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Vastaus kirjalliseen kysymykseen opioidikorvaushoidon turvaamisesta
Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette
toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Tuula Haataisen /sd näin
kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 409/2015 vp:
Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä varmistaakseen, että opioidien
ongelmakäyttäjät saavat kuntouttavaa hoitoa ja tukea elämänhallintansa palauttamiseksi
nopeasti, tasa-arvoisesti ja joustavasti hoitopaikastaan riippumatta ja
miten varmistetaan, että SOTE-uudistuksen tullessa voimaan myös tarvittavia
kuntapalveluja on kehitetty ja saatavilla on jo käytännössä toimivaksi todettu,
kustannustehokas opioidikorvaushoidon pilottimalli?
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Suomalaisen opioidikorvaushoidon tulokset ovat olleet kansainvälisesti vertaillen hyvät. Sosiaali- ja
terveysministeriön asetus opioidiriippuvaisten hoidosta varmistaa hoidon saatavuuden ja laatutason.
Asetuksessa tarkoitetun hoidon tulee perustua hoitosuunnitelmaan, jossa lääkehoidon lisäksi määritellään
hoidon tavoite, potilaan muu lääketieteellinen ja psykososiaalinen hoito, kuntoutus ja seuranta. Kaikki
opioidiriippuvuuden hoitoa tarvitsevat eivät hyödy psykososiaalisesta hoidosta tai kuntoutuksesta, mutta
sitä on oltava tarjolla.

Suomessa on selvitetty opioidikorvaushoidossa olevien henkilöiden määrää ja heidän saamaansa
hoitoa ja kuntoutusta vuonna 2011. Silloin korvaushoidossa oli noin 2 500 henkilöä
päihdehuollossa, terveyskeskuksissa, erikoissairaanhoidossa ja vankiloiden terveydenhuollossa.
Kolme neljäsosaa potilaista oli kuntouttavassa korvaushoidossa ja neljäsosa haittoja
vähentävässä hoidossa. Vuonna 2012 tehdyssä selvityksessä opioidikorvaushoitoon pääsy
toteutui hoitotakuun mukaisesti yksittäisiä tapauksia lukuun ottamatta. Sosiaali- ja
terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tekevät joulukuun 2015 ja tammikuun
2016 aikana uuden kyselyn opioidiriippuvuuden vieroitus- ja korvaushoidosta kaikkiin hoitoa
toteuttaviin yksiköihin. Kyselystä saadaan tieto vuoden 2015 lopussa hoidossa olleiden
henkilöiden lukumäärästä. Lisäksi kerätään tietoa annetun hoidon ja kuntoutuksen luonteesta.
Saatavia tietoja käytetään hoidon kehittämiseksi.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toteutti vuosina 2011-2015 opioidiriippuvuuden
korvaushoidon kehittämishankkeen, jossa verkostoitiin opioidihoitoa toteuttavia yksiköitä sekä
mallinnettiin opioidihoidon toteuttamiskäytäntöjä erityyppisissä hoitoyksiköissä. Koska
opioidikorvaushoitoa toteutetaan monenlaisissa toimintaympäristöissä, yksi hoidon malli ei ole
riittävä. Työn yhteydessä tuli esille kansallisen opioidikorvaushoitoa koskevan hoitosuosituksen
tarve.
Sen seurauksena Käypä hoito -suositusten toimitukselle on tehty ehdotus
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Huumeongelmaisen käypä hoito -suosituksen täydentämiseksi erillisellä opioidikorvaushoitoa
koskevalla osiolla.
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