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§ 152
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
huumeriippuvaisten tuettuja tiloja koskevasta valtuutettu Kati Juvan 
aloitteesta

HEL 2018-003217 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Jäsen Seija Muurinen pyysi asian pöydälle.

Esittelijä
vs. sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja
Leena Turpeinen

Lisätiedot
Mikko Tamminen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 58655

mikko.tamminen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Kati Juvan ym. valtuustoaloitteesta koskien huu-
meidenkäyttäjien turvallisia käyttötiloja:

"Huumeidenkäytöstä johtuvia haittoja vähentävänä toimintana Helsin-
gissä on eri puolilla kaupunkia viisi suonensisäisesti huumeita käyttävil-
le tarkoitettua terveys- ja sosiaalineuvontapistettä, joista kaksi toimii 
matalan kynnyksen päivätoimintayksiköiden yhteydessä. Lisäksi liikku-
vat työryhmät ja vertaistoimijat vaihtavat puhtaita käyttövälineitä ja an-
tavat neuvontaa kadulla ja asunnoissa. Noin 1 000 helsinkiläistä on 
opioidikorvaushoito-ohjelmassa, jolla on huumeiden riskikäyttöä ja ri-
kollisuutta vähentävä sekä kuntoutumista edistävä vaikutus. Lisäksi 
Helsingissä on HIV-positiivisille huumeidenkäyttäjille tarkoitettu päivä-
keskus, jossa he saavat tarvitsemansa terveys- ja sosiaalipalvelut sekä 
mahdollisuuden vaihtaa käytetyt välineet puhtaisiin.

Terveys- ja sosiaalineuvontatoiminta, päiväkeskukset, korvaushoito-oh-
jelma sekä HIV-positiivisten keskitetyt palvelut ovat ratkaisevalla tavalla 
vaikuttaneet huumeiden käyttäjien HIV-epidemian loppumiseen ja eh-
käisseet muiden veriteitse tarttuvien tautien leviämistä, vähentäneet 
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huumekuolemia sekä vähentäneet huumeidenkäytöstä ympäristölle 
koituvia haittoja. Nämä haittoja vähentävät toimintamallit ovat myös 
mahdollistaneet kontaktin luomisen käyttäjien alakulttuuriin, luoneet 
luottamusta ja mahdollistaneet siten monelle myös hoitoon kiinnittymi-
sen.

Valvottuja huumeidenkäyttötiloja on maailmalla noin 100, joista suurin 
osa Euroopassa. Niitä koskevista tutkimuksista voidaan yhteenvetona 
todeta, että valvotut pistotilat vetävät puoleensa kaikkein marginalisoi-
tuneinta suonensisäisten huumeiden käyttäjäkuntaa, jonka yhteydet 
muihin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin ovat heikot. Valvotulla 
pistotilalla voi olla huumeidenkäyttäjien terveyttä edistävä vaikutus, 
koska puhtaissa ja valvotuissa tiloissa tulehdusten, veriteitse tarttuvien 
tautien ja yliannostusten riski vähenee, minkä lisäksi ne voivat toimia 
väylänä muihin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Sosiaali- ja terveystoimiala selvittää vuoden 2018 aikana mahdollisuut-
ta pilotoida huumeriippuvaisille tarkoitettua valvottua pistotilaa. Selvitys 
tehdään ulkomaisiin kokemuksiin perehtyen yhteistyössä kaupungin 
muiden toimialojen, poliisin, THL:n, järjestöjen ja kokemusasiantuntijoi-
den kanssa. Lausunnon liitteenä 2 on THL:n lausunto valvotuista pisto-
tiloista ja liitteenä 3 Helsingin poliisin lausunto huumausaineiden käyt-
täjien käyttötiloista.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Huolellisesti suunnitellut ja piikkihuumeiden käyttäjien aiheuttamien alu-
eellisten häiriöiden kannalta oikein kohdennetut valvotut pistotilat voivat 
olla hyödyllinen lisä nykyisiin terveys- ja sosiaalineuvontapisteisiin ja 
muihin huumehaittoja vähentäviin palveluihin Helsingissä. Pistotilat 
edustavat kansanterveydellistä näkökulmaa huumetyöhön, mutta niillä 
voi olla positiivisia vaikutuksia myös yleiseen järjestykseen ja turvalli-
suuteen.”

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa kaupunginhallitukselle valtuutettu Kati Juvan tekemään valtuustoa-
loitteeseen 19.6.2018 mennessä.

Esittelijä
vs. sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja
Leena Turpeinen

Lisätiedot
Mikko Tamminen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 58655

mikko.tamminen(a)hel.fi
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Liitteet

1 Juva Kati Aloite Kvsto 14032018 9
2 THL lausunto valvotuista pistotiloista
3 Lausunto 25.4.2018, huumausaineiden käyttäjien turvalliset käyttötilat, 

Helsingin poliisilaitos

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


