

Huumeiden käyttötavat muuttuvat  

EMCDDA:n mukaan heroiinin saatavuuden muutokset Euroopassa saattavat liittyä huumeiden käyttötapojen 
muuttumiseen. Joissakin Euroopan maissa suuri osa hoitoon tulevista ilmoittaa nykyisin pääasialliseksi 
huumeekseen muut opioidit kuin heroiinin (taulukko TDI-113). Esimerkiksi Virossa ja Suomessa heroiinimarkkinat 
romahtivat noin kymmenen vuotta sitten eivätkä ole missään vaiheessa täysin elpyneet. Virossa yli kolme 
neljäsosaa hoitoon tulevista ilmoittaa pääasialliseksi huumeekseen fentanyylin, joka on synteettinen opioidi.          
Vuonna 2012 huumeidenkäytön suuntauksia kartoittaneessa EMCDDA:n kokouksessa tarkasteltiin fentanyylin 
käytön viimeaikaisia muutoksia. Fentanyyli on huomattavasti voimakkaampaa kuin heroiini ja usein osallisena 
yliannostustapauksissa ja huumekuolemissa (3). Buprenorfiini on korvaushoidossa tavallisesti käytetty synteettinen 
opioidi. Suomessa hoitoon tulijat ilmoittavat sen tavallisimmin ensisijaisesti käyttämäkseen opioidiksi.  

Tanskassa, Latviassa ja Itävallassa suuri osa hoitoon tulevista ilmoittaa käyttävänsä muita opioideja. Samalla 
joissakin maissa huumausaineiden ongelmakäyttäjät käyttävät muita aineita kuin opioideja, koska heroiinin 
saatavuus on vaikeaa. Jotkin maat ovat raportoineet suonensisäisesti käytettävien katinonien (Unkari) ja 
amfetamiinien (Unkari, Latvia) käytön kasvusta sekä bentsodiatsepiinien ja muiden lääkkeiden käytön kasvusta 
(Irlanti, Slovenia). 

Suonensisäisten huumausaineiden käyttö vähenee edelleen 

Hoidossa olevilta potilailta saadut tiedot osoittavat, että opioidien suonensisäinen käyttö on vähentynyt Euroopassa 
yleisesti. Hoitoon tulevien heroiininkäyttäjien keskuudessa ilmeneviä suuntauksia koskeva kymmenvuotinen analyysi 
(2000–2009) osoittaa esimerkiksi sen, että useimmissa Euroopan maissa suonensisäisten huumeiden käyttäjien 
osuus on vähentynyt. Tämä suuntaus näkyy erityisen selvästi läntisissä EU:n jäsenvaltioissa sekä ensimmäistä 
kertaa hoitoon tulevissa potilaissa (luku 6). EMCDDA arvioi, että ensimmäistä kertaa hoitoon tulevista heroiinia 
suonensisäisesti käyttävien henkilöiden osuus on laskenut kymmenessä vuodessa (1999–2009) yli puolesta noin 
kolmannekseen (58 prosentista 38 prosenttiin) (4).  

Suonensisäisten käyttäjien uusia HIV-tartuntoja vähän, vaikka joissakin maissa on huolestuttavia 

epidemioita 

Vaikka heroiinin suonensisäisen käytön väheneminen onkin rohkaiseva merkki, huumeita suonensisäisesti 
käyttävillä on edelleen suurin huumeidenkäytöstä johtuvien terveysongelmien, kuten veren välityksellä leviävien 
infektioiden (HIV/aids, hepatiitti B tai C), yliannostuksen ja huumekuoleman riski. Viimeisten kymmenen vuoden 
aikana EU:ssa on onnistuttu torjumaan tehokkaasti suonensisäisesti huumeita käyttävien HIV-tartuntoja 
laajentamalla ennaltaehkäiseviä, hoidollisia ja haittoja vähentäviä toimenpiteitä. EU:n tuoreimmat tiedot osoittavat, 
että tähän ryhmään kuuluvien käyttäjien uusien HIV-tartuntojen keskimääräisluku laski uuteen ennätykseen eli 2,54 
uuteen tartuntatapaukseen miljoonaa asukasta kohti vuodessa (vuonna 2010 uusia tartuntoja oli arviolta 1 192). 
EU:n tilanne on yleisesti hyvä verrattuna sen muutamiin rajanaapureihin, joiden alueella keskimääräisluvut ovat 
paljon suuremmat (Venäjällä 104,3 ja Ukrainassa 151,5 – katso luku 7, kuvio 16). 

Vaikka EU onkin onnistunut torjumaan huumeidenkäyttäjien HIV-tartuntoja, virus voi edelleen levitä nopeasti 
tietyissä ryhmissä. Tänään julkistetussa raportissa esitetään ajantasaisia tietoja suonensisäisten huumeiden 
käyttäjien huolestuttavista HIV-epidemioista Kreikassa ja Romaniassa vuodelta 2011 (katso luvun 7 laatikko). 
Kreikassa suonensisäisten huumeiden käyttäjillä diagnosoitujen uusien HIV-tartuntojen määrä kasvoi vuoteen 2010 
asti vuosittain ilmoitetuista 9–19 tapauksesta 241 tapaukseen vuonna 2011. Tämä johtui siitä, että Ateenassa 
puhkesi paikallinen mutta laaja epidemia suonensisäisten huumeiden käyttäjillä. Romaniassa vastaava luku kasvoi 
samaan aikaan 1–6 tartunnasta 114 uuteen tartuntaan. Kreikka reagoi epidemiaan lisäämällä tuntuvasti neulojen ja 
ruiskujen vaihto-ohjelmia Ateenassa, ja huumehoitokapasiteettia vahvistettiin avaamalla joulukuuhun 2011 
mennessä 22 uutta opioidikorvaushoitoyksikköä. Romaniassa mahdollisuudet päästä korvaushoitoon ovat edelleen 
rajalliset, mutta on merkkejä siitä, että ruiskujen ja neulojen vaihto, joka väheni rahoituksen puutteen vuoksi 
huomattavasti vuosina 2010–2011, olisi nyt paranemassa. 
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EMCDDA:n ja Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen (ECDC) hiljattain pitämässä 
riskienarviointitapaamisessa (lokakuussa 2012) tutkittiin raportteja HIV-tartuntariskin kasvusta suonensisäisten 
huumeiden käyttäjillä useissa maissa ja korostettiin varotoimien tarpeellisuutta (5). 

EMCDDA:n hallintoneuvoston puheenjohtaja João Goulão totesi: "Meidän on seurattava valppaasti tulevien 
HIV-epidemioiden potentiaalisia riskejä. Maiden, joissa tartunnat yleistyvät, kannattaisi tarkastella kriittisesti 
kansallisia ennaltaehkäisy- ja valvontaohjelmiaan ja arvioida keskeisten HIV:n ennaltaehkäisytoimien, kuten 
opioidikorvaushoidon, ruiskujen ja neulojen vaihto-ohjelmien sekä antivirushoidon, laatua ja laajuutta. Kansanterveys 
ja riittävät ennaltaehkäisypalvelut on pidettävä jatkuvasti asialistalla näinä taloudellisesti haasteellisina aikoina."  

Pernaruttoepidemioita heroiininkäyttäjien keskuudessa – virastot varuillaan 

Toinen suonensisäisen käytön vakava seuraus ovat bakteeri-infektiot, jotka voivat olla hengenvaarallisia. 
Tämänpäiväisessä raportissa käsitellään pernaruttoepidemiaa, joka puhkesi hiljattain heroiinin (pääasiassa 
suonensisäisen heroiinin) käyttäjien keskuudessa. Kesäkuun 2012 jälkeen neljässä EU:n jäsenvaltiossa – 

Tanskassa, Saksassa, Ranskassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa – on raportoitu noin kymmenestä 
uudesta pernaruttotapauksesta, jotka saattavat olla saman saastuneen heroiinin aiheuttamia ja jotka saattavat liittyä 
samaan lähteeseen, josta Skotlannin aiempi pernaruttoepidemia vuosina 2009–2010 johtui. Vuoden 2012 
epidemian seurauksena EMCDDA ja ECDC käynnistivät nopeasti yhteisen riskinarvioinnin (6). Arvioinnin yhteydessä 
suositeltiin toimenpiteitä infektioiden torjumiseksi, ja arvioinnissa todettiin heroiininkäyttäjien olevan edelleen 
vaarassa altistua bakteerille. Virastojen varhaisvaroitusverkostot ovat valppaina uusien tapausten varalta, ja 
valvontaa on tehostettu.  

Erityisenä painopisteenä huumeidenkäytön torjunta Euroopan vankiloissa ja hoitoon liittyvien erojen 

pienentäminen 

Euroopan unionin vankiloissa arvioidaan olevan noin 635 000 vankia. Tutkimukset osoittavat, että 
huumausaineongelmat ovat selvästi yleisempiä vankien kuin muun väestön keskuudessa. Esimerkiksi yleisestä 
väestöstä alle prosentti on kokeillut elämänsä aikana heroiinia, kun taas 13 maasta kahdeksassa vastaava luku 
vaihteli vangeilla 15 ja 39 prosentin välillä. Vaikka osa vangeista lopettaakin huumeidenkäytön tai vähentää sitä 
vankeuden aikana, osa saattaa aloittaa sen tai entistä haitallisemmat käyttötavat (esimerkiksi ruiskujen ja neulojen 
yhteiskäytön) vankilassa. Monissa vankiloissa ahtaus, huono hygienia ja puutteellinen terveydenhuolto voivat 
entisestään heikentää vankien huonoa yleiskuntoa. 

Vuosiraportin lisäksi tänään julkaistussa uudessa katsauksessa EMCDDA antaa tietoja vankien 
huumeidenkäytöstä ja kertoo, mitä EU:ssa ja jäsenvaltioissa on tehty vankien oikeuksien ja terveyden 
parantamiseksi (7). Raportissa tarkastellaan sitä, millaisia palveluja huumeidenkäyttäjille tarjotaan Euroopassa 
vangitsemisesta vapautumiseen, ja käsitellään neuvontaa, riippuvuuden hoitoa ja tartuntatautien ennaltaehkäisyä.  

Raportin mukaan monet maat ovat tehostaneet vankiloissa tarjottuja hoitotoimenpiteitä, erityisesti 
opioidikorvaushoitoa. Vankien terveyspalvelut ovat kuitenkin harvoin yhtä hyvät kuin muun väestön. Raportissa 
kerrotaan, miten monissa Euroopan maissa lisätään vankien ja muiden yhteiskunnan jäsenten yhdenvertaisuutta 
hoitoasioissa ja vähennetään näiden ryhmien saamassa hoidossa esiintyviä eroja. Vankien terveydenhoito on muun 
muassa liitetty osaksi yleistä terveydenhoitoa, ja joissakin tapauksissa vastuu vankien terveydenhoidosta on siirretty 
oikeusministeriöltä terveysministeriölle. Raportin mukaan kuluneiden kymmenen vuoden aikana vankien 
terveydenhoidon on tunnustettu enenevässä määrin olevan osa kansanterveysjärjestelmää. Lisäksi on huomattu, 
että vankien hoitoa on jatkettava heidän vapautumisensa jälkeen, jolloin yliannostuskuoleman riski on äärimmäisen 
suuri madaltuneen opioiditoleranssin vuoksi. Tältä osin vapautumista edeltävän neuvonnan ja yliannostustapauksiin 
reagointia koskevan koulutuksen merkitys on erityisen suuri. 

MUITA RAPORTISSA KÄSITELTYJÄ ASIOITA 

Eurooppa on nykyisin merkittävä kannabiksen tuotantoalue – runsas käyttö aiheuttaa huolta 

Sen lisäksi, että Euroopassa kulutetaan paljon kannabista, Eurooppa on nykyisin myös merkittävä kannabiksen 
tuotantoalue. Kannabis onkin Euroopan yleisin laiton huumausaine. Vuosiraportissa kerrotaan Euroopan 
kannabismarkkinoilla tapahtuneesta voimakkaasta siirtymästä: yleisenä suuntauksena on kannabistuotteiden 
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tuonnin korvaaminen Euroopan rajojen sisäpuolella kasvatetulla kannabiksella (8). EMCDDA:n 30 raportoivasta 
maasta 29 on vahvistanut, että niiden alueella on viljelty kannabisruohoa (marihuanaa). Kahdessa kolmasosassa 
näistä maista kannabista kulutetaan ensisijaisesti kannabisruohon muodossa ja yhdessä kolmasosassa tuontihartsin 
(hasiksen) muodossa (luku 3, kaavio 4).  

Raportti osoittaa, että Euroopassa tehtyjen kannabisruohon takavarikoiden määrä on kasvanut tasaisesti 
vuodesta 2005 lähtien. Vuonna 2010 niitä arvioitiin olleen 382 000, mikä ylitti ensimmäistä kertaa kannabishartsin 
takavarikoiden määrän (358 000 takavarikkoa) (luku 3, taulukko 2). Kannabishartsin määrät ovat edelleen selvästi 
kannabisruohon määriä suuremmat: vuonna 2010 takavarikoitiin 106 tonnia kannabisruohoa ja 563 tonnia hartsia.  

Noin 80,5 miljoonaa (15–64-vuotiasta) eurooppalaista on kokeillut kannabista elämänsä aikana, ja noin 23 miljoonaa 
on käyttänyt sitä kuluneen vuoden aikana (luku 3, taulukko 3). Viimeisimmät Euroopasta saadut tiedot vahvistavat, 
että viime vuonna kannabiksen käyttö pysyi nuorten aikuisten (15–34-vuotiaiden) keskuudessa ennallaan tai väheni 
EMCDDA:n aiemmissa vuosiraporteissa esitetyistä luvuista (kaavio GPS-4, osa ii). Koululaisten (15–16-
vuotiaiden) keskuudessa vuonna 2011 tehdyssä uusimmassa Euroopan koululaisten alkoholin ja muiden 

päihteiden käyttöä tarkastelevassa tutkimuksessa (ESPAD) havaittiin, että kannabiksen kokeilua elämän aikana 
kuvaava luku oli pysynyt vuoden 2007 tutkimuksen jälkeen ennallaan puolessa EMCDDA:n 26:sta tutkimukseen 
osallistuneesta maasta (9). Jäljelle jäävissä maissa suuntaukset vaihtelivat. Yhdeksässä maassa, erityisesti 
Ranskassa, Latviassa, Unkarissa ja Puolassa, kannabiksen kokeilijoiden määrä oli kasvanut huomattavasti. Sen 
sijaan neljässä maassa (Tanskassa, Maltalla, Slovakiassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa) määrä oli 
vähentynyt (katso luku 3, kaavio 6).  

Huolta aiheuttavat edelleen ne kolme miljoonaa (15–64-vuotiasta) eurooppalaista, jotka käyttävät yhä kannabista 
päivittäin. He ovat noin prosentti Euroopan aikuisväestöstä (10). Käytön levinneisyyden tasaantumisesta huolimatta 
on kaiken kaikkiaan muistettava, että kannabis on edelleen merkittävä kansanterveydellinen ongelma. Noin 
25 prosenttia hoitoon hakeutuvista ongelmakäyttäjistä ilmoittaa kannabiksen pääasialliseksi huumeekseen.  

LOPUKSI 

"Raporttia laadittaessa Euroopan taloustilanne oli vaikea, minkä vuoksi resursseja terveys- ja sosiaaliongelmiin 
puuttumista varten oli niukalti. Siksi nykyisessä toimintaympäristössämme on ensisijaisen tärkeää taata 
mahdollisimman laadukas hoito ja mahdollisimman hyvä hoitotulos mahdollisimman pienin kustannuksin.           
Onkin tärkeää varmistaa, että saatavilla olevat varat investoidaan tarkoin kohdennettuihin toimiin, jotka ovat jo 
osoittautuneet tehokkaiksi. EU:n jäsenvaltiot voivat auttaa saavuttamaan tämän tavoitteen tekemällä yhteistyötä ja 
jakamalla kokemuksia ja parhaita käytäntöjä", totea EMCDDA:n johtaja Wolfgang Götz. 

Götz viittasikin tältä osin EU:n nykyisen huumausainestrategian (2005–2012) viimeaikaiseen myönteiseen arviointiin 
sekä EU:n uuden huumausainestrategian (2013–2020) merkitykseen. 

Viitteet 

 

(1) Vuosiraportti 2012 on saatavana 22 kielellä osoitteessa www.emcdda.europa.eu/events/2012/annual-report. Raportissa 
esitetyt tiedot koskevat vuotta 2010 tai viimeisintä vuotta, jolta tietoja on saatavana. Tässä tiedotteessa mainitut luvut ja 

taulukot löytyvät vuosiraportista tai vuoden 2012 tilastotiedotteesta osoitteesta www.emcdda.europa.eu/stats12. 
(2) Katso vuoden 2011 raportti heroiininkäytön suuntauksista: www.emcdda.europa.eu/events/2011/trendspotter. 
(3) Katso vuoden 2012 raportti fentanyylinkäytön suuntauksista: www.emcdda.europa.eu/events/2012/annual-report. 
(4) Katso raportti heroiininkäyttäjien hoidon kysynnän viimeaikaisista suuntauksista Euroopassa: 
www.emcdda.europa.eu/reports/2012/tdi/heroin-consumption-trends. 
(5) Katso www.emcdda.europa.eu/publications/joint-publications/hiv-in-injecting-drug-users-2011. Päivitys tulossa keväällä 2013. 
(6) Katso http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/Forms/ECDC_DispForm.aspx?ID=929. 
(7) Katso kyseisestä aiheesta: www.emcdda.europa.eu/events/2012/annual-report. 
(8) Katso myös EMCDDA:n raportti: www.emcdda.europa.eu/publications/insights/cannabis-market. 
(9) ESPAD-tutkimuksen lisäksi EMCDDA:n tuella on laadittu monikielinen yhteenveto. Käännökset julkaistaan tänään osoitteessa 
www.emcdda.europa.eu/publications/joint-publications/2011-espad. 
(10) Katso raportti kannabiksen runsaasta käytöstä: www.emcdda.europa.eu/events/2012/annual-report. 


