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VANHEMMAT HUUMEIDENKÄYTTÄJÄT: KASVAVA ONGELMA EUROOPAN HUUMEHOITOPALVELUILLE  

Huumeongelmat eivät tunne ikärajoja – yhä useammat hoitoon hakeutuvista vanhempia käyttäjiä 

 
(10.11.2010, LISSABON SAA JULKAISTA AIKAISINTAAN KLO 10:00 Keski-Euroopan/Lissabonin aikaa) 
”Huumeongelmat eivät tunne ikärajoja”, Euroopan huumevirastosta (EMCDDA) todetaan. Tänään 
vuosiraportin 2010 yhteydessä julkaisemassaan erityiskatsauksessa EMCDDA selittää, miksi 
huumeidenkäyttö ei ole pelkästään nuorisoilmiö (1). 
 
Euroopan väestö ikääntyy voimakkaasti, ja vuoteen 2050 mennessä noin neljännes väestöstä on yli                    
65-vuotiaita. Tänään julkaistujen tilastotietojen mukaan myös Euroopan huumeidenkäyttäjäpopulaatio alkaa 
ikääntyä, ja hoitolaitoksissa vanhempien huumeidenkäyttäjien tarpeet ovat kasvava ongelma. Näin on varsinkin 
Länsi-Euroopan maissa, joissa koettiin Euroopan ensimmäiset heroiiniepidemiat 1980- ja 1990-luvuilla.  

Yli 40-vuotiaita huumeriippuvaisia käsittelevässä katsauksessa korostetaan heidän ”vakavaa” hoidontarvettaan 
ja ”heikkoa elämänlaatuaan”. Samalla todetaan, että vanhempiin huumeidenkäyttäjiin erikoistuneet hoito-
ohjelmat ovat kuitenkin harvinaisia Euroopassa.  

Tilastotietojen mukaan merkittävä osa huumehoitolaitosten ja opioidikorvaushoidon tarjoajien asiakkaista on 
vanhempia huumeidenkäyttäjiä, ja heidän osuutensa kasvaa jatkuvasti. Keskimäärin viidesosa (19 %) 
Euroopassa huumehoitoon hakeutuvista on 40-vuotiaita tai sitä vanhempia, ja joissakin maissa osuus on lähes  
30 prosenttia (kuvio 3). Vanhempien hoitoasiakkaiden määrä on kasvanut tuntuvasti, sillä vuosikymmen sitten se 
jäi useimmissa jäsenvaltioissa alle 10 prosentin. Hoitoon hakeutuvien vanhempien huumeidenkäyttäjien osuus on 
suurin Portugalissa (28 %), ja eniten heidän osuutensa on kasvanut Espanjassa: 15 prosenttiyksikköä vuodesta 
2000 (kuvio 4). Joissakin maissa korvaushoitoon hakeutuvista asiakkaista yli puolet on yli 40-vuotiaita.  

Vanhempien huumeiden ongelmakäyttäjien osuus hoidossa olevista käyttäjistä on suurin läntisissä EU-

maissa, sillä useimmissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa vain pieni osuus huumehoidossa olevista käyttäjistä 
on yli 40-vuotiaita. ”Keski- ja Itä-Euroopassa huume-epidemiat alkoivat vasta myöhemmin (1990-luvun lopussa 
ja 2000-luvulla), joten näillä alueilla vanhempien huumeidenkäyttäjien määrän odotetaan kasvavan tulevina 
vuosikymmeninä”, katsauksessa todetaan.  
 
Hoitoon hakeutuvat vanhemmat huumeidenkäyttäjät ovat monesti työttömiä ja sosiaalisesti syrjäytyneitä, ja 
heillä on pitkään jatkuneesta huumeidenkäytöstä johtuvia kroonisia sairauksia ja psykososiaalisia ongelmia 
(esim. maksasairaudet, yliannostuksen aiheuttamat vauriot, masennus). Myös alkoholiin ja tupakointiin liittyvät 
ongelmat ovat yleisiä. Vanhemmat huumeidenkäyttäjät ikääntyvät tavallista nopeammin, ja riippuvainen 
käyttäjä saattaa jo 40 ikävuoteen mennessä tarvita hoitoa, jota tyypillisemmin annetaan 20 vuotta vanhemmille. 
Nykyiset huumehoitopalvelut on kuitenkin yleensä suunniteltu nuoremmille käyttäjille, eikä hoitohenkilöstö ole 
välttämättä kovin perehtynyt varttuneemmalla iällä ilmeneviin huumeongelmiin tai ikääntymiseen luontaisesti 
liittyviin terveydellisiin ja sosiaalisiin muutoksiin (esim. liikuntavaikeudet, sydän- ja verisuonisairaudet, 
sukulaisten kuolema).  
 
”Käyttäjien oletetaan yleisesti kasvavan ulos huumeidenkäytöstä 35 ikävuoteen mennessä”, EMCDDA:n 

johtaja Wolfgang Götz selittää, ”mutta Euroopan huumehoitolaitoksilta saadut tiedot osoittavat, ettei aina käy 
näin. Ne joutuvat yhä useammin vastaamaan iäkkäämpien asiakkaiden tarpeisiin ja hoitamaan pitkäaikaisen 
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huumeidenkäytön ja ikääntymisen yhdistelmästä johtuvia terveysongelmia. Tähän asti olemme olleet hitaita 
tiedostamaan tämän muutoksen vaikutukset. Huumehoitoihin erikoistuneissa laitoksissa ja yleensäkin 
terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa se kuitenkin on selvästi kasvava ongelma”.        

 

(1) EMCDDA: Erityiskysymys 2010 — Treatment and care for older drug users                          
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Edellä mainitut luvut ovat peräisin tästä julkaisusta. 

 


