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 Otappa tuoli alle ja osta mulle bisse, 
niin kerron sulle tarinan hutsusta, 

merenneidosta, pusukalasta ja 
Subutexista.

Tarina alkaa kaukaisesta maasta 
jossa oopiumi kasvaa.

Unikon siemenkotia raaputtamalla niissä oleva raaka oopiumi tulee kodan pintaan, 
josta se voidaan kerätä talteen. Raaka oopiumi sisältää monia luonnollisia lääke/
huumausaineita. 

Morfiini – josta tehdään diamorfiinia (heroiini)
Kodeiini - josta tehdään dihydrokodeiinia (DF118)
Thebaiini – josta tehdään buprenorfiinia (Temgesic, 
Subutex, Suboxone) ja naloksonia.

Buprenorfiini on yleensä tablettimuodossa. Yksi 
kauppanimike on Temgesic, jota lääkärit määräävät 
kipulääkkeeksi. Temgesic sisältää vain vähän 
buprenorfiinia. Toinen ja meillä yleisemmin käytössä 
oleva kauppanimike on Subutex, jota käytetään 
opiaattiriippuvaisten korvaushoidoissa. 
Suboxone, joka sisältää myös naloksonia, 
on myös korvaushoitolääke.

Lääkkeet valmistetaan moderneissa, 
hygieenisissä lääkelaitoksissa ja 
sitten… joku laittaa ne pimeään 
paikkaan ja salakuljettaa esimerkiksi 
vankilaan. 
HUH HUH!

Unikko 



4 5

No voi helvetti Tomi! 
Mitä sä väsäät keskellä 

yötä?

Mä en löydä 
subujani.

  Subutex, sehän on opiaatti-
agonisti-antagonisti jota mulle 

annettiin korvaushoidossa.

SUBUNI!

Perse täynnä kamaa

* Vinkki ja Lifeline eivät siis suosittele salakuljetusta tai esineiden piilottamista pimeälle puolelle.
Se ei mielestämme ole edes hauskaa, siis yhtään hauskaa.

Jos linnassa ikinä järjestettäisiin olympialaiset, niin varmasti sekä miesten että 
naisten suosituin laji olisi hivakan kuljetus. On tarinoita, että jotkut pystyvät 
tunkemaan kännykän latureineen pimeälle puolelle, mutta varmaankin yleisin 
hivakan sisältö on huumeet. Yksi tämän hetken suosikeista on Subutex/-xone.

Peräsuolen lihasten repeämisen ja vahingoittumisen lisäksi suurena vaarana on 
hivakan rikkoutuminen, mikä saattaa aiheuttaa yliannostuskuoleman. Nielemällä 
salakuljetetut hivakat ovat vielä suuremmassa vaarassa mennä rikki ja aiheuttaa 
överit. Toisaalta voidaan pohtia myös pistämisen vaihtoehtona peräsuolen 
kautta käyttämistä, koska näin vältetään pistämiseen aina liittyvät riskit (suonen 
kaivaminen/etsiminen jopa tuntikausien ajan, bakteeritulehdukset, hiv, c-hepatiitti, 
valtimopistoksesta ja suonten tukkeutumisesta johtuvat kuoliot jne.).

Jos jäät kiinni salakuljetuksesta, saat uuden tuomion. Kehonsisäinen salakuljetus 
on aina suuri riski ja oma valintasi. Älä tee ystävistäsi tai läheisistä muuleja ellet 
halua, että hekin saavat syytteen salakuljetuksesta ja huumausainerikoksesta sekä 
mahdollisen tuomion.

?

Tomi Musta-aukko: 
Vankilan suurin persereikä
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(kuva 2)

(kuva 1)

(kuva 3)

Opiaattiagonisti eli reseptorinaktivoija
& opiaattiantagonisti eli reseptorinsalpaaja

Elimistösi tuottaa omanlaista luonnollista morfiinia 
stimuloimalla aivoissa olevia opiaattireseptoreita (kuva 1). 
Kun ihminen käyttää jotakin opiaattia, esim. heroiinia 
tai metadonia, ne kiinnittyvät näihin reseptoreihin 
kiihottaen niitä (kuva 2). Tästä johtuu hyvän olon tunne 
ja kivun häviäminen, sekä matalampi syke ja hitaampi 
hengitys. Huumeita kuten heroiini ja metadoni kutsutaan 
opiaattiagonisteiksi eli reseptorinaktivoijiksi.

Naloksoni on taas opiaattiantagonisti eli 
reseptorinsalpaaja. Myös naloksoni kiinnittyy aivojen 
opiaattireseptoreihin mutta ei stimuloi niitä vaan blokkaa 
kaikki vaikutukset pois. Naloksoni siis reseptoreihin 
kiinnittyessään estää heroiinin ja muiden opiaattien 
vaikutuksen (kuva 3).

Jos olet opiaateista riippuvainen ja otat naloksonia, se 
poistaa välittömästi opiaattien vaikutuksen reseptoreista 
ja saat vieroitusoireita välittömästi. Tämän takia 
naloksonia käytetään opiaattiyliannostuksissa lääkkeenä, 
joka pelastaa yliannostuksen saaneen hengen. Naloksoni 
ei tuota minkäänlaisia oloja.

Seuraava tarina hutsusta, merenneidosta ja pusukalasta toivottavasti kuvaa elävästi agonistin ja 
antagonistin eroavaisuudet, vaikkakin tuhmalla tavalla. Esite onkin kielletty alle 18-vuotiailta.

Mä en tiedä mitään mistään 
Aune Antagonististä... 

 ...mut sen mä tiedän et 
näist saa 60 euroa zippe.

Herää Tomi! Mä en puhu 
mistään Aune Antagonististä, 

Mun täytyy selittää sulle ver-
tauskuvan avulla mitä agonisti-

antagonisti tarkoittaa. 

Mikä
vertauskuva?

Mähän sanoin et herää hyvä 
mies, koitas pyllistää ja

ponnista hutsu, merenneito ja 
pusukala ulos.

Selvä!

Miten 
ihmeessä toi 
jätkä pystyy 

tohon?

Hei
pojat!

suora
käännös:

moi pojat,
oisko yhtään 

fisua?

GLOOP!
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Heroiinin käyttäjät saavat hyvän olon tunteen siksi, että heroiini stimuloi 
opiaattireseptoreja aivoissasi. Heroiini vie pois niin henkisen kuin fyysisen 
kivuntunteen. Mutta niin kuin kaikki tietävät,  heroiini myös tuhoaa. Heroiini on 
suurin yliannostuskuolemien aiheuttaja, ja jos sitä käyttää pistämällä, on suuri riski 
saada hiv- tai hepatiittitartunta yhteisistä käyttövälineistä. Suomessa viime vuosien 
suurin huumekuolemien aiheuttaja on kuitenkin ollut Subutex sekakäytettynä 
esimerkiksi bentsojen ja alkoholin kanssa. 

Heroiiniriippuvaisen on tehtävä ”töitä” ympäri vuorokauden ja ympäri vuoden 
rahoittaakseen riippuvuutensa, ja eliniän ennuste on todella huono. 
Subutex vieroitus- tai ylläpitohoitolääkkeenä antaa oikein käytettynä 
mahdollisuuden päästä irti heroiini- tai metadoniriippuvuudesta. Ongelmana on 
ollut kuitenkin muiden lääkkeiden, esim.bentsodiatsepiinien päällekkäiskäyttö tai 
alkoholin yletön käyttö. 

Subutex sisältää lääkeainetta nimeltään buprenorfiini. Buprenorfiini on 
opiaattiagonisti-antagonisti. Tämä tarkoittaa, että kuten naloksoni, subutex tarttuu 
opiaattireseptoreihin ja poistaa heroiinin vaikutuksen. Toisin kuin naloksoni, 
subutex kuitenkin myös osittain stimuloi reseptoreita antaen hieman hyvän olon 
tunnetta (kuva 4). Subutexia käytetään heroiinin korvauslääkkeenä siksi, että 
se estää muiden opiaattien toiminnan ja antaa mahdollisuuden toipua ja miettiä 
tulevaisuutta.

Kuvittele, että heroiini on
hutsu, jota voit panna niin paljon

ja kauan kuin fyrkat riittää.

Toivoisin, että
puhutaan seksityön-

tekijästä 

Sä oot mun 
beibi vain mun

Mutta hutsu on 
sen verran musta-
sukkainen, ettei se 
päästä susta irti 

Siin on vielä semmonen 
homma, et sä tuut todella 

kipeeks hutsusta etkä 
pääse siitä irti

Sä voisit kuvitella Subutexin 
merenneitona, joka auttaa sut 

irti hutsusta

Subutex / -xonehoito 

gloop!

Sit käy niin, et sun 
elämä on enää pelkkää 
fyrkan hankkimista 

hutsulle

(kuva 4)
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Sä et voi panna 
merenneitoa samalla 
lailla kuin mua koska 

neidolla on kalan 
alakroppa.

Mut neito auttaa 
sut irti hutsusta 

ja antaa sulle 
aikaa parantua.

Voitko kuvitella Suboxonen pusukalana jota 
merenneito pitää sun kalun päällä ettei hutsu 

pääse kiinni suhun.

Jos sä pistät tai sniffaat xonea on 
todennäköistä ettei se toimi tai toimii

huonosti.

Mut mä rakastan 
kalantuoksuista 

kalua

Arrrgh,
vertauskuva

pakenee takas mun 
perseeseen! 

On saletti että nyt 
sattuu ja pahasti!

Suboxone

Suboxonea on käytetty suomessa korvaushoitolääkkeenä nyt muutaman 
vuoden ajan. Suboxone sisältää buprenorfiinia ja naloksonia. Nalokson on 
lisätty buprenorfiiniin suonensisäisen väärinkäytön ja siihen liittyvien riskien 
vähentämiseksi. Subutex ja Suboxone ovat suunniteltu käytettäväksi kielen alla 
liuottamalla. Jos Suboxonea käytetään oikein kielen alla liuotettuna, se toimii 
Subutexin tavoin. Subutexin tavoin Suboxone aiheuttaa heroiinin käyttäjälle 
välittömät vieroitusoireet. Jos käytät Suboxonea väärin pistämällä, se ei anna
samaa vaikutusta kuin kielen alla liuotettuna. Suboxonen nuuskaamisesta käyttäjät 
ovat kertoneet erilaisista vaikutuksista, tai että se ei vaikuta ollenkaan.

lyhyesti:
* Subutex sisältää buprenorfiinia
* Subutexin sisältämä buprenorfiini auttaa sinua pääsemään eroon heroiinista. 
 Älä kuitenkaan käytä bentsoja tai alkoholia sen kanssa.
* Suboxone sisältää buprenorfiinia ja naloksonia
* Naloksoni on lisätty subuxoneen estämään suonensisäistä käyttöä. 
* Oikein käytettynä korvaushoidossa buprenorfiini antaa mahdollisuuden 
 toipumiseen ja asioiden järjestämiseen. 
* Nokkiin vetämisestä ihmiset ovat kohdanneet ennalta arvaamattomia vaikutuksia.
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Subutex tai subuxone eivät vaikuta nieltynä, pureskeltuna tai poltettuna millään 
lailla. Yleisimpiä katukäyttötapoja ovat nuuskaaminen ja pistäminen. Jos käytät 
nuuskaamalla, murskaa tabletti mahdollisimman hienoksi jauheeksi.

Jos pistät, käytä ehdottomasti omia välineitä (neula, ruisku, klikki, vesi… kaikki 
omaa). Suomessa on todettu ainakin yksi sokeutumistapaus, kun Subutexia 
pistämällä käytettäessä ei ole käytetty filtteriä. Myös vakavien tulehdusten ja jopa 
amputaation riski on olemassa, jos pistät subuja. Subutex-tabletit ovat valkoisia 
ovaalin muotoisia ja 0,4 mg:n, 2 mg:n tai 8 mg:n vahvuisia. Suboxone tabletit ovat 
oransseja kuusikulmaisia tabletteja ja 2 mg:n tai 8 mg:n vahvuisia.

Vaikkakin buprenorfiini on turvallisempaa kuin heroiini, voit silti saada 
yliannostuksen siitä jos käytät liian suuria määriä. Bupren ja muiden aineiden 
sekakäyttö on todella yleistä mutta siinä piilee suuri riski. Kaikki keskushermostoa 
lamaannuttavat aineet kuten bentsot, antipsykoottiset aineet (Zyprexa, Risperdal 
jne.), gamma, lakka, kodeiini, tramadoliini ja viimeisenä alkoholi, aiheuttavat 
bupren kanssa sekakäytettynä suuren yliannostuksen riskin.

Vahvuus, yliannostus ja sekakäyttö .
Voi hyvä mies, ei 
niitä pidä niellä! 

Ne ei toimi nieltynä!

Parempi tapa on 
sniffata viiva. Silloin 
vaikutus voi kestää 
tunteja, jopa päiviä.

Mitä, jopa päiviä?

8 mg tabusta saa 
helposti 4-8 viivaa.

On olemassa eri vahvuisia 
subuja. 8 mg on neljä 

kertaa voimakkaampi kuin 
2 mg:n tabu. 

Mut varo! voit silti 
vetää överit jos 

käytät liikaa.

Monet vetää subuja 
bentsojen kanssa, 

jolloin överien riski 
moninkertaistuu. 

Sama koskee viinaa ja 
muita rauhoittavia

*Opiaattien käyttäjän tulee muistaa, että katkaisuhoidon tai vankilatuomion jälkeen toleranssi on 
pienentynyt. Tällöin yliannostuksen riski on suuri.
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Ihmiset aloittavat Subutexin käytön esimerkiksi vankilassa päästäkseen irti 
arjen harmaudesta ja saadakseen hyvän olon tunteen. Nuuskattu Subutex 
vaikuttaa noin 20 minuutin kuluessa. Suurin vaikutus saavutetaan noin 2 tunnin 
kulututtua, mutta se voi kestää jopa 2 päivää. 

Aineen vaikutuksesta voit olla hyvin rauhallinen, sekainen, uninen, chilli, mutta 
joillekin vaikutukset ovat päinvastaisia (puhelias, vauhdissa, kiihottunut ). 
Jotkut voivat olla niin vauhdissa etteivät saa nukuttua. Monesti ensimmäistä 
kertaa käyttäessään ihmiset voivat todella pahoin. Subutexin ja Suboxonen 
vaikutuksia voi verrata heroiiniin, mutta ne ovat miedompia. Aineiden riskit, 
esimerkiksi yliannostus ja riippuvuus, ovat myös heroiinin kaltaisia mutta 
lievempiä. Jotkut käyttävät silloin tällöin, mutta riippuvuusriski on erittäin 
suuri. Muutaman viikon käytön jälkeen toleranssi kasvaa ja tarvitset suurempia 
annoksia. Mieti siis tarkkaan, että  haluatko kehittää riippuvuuden joka vie sinut 
24/7 kierteeseen.

Subu-  ja xone-vieroitusoireet kestävät useita viikkoja ja ovat 
heroiinijälkkäreiden kaltaiset, vaikkakin lievemmät (hikoilua, lihas- ja 
nivelsärkyä, nuhaisuutta, palelemista, vatsakipuja, ripulia, nukkumisvaikeuksia, 
alavireisyyttä, ruokahaluttomuutta jne). Vieroitusoireet ovat kuitenkin yksilöllisiä.

Vaikutukset ja vieroitusoireet
Ekoilla kerroilla voit 
tulla tosi kipeeks.

Subu voi tehdä sut 
tosi rentoutuneeks. 

Tai joskus voit olla tosi 
vauhdissa niin ettet saa 

edes nukuttua. 

Voiks subuihin 
jäädä koukkuun? 

No todellakin voi 
jäädä ja jää!

Jos et saa lääkettä niin 
oireet on ettet nuku, 

lihaksia särkee, kylmää...

...ja paskot housuihis 
parhaassa tapauksessa, ja 

sitä mä en halua nähdä!

Joten työnnäppä purkki 
takas sinne minne aurinko 

ei paista ja anna mun 
nukkua.
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Subutex on tällä hetkellä amfetamiinin ohella ykkösaine suomessa. Myös 
huumekuolemissa sitä on löydetty eniten yhdessä amfetamiinin ja kannabiksen 
kanssa. Ongelmallista katukaupasta ostetun Subutexin käytöstä tekee se, että 
Suomessa sitä pistetään ja usein liian suuria annoksia, sekä buustataan vaikutusta 
bentsoilla ja alkoholilla. Sama koskee metadonia. Tutkimukset osoittavat, että 
lääkinnällinen annos suun kautta otettuna on keskimäärin 16mg päivä. Pistämällä 
buprenorfiinin määrä veressä nousee helposti lääkinnällisen tason yli jolloin 
siitä seuraa vieroitusoireiden kaltainen tila ja olo. Ohjeeksi voi sanoa että 8mg 
tabletti pistettynä vastaa vähintään lääkinnällistä kattoa, joka on 24 mg. Jos joku 
siis pistää yli henkilökohtaisen kattonsa,  seuraa siitä yliannostuksesta johtuva 
vieroitusoireiden kaltainen tila. Suomessa on myös selkeästi samanlainen asenne 
pistämällä käytettäviä aineita kuin alkoholia kohtaan: käytetään liikaa ja yli.

Vaihtoehtoisina käyttötapoina voi suositella liuoksen peräsuoleen laittamista, 
nuuskaamista sekä aineen liuottamista pieneen määrään alkoholia klikkikupissa 
ja tämän liuoksen tiputtamista pieninä määrinä kielen alle, josta se imeytyy 
nopeasti verenkiertoon. Edellä mainitulla tavalla voit säästää noin puolet pistämällä 
käyttämästäsi aineesta, joten säästät rahaa ja ennen kaikkea suoniasi. Pistäminen 
on aina riski.

Annostus ja yliannostus

No nyt se 
meinaa hävittää 

kamat. 

Mene,mene 
Mene!

KAMAT LATTIALLE JA POIS
PERSEEN LUOTA!

Samaan aikaan äijiä 
valvotaan ASS-ryhmän 

toimesta 

ASS-ryhmä!

Toinen pakenee,
ottakaa kiinni ! 
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Tarina oli siinä...
missäköhän
juomani on?

Heikura äkkiä ulos,
 tai olet todella 
kusessa, tai siis…

Ok Arska, sun täytyy 
hakea se pois...

   ...Hakekaa
       vaseliinia!

gulp!

Apua! Mitä se 
nyt tekee?!

Kokoa itsesi, 
mies!

 Oletteko koskaan nähneet äijän
katoavan omaan persereikäänsä? Ei oo totta! Pelkkä 

persereikä. Johtajalle täytyy 
raportoida syvällisesti

ja perin pohjin.

Huumausaineisiin liittyvät tapaturmaiset yliannoskuolemat

Huumeisiin liittyvät tapaturmaiset yliannoskuolemat johtuvat eri huumausaineiden, niiden tavoin käytettävien 
lääkeaineiden ja usein myös alkoholin samanaikaisesta käytöstä. Tämän, kaikkiaan 142 tapausta sisältävän 
ryhmän erityispiirteenä vuonna 2007 oli ainevalikoiman monimuotoisuus. 

Ensisijaiseksi kuolemaan vaikuttaneeksi aineeksi määrittyi ruumiinavausten perusteella peräti 24 eri ainetta. 
Kuudessa tapauksessa ensisijaista ainetta ei pystytty määrittämään, koska elimistöstä löytyi tasaisesti lukui-
sia eri aineita. Lisäksi tapaturmaisissa yliannoskuolemissa peräti 59 tapauksessa oli mukana alkoholi. Näistä 
viidessä alkoholi oli ensisijainen yliannostuksen aiheuttanut aine. Koska eri aineisiin liittyvissä kuolemissa on 
havaittavissa tiettyä yhdenmukaisuutta, tapaturmaiset yliannostukset on jaoteltu ainekohtaisesti.

Aineisto tukee vahvasti havaintoja buprenorfiinin, rauhoittavien lääkkeiden ja alkoholin yhteiskäytöstä ja sen 
kuolettavista seurauksista. Niissä 40 tapauksessa, joissa ensisijaiseksi kuolinsyyksi määritelty aine oli
buprenorfiini, 38 ruumiinavauksen yhteydessä löytyi verestä myös bentsodiatsepiineja. 
Alkoholin osuus oli myös merkittävä, sitä löytyi 22 vainajan verestä. Peräti 21 tapauksessa 
kuolemaan liittyi buprenorfiinin,bentsodiatsepiinien ja alkoholin päällekkäiskäyttö. 
Vain yhdessä tapauksessa buprenorfiinin kanssa ei esiintynyt bentsodiatsepiineja 
tai alkoholia, mutta siinäkin oli päällekkäiskäyttöä amfetamiinin kanssa.

Oikeuskemiallisissa kuolinsyytutkimuksissa todetut huumausainelöydökset vuosina 2003–2007

 2003 2004 2005 2006 2007
     
Yhteensä 147 176 179 191 234
Heroiini 4 0 3 2 1 
Buprenorfiini 73 72 83 88 97 
Kannabinoidit 82 80 71 99 94
Amfetamiinit 51 52 66 64 94 
Metadoni 3 11 14 21 26 
Kokaiini 1 3 2 1 3 
Gamma  1 2 6 2 
     
Mikko Salasuo, Erkki Vuori, Mikko Piispa, Pekka Hakkarainen 
Suomalainen “huumekuolema” 2007 
Poikkitieteellinen tutkimus oikeuslääketieteellisistä kuolinsyyasiakirjoista
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lifeline | publication guidelines

funding
Self financed.

© Lifeline Publications 2007

aims
To present the facts about illicit buprenorphine use in prison.

audience
People in prison with an interest in drugs aged 18+

content
Swearing. Politically incorrect humour.  Explicit sexual imagery. Inter-species sexual scenes and
a profusion of unnatural and illegal anal incidents, plus lots of bum jokes.

A-klinikkasäätiö
Terveys- ja sosiaalineuvontapiste Vinkki
2.linja 15, 00530 Helsinki
p.09-726 880 80

Veto-projekti


