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Päihdehoitoon on saatava hoitotakuu 
 
Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtaja Mirka Vainikka pitää eduskunnan lakivaliokunnan huomiota huumeita 
käyttävien hoitoon pääsyn helpottamisesta ja resurssien lisäämisestä tervetulleena. Hän tähdentää, että 
päihdehoitoon tulisi saada hoitotakuu yhtä lailla kuin muuhunkin sairaanhoitoon. Vainikka huomauttaa, 
että huumeriippuvuus on kuolemanvaarallinen sairaus. 
 
Eduskunnan lakivaliokunta mainitsi torstaina jättämässään kannabisaloitetta koskevassa 
päätösehdotuksessaan, että ”huumeiden käyttäjien osalta hoitoon pääsemisen tulisi olla ensisijaista 
verrattuna rikosoikeudellisiin seuraamuksiin. Oikeus päihdepalveluihin ei riipu siitä, onko kyseisen päihteen 
käyttäminen sallittua tai kiellettyä”. Valiokunta painotti, että ”hoitoon ohjaaminen ei kuitenkaan yksinään 
riitä, vaan lisäksi tulee olla tarvittavat resurssit ottaa halukkaita hoitoon”. Valiokunta pitää erittäin tärkeänä 
hoitoon pääsyn mahdollisuuksien vahvistamista jatkossa. 
 
Vainikka toteaa, että päihdehoitoon tulee päästä mahdollisimman pikaisesti, kun huumeita käyttävä haluaa 
eroon huumeista. Riippuvuussairauden luonteeseen kuuluu, että huumeita käyttävän mieli muuttuu 
nopeasti vieroitusoireiden alettua. Vainikka toivoo hallituksen ottavan vakavaan harkintaan kansanedustaja 
Pihla Keto-Huovisen toimenpidealoitteen päihdehoidon hoitotakuusta. 
 
Kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen on jättänyt tänään hallitukselle toimenpidealoitteen päihdehoidon 
kehittämiseksi. Aloitteen mukaan päihdehoitoon hakeutuvan tulee päästä hoidon tarpeen arviointiin 
viipymättä ja hänelle tulee taata hoitopaikka hoitotakuun mukaisesti. Nykyisin päihdeongelmainen henkilö 
voi joutua odottamaan hoitopaikkaa kuukausia. Lisäksi hoitoon pääsyn kriteerit ja hoitojonot vaihtelevat 
paikkakunnittain ja pahimmillaan lähetteen saamiseksi vaaditaan jopa viikon päihteettömyys, jossa on 
vaikea onnistua, kun elämänhallinta on heikkoa. 
 
”Suurimpaan osaan huumausaineiden aiheuttamista ongelmista ja samalla myös huumeiden käytön 
lieveilmiöistä on yksi selkeä ratkaisu. Se on riittävä, oikea-aikainen ja laadukas hoito, joka ottaa huomioon 
potilaan yksilöllisen tilanteen, erilaiset elämänhallinnan ongelmat sekä riittävän tuen hoidosta pääsyn 
jälkeen”, Keto-Huovisen toimenpidealoitteessa todetaan. 
 
Keto-Huovisen mukaan myös päihdeongelmaisen tahdonvastaisen hoidon saamista tulee helpottaa. 
”Vaikka päihteiden käyttö olisi henkilölle itselleen esim. sairauden vuoksi hengenvaarallista, 
tahdonvastaiseen hoitoon määrääminen on tehty todella hankalaksi.” Potilaan määräämisen 
tahdonvastaiseen hoitoon tulisi olla helpompaa, jos se katsotaan hoidon tarpeen arvioinnissa parhaaksi 
vaihtoehdoksi. Keto-Huovinen huomauttaa myös, että päihdesairaus ei saa olla este siihen liittyvien tai jopa 
siihen altistavien mielenterveysongelman hoitamiselle. 
 
– Tärkeää on kehittää päihteillä oireilevien nuorten kuntoutusta sekä helpottaa kaikkien 
päihderiippuvaisten hoitoon pääsyä. Hoitotakuu tarvitaan nyt, Vainikka sanoo. 
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