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Valtuutettu Sara Koiranen ym. aloite: Lainsäädäntöaloite huumeiden käyttöhuoneiden
kokeilun mahdollistamisesta

THL julkaisi tammikuussa 2022 uusia suosituksia huumekuolemien ehkäisemiseksi Suomessa. Yksi suosituksista koskee määräaikaisen erillislain säätämistä, jolla mahdollistettaisiin valvottujen huumeiden käyttötilojen kokeilu.
THL:n mukaan “valvotut tilat ovat paikkoja, joissa huumeita ongelmallisesti
käyttävät voisivat käyttää niitä turvallisemmin ja hygieenisesti terveydenhuollon työntekijän valvonnassa”. Tilat eivät ole pelkästään tiloja, vaan niiden yhteydessä toimivat ammattilaiset tukevat päihteidenkäyttäjiä tarjoamalla sosiaali- ja terveydenhoidollista apua sekä ohjaamalla halukkaat vieroitukseen.

Tämän valtuustoaloitteen allekirjoittajat esittävät, että Turun kaupunki tekisi
Helsingin kaupungin tavoin lainsäädäntöaloitteen huumeiden käyttöhuoneiden
kokeilun mahdollistavasta erillislaista valtioneuvostolle. Nykyinen Suomen
lainsäädäntö ei mahdollista huumeiden käyttöhuoneiden kokeilua.
Päihderiippuvuuden yleistyminen näkyy huumekuolemien nousuna Suomessa. Tilastokeskuksen uusimman kuolemansyytilaston mukaan vuonna 2020
huumeisiin kuoli Suomessa 258 ihmistä, kun vuonna 2010 vastaava luku oli
156. Suomessa kuolee joka viikko huumeisiin yksi alle 25-vuotias. Päihderiippuvuus on vakava sairaus, joka koskettaa myös sairastuneen läheisiä monin
tavoin. Nykyinen päihdepolitiikka ei vastaa kasvaneeseen hoidon tarpeeseen.

Helsingin kaupungin asettaman työryhmän mukaan “oikein sijoitetut käyttötilat
vähentäisivät huumehaittoja sekä parantaisivat yleistä järjestystä ja turvallisuudentunnetta”. Sekä huumeiden käyttö että siihen liittyvät välineet pysyvät
näin erillisissä tiloissa. Tämä osaltaan ehkäisee esimerkiksi lasten ja nuorten
huumeiden käytön välineiden tai niiden käytön kohtaamista, ja vähentää vaarallisia ruiskuja ja neuloja koulupihoissa, leikkipuistoissa, jalkakäytävillä ja
muissa julkisissa tiloissa.
Huumeiden käyttöhuoneista on kokemusta jo useiden vuosikymmenien ajalta.
Ensimmäinen huumeiden käyttöhuone on perustettu Sveitsiin vuonna 1986.
Nykyään Euroopassa on 90 huumeiden käyttöhuonetta kahdeksassa eri
maassa, muun muassa Tanskassa, jossa käyttöhuoneet otettiin käyttöön yli
10 vuotta sitten. Kansainvälinen tutkimus osoittaa käyttöhuoneilla olevan hyviä vaikutuksia.
Vaikka sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät kokonaisuudessaan Turun kaupungilta aluevaltuustojen hoidettavaksi, voi Turku hyvinvointialueen suurimpana väestökeskuksena osoittaa lainsäädäntöaloitteella olevansa humaanin
päihdepolitiikan puolella.
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