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Ilkka Ojanperä ja James Boyd

Muuntohuumeiden kirjo laajenee  
– opioidit uusin huolenaihe

U usien huumeiden tarjonta muuttui 
Suomessa ratkaisevasti viime vuonna, 
kun laittomille markkinoille ilmes-

tyi voimakkaita muunto-opioideja. Näitä ovat 
U-47700, akryloyylifentanyyli, 2-fluorifenta-
nyyli, furanyylifentanyyli, okfentaniili ja karfen-
taniili, joka on voimakkain tunnetuista käytössä 
olevista opioideista. U-47700 oli vuoden 2016 
aikana osallisena peräti kahdeksassa kuoleman-
tapauksessa Suomessa. Ruotsissa fentanyylijoh-
dokset ja U-47700 ovat olleet osallisina kymme-
nissä kuolemantapauksissa parin viime vuoden 
aikana. Uusien opioidien summittaista ekvianal-
geettista voimakkuutta suhteessa suun kautta 
otettavaan morfiiniin on vertailtu KUVASSA (1).

Laittomilla huumemarkkinoilla  esiintyvien 
aineiden kirjo oli Suomessa varsin vakaa 
2000-luvun ensimmäiselle vuosikymmenelle 
asti. Tavanomaisten huumausaineiden ja huu-
melääkkeiden lisäksi markkinoilla esiintyi ja 
esiintyy edelleen metyleenidioksimetamfetamii-
nia (MDMA, ekstaasi), gammahydroksibuty-
raattia (GHB, gamma) ja venäläistä bentsodiat-
sepiinijohdosta fenatsepaamia. Tilanne muuttui 
merkittävästi, kun Euroopassa alkoi esiintyä 
niin sanottuja uusia psykoaktiivisia aineita, 
jotka Suomessa nimettiin muuntohuumeiksi. 
Muuntohuumeina pidetään huumausaineiden 
kaltaisia ja niiden tavoin käytettäviä, usein syn-
teettisiä aineita, joita ei valvota voimassa olevan 
huumausainelain nojalla (2). EU:n varhaisvaroi-
tusjärjestelmään on sen perustamisesta vuonna 
2005 alkaen ilmoitettu vuoden 2015 loppuun 
mennessä yli 560 uutta ainetta.

Metyleenidioksipyrovaleroni (MDPV) toi 
vuonna 2009 muuntohuumeet suuren yleisön 
tietoisuuteen. MDPV on farmakologisesti me-
tyylifenidaatin tapainen stimulantti, joka estää 
dopamiinin ja noradrenaliinin kuljetusproteii-
neja (3). Aine sai mediassa paljon kohua herät-

tänyttä negatiivista julkisuutta ja seksihuumeen 
maineen. MDPV:n käytön leviämisen olennai-
nen syy oli kuitenkin se, että aine ei ollut huu-
mausaineeksi luokiteltu eikä se näkynyt tavan-
omaisissa huumetesteissä. Tämän jälkeen yleis-
tyivät MDPV:n kaltaiset aineet desoksipiprad-
roli (2-DPMP) ja alfa-pyrrolidiinivalerofenoni 
(α-PVP), joista jälkimmäisellä esiintyy edelleen 
väärinkäyttöä huolimatta huumausaineluokitte-
lusta. Kotimaisen tutkimuksen mukaan uusien 
stimulanttityyppisten huumeiden käyttöön liit-
tyvät yliannostukset ovat olleet verraten harvi-
nainen sairaalan ulkopuolisen ensihoidon syy, 
ja vain pieni osa potilaista on tarvinnut hoito-
tason ensihoitoa. Merkittävä osa potilaista on 
kuitenkin kuljetettu päivystykseen, jossa akuu-
tin yliannostuksen hoito vaati useimmiten po-
tilaan sedaatiota (4).

MDPV oli ensimmäinen muuntohuume, 
joka kiellettiin kansallisesti lailla vuonna 2010. 
Vuonna 2011 huumausainelain alaa laajennet-
tiin niin, että muuntohuumeita voitiin ottaa 
huumausainevalvonnan piiriin kansallisel-
la haittojen arviointimenettelyn perusteella, 
jonka tekee Lääkealan turvallisuus- ja kehittä-
miskeskus (Fimea) yhteistyössä Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen sekä poliisin ja tullin 
kanssa. Vuonna 2014 määriteltiin huumaus-
ainelakiin uusi valvonnan alainen aineryhmä, 
kuluttajamarkkinoilta kielletyt psykoaktiiviset 
(KKP) aineet. Nämä ovat terveydelle mahdol-
lisesti haitallisia aineita, joista ei vielä tiedetä 
aiheutuvan samankaltaisia haittoja kuin luoki-
telluista huumausaineista. KKP-aineiden käyt-
tö tutkimus- ja teollisessa toiminnassa on sallit-
tua, ja tähän tarpeeseen perustuu muun muassa 
gammabutyrolaktonin (GBL, lakka) luokittelu 
KKP-aineeksi eikä huumausaineeksi.

Uudet huumeet tulevat Suomeen pääasias-
sa kuriiriliikenteen tai postin kautta Aasiasta, 
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KUVA. Eräiden opioidien summittainen ekvianalgeettinen voimakkuus verrattuna suun kautta otettavaan mor-
fiiniin (morfiini = 1, logaritminen asteikko). Karfentaniilin voimakkuus on noin 10 000-kertainen (1).
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etenkin Kiinasta, jossa niiden valmistaminen 
ei ole välttämättä kiellettyä. Aineiden rakenne 
ja ominaisuudet perustuvat julkaistuun kemial-
liseen ja farmakologiseen tutkimukseen. Suo-
messa aineet havaitaan yleensä ensimmäisenä 
tullilaboratoriossa, joka tutkii esimerkiksi pos-
tilähetyksistä takavarikoidut kielletyiksi epäil-
lyt aineet. Tullilaboratorio tunnistaa vuosittain 
pari sataa erilaista huumaavaa ainetta. Näistä 
noin kolmekymmentä on uusia muuntohuu-
meita, ja saman verran aineita poistuu vuosit-
tain huumemarkkinoilta. Keskusrikospoliisin 
rikostekninen laboratorio vastaa poliisin taka-
varikoimien näytteiden tutkimisesta. Uudet 
huumeet ovat monesti erittäin puhtaita rajalla 
takavarikoituna, mutta huumepitoisuus saattaa 
olla huomattavasti vähäisempi pienissä annok-
sissa myytävissä katukauppavalmisteissa, jotka 
ovat jakeluportaan laimentamia (5).

Tällä hetkellä Suomessa ei ole yhtä MDPV:n 
tai α-PVP:n kaltaista ykköshuumetta, vaan 
markkinoilla on monenlaisia uusia stimulant-
teja, hallusinogeeneja, bentsodiatsepiineja ja 
opioideja. Uudet huumeet ovat suosittuja viih-
dekäytössä, mutta yhtä lailla ne ovat osa ongel-
makäyttäjien sekakäyttöarsenaalia. Tähän men-

nessä uusista huumeista aiheutuneet ongelmat 
ovat olleet perinteisiin huumeisiin verrattuna 
pieniä. U-47700 ja muut voimakkaat muunto-
opioidit ovat kuitenkin uusi merkittävä huolen 
aihe, koska opioidit ovat tunnetusti kaikkein 
merkittävin vakavia myrkytyksiä ja myrkytys-
kuolemia ai heuttava aineryhmä. Yliannostuk-
sen riskiä lisää se, että käyttäjillä ei ole aineista 
ja niiden oikeasta annostelusta kokemusta; ai-
neiden voimakkuuden takia pienikin annostelu-
virhe voi olla kohtalokas. Valmistajan epämää-
räiset annosteluohjeet ja huumepitoisuuden 
vaihtelut lisäävät myös annosteluvirheen mah-
dollisuutta (6). U-47700:n vaikutus alkaa nope-
asti, ja aine voi aiheuttaa vakavan yliannostuk-
sen muutoinkin kuin piikittämällä, esimerkiksi 
nuuskaamalla tai nenäsumutteena käytettynä 
(6,7). Viimeksi Suomessa tavattiin eksoottinen 
opioidijohdos vuonna 2002, jolloin 3-metyyli-
fentanyyli aiheutt i lyhyessä ajassa kolme myr-
kytyskuolemaa (8), mutta katosi sitten saman 
tien todennäköisesti vaaroista varoittavan me-
dianäkyvyyden vuoksi. Alkuvuoden 2017 tilan-
teen perusteella on mahdollista toivoa, että nyt 
jo huumausaineluokituksen saanut U-47700 ja 
muut uudet opioidit kokevat saman kohtalon. ■
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