
Mitä ovat valvotut käyttötilat?

• Valvottujen käyttötilojen tarkoituksena on tarjota  
terveydenhuollon työntekijöiden ohjauksessa ja  
valvonnassa oleva tila huumausaineen käyttöön.

• Tavoitteena on vähentää huumeita käyttävien  
sairastuvuutta ja kuolleisuutta sekä lisätä huume- 
ongelmista kärsivien elämänlaatua ja hyvinvointia.  
Lisäksi tarjotaan turvallinen ympäristö ja puhtaat  
välineet huumeiden (pisto) käyttöön, opastetaan  
turvallisempiin käyttötapoihin ja tuetaan pääsyä  
päihdehoitoon ja muiden palveluiden piiriin. 

• Tilat voivat olla kiinteitä- tai liikkuvia, ja ne sijaitsevat 
pääosin alueilla, jossa huumeita käytetään julkisilla 
paikoilla. 

• Käyttötilan lisäksi tiloista löytyy usein oleskelutila sekä 
mahdollisuus hepatiitti- tai hiv-testeihin, rokotuksiin ja 
haavanhoitoon. Joissakin yksiköissä on ainetunnistus- 
palveluja.

• Käyttötiloja on ollut käytössä Euroopan maissa vuodesta 
1986 lähtien (2). Suomessa ei vielä ole käyttötiloja. 

Ketkä käyttävät käyttötiloja?

Palvelu on suunnattu täysi-ikäisille huumeongelmista kärsiville 
ihmisille. 

• Toiminta on anonyymia. Asiakkaat rekisteröidään  
palvelunkäyttäjäksi nimimerkillä.

• Kansainvälisten kokemusten mukaan toiminnalla on 
onnistuttu auttamaan kaikkein vaikeimmin tavoitettavia 
ihmisiä, jotka pistävät huumeita kaduilla tai muissa  
julkisissa tiloissa. Osa asiakkaista on asunnottomia ja 
heillä on usein myös muita pitkäkestoisia ongelmia (2). 

• Asiakkaat käyttävät huumeita pääasiallisesti pistämällä. 
Joissakin tiloissa on tarjolla oma tila huumeiden  
polttamiseen.

• Palvelu ei ole tarkoitettu huumeita satunnaisesti  
käyttäville. 

Kansainvälisiä tutkimuksia ja  
kokemuksia käyttötiloista
 
Käyttötiloja on toistaiseksi kahdeksassa Euroopan  
maassa sekä Australiassa ja Kanadassa. Yhteensä tiloja on 
maailmassa tällä hetkellä noin 100 (3).

• Tiloista on tehty jonkin verran tutkimusta Euroopassa, 
Australiassa ja Kanadassa (1,6,7). Tutkimusten laatu 

ja metodologia vaihtelevat (1).    Tutkimusten mukaan 

käyttötilat voivat: 

•  lisätä huumeita käyttävien tietoa ja osaamista 
turvallisemmista huumeiden käyttötavoista ja 
omasta hyvinvoinnista 

• vähentää yliannostuskuolemia (heroiini,  
muuntohuumeet)

• vähentää tartuntatautien ilmaantuvuutta (HIV, 
C-hepatiitti, verenmyrkytykset ym.)

• auttaa asiakkaita pääsemään muihin päihde- 
palveluihin ja -hoitoon

• vähentää huumeita käyttävien kokemaa  
stigmaa ja syrjintää ympäristössä

• vähentää julkisissa tiloissa tapahtuvaa huumeiden 
käyttöä ja siitä muille aiheutuvia haittoja, kuten 
roskaamista ja järjestyshäiriöitä (4,7,9)

Käyttötilojen haasteet ja  
mahdolliset hyödyt Suomessa 
Puolet suomalaisista kannattaa käyttötilojen  
kokeilua yliannostuksien vähentämiseksi ja käytön  
ehkäisemiseksi julkisilla paikoilla. (5)

• Suomen lainsäädäntö ei toistaiseksi mah dollista  
käyttötilojen kokeilua. 

• Helsingin kaupunki on tehnyt valtioneuvostolle  
lainsäädäntöaloitteen käyttötilan kokeilun  
oikeuttavan erillislain säätämisestä. 

• Suomessa huumeiden käyttö on pääasiassa  
sekakäyttöä. Käyttötilat voivat yliannostusriskin  
vähentämisen lisäksi opastaa sekakäytön  
vähentämiseen sekä turvallisempaan pistämiseen, 
joka voi ehkäistä pistämiseen liittyviä infektioita 
ja muita ongelmia (3,4,7,9). Tilan olemassaolo voi 
vähentää yksin tapahtuvia käyttökertoja, joihin liittyy 
yliannostusriski.

• Käyttötiloilla voi olla katuturvallisuutta kohentava  
vaikutus, sillä ulkona tapahtuva käyttö keskittyy usein 
tietyille alueille. Haasteeksi saattaa muodostua  
huumeidenkäyttöön liittyvien ilmiöiden kasaantuminen 
käyttötilan lähiympäristöön. (3,4,7,9)



 
Valvotut  
käyttötilat 

Mitä käyttötila vaatii  
onnistuakseen?

Tilan pitää olla siellä, missä käytetään julkisesti paljon 
huumeita. 

• Tilan pitää olla helposti saavutettava ja lähellä  
huumeita käyttäviä ihmisiä, jottei välimatka muodostu 
esteeksi. 

• Yhdessä käyttötilan asiakkaiden kanssa tulee sopia 
uudesta toimintamallista ja heitä tulee osallistaa  
ympäristö- ja naapurustotyöhön. (Esim. pistämis- 
välineiden siivoustalkoot, osallistuminen yhteisiin 
keskusteluihin alueen toimijoiden kanssa). (7)

• Käyttöhuonekokeilulla on hyvä olla poliisin ja alueen 
yh teisön tuki (Varsinkin naapurusto, kaupat, ravintolat). 

• Avoin ja läpinäkyvä keskusteluyhteys eri osapuolten 
kesken auttaa ehkäisemään ongelmia. (7)

• Työntekijöiden kouluttamiseen ja työnohjaukseen 
on varattava resursseja. Myös henkilöstöä tulee olla 
riittävästi.

• Asiakkaita voidaan kouluttaa ensiapu- ja turvallisuus-
taidoissa.

• Toimintaa tulee arvioida ja seurata monipuolisesti. 

• Huono suunnittelu voi heikentää lähialueen  
turvallisuutta ja viihtyvyyttä. (10)
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