
Muistutus kyselystä ammattilaisille!

Avoinna olevalla kyselyllä haluamme selvittää päihteitä
käyttävien raskaana olevien ja vauvaperheiden kanssa
työskentelevien työntekijöiden käsityksen palveluista ja
nostaa koulutustarpeita esiin.
 
Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia. Osa
kysymyksistä on näkyvissä vain osalle ammattiryhmistä.
Du kan också svara på svenska.

https://link.webropol.com/s/tupakysely

Kysely on avoinna pe 25.11.22 asti

Huumeet Suomessa - mitä käytetään?

Jotta päihteitä käyttäviä odottavia äitejä ja heidän
puolisoitaan voitaisiin paremmin tunnistaa, tulisi sote-
kentällä olla myös tietämystä siitä, mitä tällä hetkellä
käytetään. Jätevesitutkimuksilla voidaan saada liki
reaaliaikaista tietoa jätevesiverkoston alueella
tapahtuvasta kokonaiskäytöstä. Suomessa jätevesien
huumausainepitoisuuksia on seurattu vuodesta 2012
lähtien ja tällä hetkellä seurantaa tehdään 27
paikkakunnalla, jotka kattavat lähes 60% koko Suomen
väestöstä. Länsi-Suomen yhteistyöalueelta mukana
olevia kaupunkeja ovat Turku, Salo, Rauma, Pori, Vaasa,
Pietarsaari ja Ahvenanmaalta Maarianhamina. THL:n
ylläpitämää tilastoon voi käydä tutustumassa osoitteessa
76f838ea-6715-c7c5-3744-f33cff1be552 (thl.fi)

Tilastosta voidaan nähdä, että myös Länsi-Suomen
alueella käytetyin huumausaine on Amfetamiini.
Ekstaasia eli MDMA:ta käytetään alueella myös,
metamfetamiinin käyttö on 10 vuoden takaisesta
käyttöhuipusta vähentynyt. Kokaiinin käyttöä on
pääsääntöisesti vain Turun ja Maarianhaminan alueella,
sekä viimeisen vuoden aikana myös Salossa.

Lisää Suomen huumetilanteesta voi lukea THL:n sivuilta,
viimeisin huumetilanne julkaisu on vuodelta 2020 
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-576-6

TUPA – TUKEA TARVITSEVIEN
PERHEIDEN PALVELUT HANKE

Päihteitä käyttävien raskaana olevien
naisten ja vauvaperheiden
palvelukokonaisuuksien ja -polkujen
kehittämishanke Länsi-Suomen
yhteistyöalueella ja Ahvenanmaalla

 

11/22 kuukausikirje

TUPA-hankkeen follow up verkostotapaaminen ma 21.11.22 klo
13:00-14:30 Teams

Siunsoten Suojaa-hankkeen loppuseminaari 30.11. klo 12-16

III Valtakunnalliset opioidikorvaushoitopäivät 2022 Mall of
Tripla, Helsinki 1-2.12.2022.  Mm. Opioidikorvaushoito ja

raskaus.

THL:n webinaarit sosiaali- ja terveydenhuollolle järjestetään 

THL uusii toukokuussa 2022 pidetyt webinaarit. 

Tulevia tapahtumia aiheesta:
 

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä
 

Ilmoittautuminen http://koulutus.pkssk.fi:8080/default.aspx?
mode=3

 

https://www.addiktum.fi/opioidikorvaushoitopaivat-2022/
 

17. ja 24.1.2023, lisätietoa tulossa!
 

Päihteitä käyttävät raskaana olevat naiset: päihteiden käytön varhainen
tunnistaminen ja puheeksiotto ma 13.3.2023. Päihteitä käyttävät

raskaana olevat naiset ja vauvaperheet: palveluketjut ja
palvelukokonaisuudet ma 27.3.2023. 

 
 

Yhteistyöterveisin:

Pia Kajala       pia.kajala@tyks.fi        p. 050 3469949
Minna Helppi minna.helppi@tyks.fi   p.050 4388334

https://link.webropol.com/s/tupakysely
https://thl.fi/documents/10531/8476920/KUVA_1_20220902_kaikki_27_kaupunkia_pdf.pdf/76f838ea-6715-c7c5-3744-f33cff1be552?t=1662046480543
https://www.addiktum.fi/opioidikorvaushoitopaivat-2022/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjBmZDdlMDQtNjNkYy00MmMwLThiYzktNzQ5ZDIzN2FhZmM3%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%223403a4a7-aa2a-432a-9341-aed6ab581a3a%22%2C%22Oid%22%3A%2234a21bf9-03f0-432c-81ae-bfd004a1bd08%22%7D
http://koulutus.pkssk.fi:8080/default.aspx?mode=3
https://www.addiktum.fi/opioidikorvaushoitopaivat-2022/

