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Tiivistelmä

Valtioneuvoston periaatepäätös huumausainepoliittisesta toimenpideohjelmasta
vuosille 2004-2007. Helsinki 2004. 68 s. (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja,
ISSN 1236-2050;2004:1) ISBN 952-00-1474-8.

Hallitus on ohjelmassaan sitoutunut tekemään huumausainepoliittisen toimenpide-
ohjelman vuosille 2004-2007. Toimenpideohjelmassa vahvistetaan kansallisen huu-
mausainepolitiikan suunta aiempien päätösten mukaisesti ja esitetään valtioneuvos-
ton linjaukset hallituskaudelle toimenpiteistä huumausainehaittojen vähentämisek-
si. Toiminnan tavoitteena on huumausainetilanteen pysyvä helpottaminen.

Valtioneuvosto jatkaa huumausaineiden vastaista työtä vuosina 1998 ja 2000
tehtyjen periaatepäätösten mukaisesti. Huumausainepoliittisissa linjauksissaan val-
tioneuvosto painottaa pitkäjänteisen perustason työn jatkamista ja kehittämistä sekä
yhtenäistä huumausainepoliittista lähestymistapaa, jossa toimet huumausaineiden
kysynnän ja tarjonnan vähentämiseksi ovat tasapainossa ja yhteensopivia. Toimenpi-
deohjelmassa valtioneuvosto asettaa vuosille 2004-2007 erityiseksi tavoitteeksi
puuttumisen ajankohtaisiin huumausainepoliittisiin ongelmiin, joiden ratkaisemi-
seksi tarvitaan uudenlaista viranomaisten välistä yhteistyötä.

Ohjelman toimenpiteet liittyvät huumausainepolitiikan koordinointiin, huu-
mausaineiden kysynnän ja tarjonnan vähentämiseen, huumausaineiden aiheuttami-
en haittojen lieventämiseen, kansainvälisiin toimiin sekä tutkimukseen ja seuran-
taan. Monialaisella yhteistyöllä pyritään vähentämään huumausaineiden kysyntää,
estämään tarjontaa, vähentämään huumausaineiden käytöstä koituvia haittoja sekä
saattamaan väärinkäyttäjät hoitoon ja laittomaan toimintaan osallistuneet henkilöt
rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Eri hallinnonalojen tehtävänä on suunnitella toimintansa ohjelman tavoitteiden
toteuttamiseksi valtion talousarvion puitteissa. Kunnat ja järjestöt päättävät omien
voimavarojensa puitteissa omasta toiminnastaan. Ohjelman toimeenpanosta ja seu-
rannasta vastaa huumausainepoliittinen koordinaatioryhmä, joka raportoi ohjelmas-
sa esitettyjen tavoitteiden toteutumisesta vuosittain.

Avainsanat: huumeet, huumepolitiikka, ohjelmat, päihteet
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Referat

Statsrådets principbeslut om ett åtgärdsprogram för narkotikapolitiken 2004-2007.
Helsingfors 2004. 68 s. (Social- och hälsovårdsministeriets publikationer, ISSN
1236-2050;2004:1) ISBN 952-00-1474-8.

Regeringen har i sitt program förbundit sig att göra upp ett åtgärdsprogram för narko-
tikapolitiken för åren 2004-2007. I åtgärdsprogrammet fastställs riktningen för den
nationella narkotikapolitiken i enlighet med tidigare beslut och framläggs statsrådets
riktlinjer för regeringsperioden om åtgärder för att lindra skadeverkningarna av narko-
tikabruk. Målet med verksamheten är att åstadkomma en bestående lindring av narko-
tikasituationen.

Statsrådet fortsätter med arbetet att bekämpa narkotikan enligt de principbeslut
som fattades åren 1998 och 2000. I sina linjedragningar för narkotikapolitiken beto-
nar statsrådet vikten av att fortsätta och utveckla det långsiktiga arbetet på basnivå och
av en enhetlig inställning till narkotikapolitiken, där åtgärderna för att minska efterfrå-
gan på och utbudet av narkotika är balanserade och koordinerade. I åtgärdsprogram-
met ställer statsrådet upp som ett särskilt mål för åren 2004-2007 att man skall gripa
sig an aktuella narkotikapolitiska problem som för att kunna lösas kräver ett nytt slags
samarbete mellan myndigheterna.

Åtgärderna i programmet gäller koordineringen av narkotikapolitiken, minskandet
av utbudet av och efterfrågan på narkotika, lindrandet av skadeverkningarna av narko-
tikabruket, internationella åtgärder samt forskning och uppföljning. Med multiprofes-
sionellt samarbete strävar man att minska efterfrågan på narkotika, stoppa utbudet,
minska skadeverkningarna av narkotikabruk samt att hänvisa missbrukarna till vård och
ställa personer som deltagit i illegal verksamhet inför straffrättsligt ansvar.

De olika förvaltningsområdenas uppgift är att planera sin verksamhet så att målen
kan förverkligas inom ramen för statsbudgeten. Kommunerna och organisationerna
beslutar om sin egen verksamhet inom ramen för sina egna resurser. För genomföran-
det och uppföljningen av programmet ansvarar en koordineringsgrupp för narkotika-
politiken, som årligen rapporterar om hur de i programmet framlagda målen uppnåtts.

Nyckelord: narkotika, narkotikapolitik, program, rusmedel
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Summary

Government resolution on the drug policy action programme for 2004 to 2007.
Helsinki 2004. 68 pp. (Publications of the Ministry of Social Affairs and Health,
ISSN 1236-2050;2004:1) ISBN 952-00-1474-8.

In its programme the Government has committed to implementing a drug policy pro-
gramme for 2004 to 2007. The action programme will confirm the course of the na-
tional drug policies in accordance with previous decisions, and it will present the Gov-
ernment’s guidelines for its period in office on the actions to decrease the detrimental
effects of drugs. The aim of the actions is to permanently alleviate the drug situation.

The Government will continue its work against drugs in accordance with the
1998 and 2000 resolutions. In its guidelines for drug policy, the Government em-
phasises the importance that sustained work at the basic level is continued and
developed and that a unified approach to the drug policy is taken to ensure that
actions to decrease the demand and supply of drugs are balanced and consistent. In
the action programme for 2004 to 2007 the Government sets as a specific objective
the rectification of current problems in drug policies, whose solution requires a new
kind of cooperation between officials.

The programme measures include the coordination of drug policies, decreasing
the demand and supply of drugs, relieving the detriments caused by drugs, interna-
tional activities as well as research and monitoring. Multidisciplinary cooperation
aims at reducing the demand for drugs, preventing supply, decreasing the detri-
ments caused by drug abuse and ensuring that drug abusers are referred to care and
the prosecution of participants of illegal activities.

The task for the different administrative sectors is to plan their activities with an
aim to realise the objectives within the Government’s budget. Municipalities and
organisations decide on their own activities within their own resources. The coordi-
nation group on drug policy is responsible for the execution and monitoring of the
programme, and it reports annually on the realisation of the objectives presented in
the programme.

Key words: Drugs, drug policy, intoxicants, programs
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Valtioneuvoston periaatepäätös
huumausainepoliittisesta toimenpideohjelmasta
vuosille 2004–2007

Hallitus on ohjelmassaan sitoutunut tekemään huumausainepoliittisen toimenpide-
ohjelman vuosille 2004 - 2007. Toimenpideohjelmassa vahvistetaan kansallisen
huumausainepolitiikan suunta aiempien päätösten mukaisesti ja esitetään valtioneu-
voston linjaukset hallituskaudelle toimenpiteistä huumausainehaittojen vähentämi-
seksi. Toiminnan tavoitteena on huumausainetilanteen pysyvä helpottaminen.

Valtioneuvosto jatkaa huumausaineiden vastaista työtä vuosina 1998 ja 2000
tehtyjen periaatepäätösten mukaisesti. Huumausainepoliittisissa linjauksissaan val-
tioneuvosto painottaa pitkäjänteisen perustason työn jatkamista ja kehittämistä, eri
toimijatahojen välisen yhteistyön lisäämistä sekä yhtenäistä huumausainepoliittista
lähestymistapaa, jossa toimet huumausaineiden kysynnän ja tarjonnan vähentämi-
seksi ovat tasapainossa ja yhteensopivia. Toimenpideohjelmassa valtioneuvosto aset-
taa vuosille 2004 -2007 erityiseksi tavoitteeksi puuttumisen ajankohtaisiin huu-
mausainepoliittisiin ongelmiin, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan uudenlaista viran-
omaisten välistä yhteistyötä.

Ohjelman toimenpiteet liittyvät huumausainepolitiikan koordinointiin, huu-
mausaineiden kysynnän ja tarjonnan vähentämiseen, huumausaineiden aiheuttami-
en haittojen lieventämiseen, kansainvälisiin toimiin sekä tutkimukseen ja seuran-
taan. Monialaisella yhteistyöllä pyritään vähentämään huumausaineiden kysyntää,
estämään tarjontaa, vähentämään huumausaineiden käytöstä koituvia haittoja sekä
saattamaan väärinkäyttäjät hoitoon ja laittomaan toimintaan osallistuneet henkilöt
rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Eri hallinnonalojen tehtävänä on suunnitella toimintansa tämän ohjelman tavoit-
teiden toteuttamiseksi valtion talousarvion puitteissa. Kunnat ja järjestöt päättävät
omien voimavarojensa puitteissa omasta toiminnastaan. Ohjelman toimeenpanosta ja
seurannasta vastaa huumausainepoliittinen koordinaatioryhmä, joka raportoi ohjel-
massa esitettyjen tavoitteiden toteutumisesta vuosittain. Toimenpideohjelma on sovi-
tettu yhteen sosiaalialan kehittämishankkeen, sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja
toimintaohjelman (TATO), poliisin ja tullin huumausainestrategioiden sekä poliisi-,
tulli- ja rajavartioviranomaisten vakavan rikollisuuden torjuntastrategian kanssa. Lisäk-
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si toimenpideohjelmaa on valmisteltu yhdessä alkoholiohjelman sekä hallitusohjel-
man mukaisen sisäisen turvallisuuden ohjelman valmistelun kanssa.

Johdantoluvussa I  esitellään Suomen huumausainepolitiikka ja tulevaisuuden
haasteet. Huumausainetilannetta ja sen kehitystä arvioidaan luvussa II. Huumausai-
nepoliittinen toimenpideohjelma on luvussa III. Huumausainepolitiikasta vastaavi-
en ministeriöiden hallinnonalakohtaiset tavoitteet ja huumausainepoliittiset toi-
menpiteet vuonna 2004 esitetään liitteessä 1 ja niihin liittyvä menoarvio liitteessä
2. Liitteessä 3 on huumausainetilannetta kuvaavia tilastoja.
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I Suomen huumausainepolitiikka
ja tulevaisuuden haasteet

Valtioneuvoston periaatepäätös huumausainepolitiikasta 1998
Suomen huumausainepolitiikka perustuu valtioneuvoston vuonna 1998 tekemän
periaatepäätöksen mukaisesti yleisiin yhteiskuntapoliittisiin toimiin, kansalliseen
lainsäädäntöön ja kansainvälisiin sopimuksiin. Huumausainepolitiikan tavoitteena
on huumausaineiden maahantuonnin, levittämisen ja käytön ehkäiseminen sekä käy-
töstä aiheutuvien yksilöllisten, sosiaalisten ja taloudellisten haittojen vähentäminen.
Tavoitteeseen pyritään huumausaineiden kokonaiskieltoon perustuvaa huumausai-
nekontrollia tehostamalla, huumausaineiden kokeilua ja käyttöä ennaltaehkäisevillä
toimilla sekä järjestämällä riittävästi hoitomahdollisuuksia ja helpottamalla hoitoon
hakeutumista. Huumausaineista sekä niiden aiheuttamista ehkäisy-, hoito- ja kont-
rollitoimista koituvat yksilölliset, sosiaaliset ja taloudelliset haitat pyritään pitämään
mahdollisimman vähäisinä.

Suomi soveltaa huumausainepolitiikkaansa Yhdistyneiden Kansakuntien yleis-
kokouksen huumausaineita käsittelevässä erityisistunnossa vuonna 1998 asetettuja
tavoitteita, Euroopan unionin huumausainestrategiaa ja toimintasuunnitelmaa
(2000 -2004), Euroopan unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikassa hyväksyttyjä suun-
taviivoja sekä Euroopan neuvoston Pompidou-ryhmän toimenpideohjelman tavoit-
teita.

Huumausainepolitiikan toteutus ja kansallinen koordinaatio
Valtakunnallisesti huumausaineiden käytön ehkäisyä ja vähentämistä, huumausaine-
lainsäädäntöä sekä huumausaineisiin liittyviä sosiaali  ja terveyspalveluita koskevat
asiat kuuluvat sosiaali  ja terveysministeriölle, joka vastaa myös huumausainepolitii-
kan kansallisesta koordinaatiosta. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla päih-
teenä käytettävien lääkeaineiden valvonnasta vastaa Lääkelaitos. Stakesin vastuulla
on huumeisiin liittyvän perustietojärjestelmän koordinointi ja ylläpito sekä rapor-
tointi huumausainetilanteesta kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Lisäksi Stakes
edistää kuntien ehkäisevän päihdetyön ammattiosaamista ennaltaehkäisystä hoitoon.



11

Kansanterveyslaitos tekee huumausaineisiin liittyvää perustutkimusta, kehittää uu-
sia toimintamalleja ja menetelmiä huumausaineisiin liittyvään ohjelma-, interven-
tio- ja hoitotyöhön sekä huolehtii parhaaseen mahdolliseen näyttöön perustuvan
tiedon välityksestä tarvitsijoille. Terveydenhuollon valvontaviranomaisena Tervey-
denhuollon oikeusturvakeskus (TEO) pyrkii jälkikäteisvalvonnalla ja siitä tiedotta-
misella ehkäisemään väärinkäyttöön soveltuvien lääkkeiden saamisen lääkemääräyk-
sellä päihde- ja huumekäyttöön. Ehkäisevää päihdetyötä tekevien valtakunnallisten
järjestöjen yhteistyöelimenä ja koordinoijana toimii Terveyden edistämisen keskus.

Oppilaitoksia sekä nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntatoimintaa koskevat asiat kuulu-
vat opetusministeriön hallinnonalaan. Huumausaineiden käytön ehkäisemiseen täh-
täävä rikosoikeudellisen lainsäädännön valmistelu kuuluu oikeusministeriölle. Sisä-
asiainministeriön alainen poliisi ja valtiovarainministeriön alainen tullilaitos rajoitta-
vat erityisesti huumausaineiden tarjontaa ylläpitämällä kiinnijoutumisriskiä huu-
mausainerikoksista. Syyttäjien tehtävänä on ryhtyä toimenpiteisiin huumausaineri-
koksiin syyllistyneiden saattamiseksi rikosoikeudelliseen vastuuseen. Vankeinhoito-
laitos ja kriminaalihuoltolaitos vastaavat vapauteen kohdistuvien rangaistusten täy-
täntöönpanosta tavoitteinaan estää huumeiden tarjontaa ja käyttöä rangaistuslaitok-
sissa sekä edistää rangaistusta suorittavien ja laitoksista vapautuvien rikoksetonta elä-
mäntapaa. Huumausaineiden vastaisia lähialue- ja kehitysyhteistyöhankkeita rahoit-
taa pääasiassa ulkoasiainministeriö.

Valtakunnallisen huumausainepolitiikan yhteensovittamiseksi ja vuoden 1998
periaatepäätöksen toimeenpanoa ja seurantaa varten valtioneuvosto asetti huumaus-
ainepoliittisen koordinaatioryhmän. Sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2002
uudelleen asettama koordinaatioryhmä koostuu asianomaisten ministeriöiden edus-
tajista. Valtakunnallisen huumausainepolitiikan kehittämisen ja toteuttamisen lisäksi
koordinaatioryhmän keskeisenä tehtävänä on viranomaisten välisen yhteistyön te-
hostaminen.

Huumausainepolitiikan tehostaminen vuosina 2001–2003
Vaikeutuneen huumausainetilanteen johdosta valtioneuvosto päätti 5.10.2000 te-
kemällään periaatepäätöksellä tehostaa huumausainepolitiikkaa. Päätöksessä valtio-
neuvosto antoi huumausainepoliittiselle koordinaatioryhmälle tehtäväksi valmistel-
la pidemmän aikavälin toimenpideohjelma huumausainepolitiikan tehostamiseksi.

Toimenpideohjelmaa on toteutettu huumausaineasioista vastaavissa ministeri-
öissä vuosina 2001 - 2003. Ohjelman toimenpiteet liittyvät huumausaineiden käy-
tön ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen, huumausaineiden käyttäjien hoi-
toon ja heidän läheistensä tukemiseen, huumausainehaittojen vähentämiseen, val-
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vontatoimiin, kansainväliseen yhteistyöhön, tutkimukseen ja seurantaan sekä huu-
mausainepolitiikan yhteensovittamiseen, toteuttamiseen ja kehittämiseen.

Kolmevuotisen ohjelman tavoitteena oli vähentää sekä huumausaineiden kysyn-
tää että tarjontaa ja saada huumausaineiden käytön ja huumausainerikollisuuden kas-
vu pysäytetyksi. Huumausainepoliittinen koordinaatioryhmä raportoi päätöksen to-
teutumisesta vuosittain. Toimenpideohjelma ja sen seurantaraportti, joka sisältää
myös eri hallinnonalojen huumausainepoliittiset toimenpiteet ja menoarvion vuo-
sina 2001 -2003, löytyy sosiaali- ja terveysministeriön kotisivuilta http://
www.stm.fi kohdasta ”Työryhmämuistioita 2003”.

Toimenpideohjelman toteuttamisen aikana tehtyjen tutkimusten perusteella
voidaan todeta, että 1990-luvulta tasaisesti kasvanut huumausaineiden kokeilukäyt-
tö lisääntyi edelleen jonkin verran, mutta viimeaikaisessa käytössä ei todettu enää
kasvua vuosien 1998 ja 2002 välillä. Vuosina 1998 - 1999 nopeasti yleistynyt suo-
nensisäisten huumeiden käytön aiheuttama HIV-epidemiakin näyttää laantuneen.
Panostus tartuntatauteja ehkäiseviin toimiin ja rokotusohjelmiin on tuottanut tulos-
ta. Vuonna 1999 suonensisäisestä huumeiden käytöstä johtuvien HIV-tartuntojen
osuus oli 60 prosenttia kaikista tartunnoista. Vuosina 2000 ja 2001 vastaavat osuu-
det olivat enää 38 % ja 37 %. Vuonna 2002, 21 % tartunnoista (27 tartuntaa 129:stä)
johtui suonensisäisesti käytettävien huumeiden käytöstä. Myös matalan kynnyksen
toimipisteissä tehty infektion esiintyvyyttä koskeva tutkimus on osoittanut, että in-
fektion saaneiden osuus putosi vuonna 2002 noin yhteen prosenttiin, kun se mo-
nissa läntisen Euroopan kaupungeissa on vastaavanlaisten epidemioiden jälkeen jää-
nyt 20 - 40 prosentin tasolle. Onnistunut ehkäisytyö huumeiden käyttäjien keskuu-
dessa vähentää myös muuhun väestöön viiveellä kohdistuvaa infektiopainetta. Huu-
meiden käyttäjiin kohdistuvista haittojen minimointitoimenpiteistä ja neulanvaih-
to-ohjelmien vaikuttavuudesta on kansainvälisestikin yhä enemmän näyttöä.

Laillisuusvalvonta- ja rikostilastojen mukaan huumausainerikostuomioiden ja
huumausainerikosten määrät ovat olleet pitkään kasvussa, mutta vuonna 2002 esi-
tutkintaviranomaisten tietoon tulleiden huumausainerikosten määrä väheni ensim-
mäistä kertaa useita vuosia jatkuneen kasvun jälkeen.  Vuotta 2003 koskevien ennak-
kotilastojen mukaan huumausainerikosten määrän kasvun taittuminen on kuitenkin
jäänyt väliaikaiseksi, sillä huumausainerikosten määrä on kääntynyt uudelleen nou-
suun. Huumausainerikostilanteen kehittymisessä on merkittävää se, että aiempaa
suurempi osa tietoon tulleista rikoksista on huumausaineiden käyttörikoksia ja tör-
keiden huumausainerikosten määrä on vähentynyt jo muutaman vuoden ajan.
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Huumausainepoliittisen toimintaympäristön muutokset ja
tulevaisuuden haasteet
Huumeongelman kansalliset rajat ylittävän luonteen vuoksi uusia huumausainepoliit-
tisia toimia suunniteltaessa on huomioitava myös kansainvälinen kehitys. Euroopan
unionin laajentuminen ja tulevaisuudessa uusien jäsenvaltioiden liittyminen Scheng-
enin sopimukseen tulevat muuttamaan Suomen huumausainepoliittista toimintaym-
päristöä. Rajatarkastusten poistuminen Suomen ja Baltian maiden, erityisesti Viron
välillä tulee muodostamaan Suomelle erityisen haasteen, koska huumausaineiden val-
mistus, salakuljetus, käyttö ja siitä aiheutuvat haitat, kuten tartuntataudit ovat Suomen
lähialueilla lisääntyneet huolestuttavasti viimeisten vuosien aikana.

Euroopan huumausaineiden seurantakeskuksen (EMCDDA) mukaan Viroa ja Lat-
viaa uhkaa maailman nopeimmin etenevä HIV-epidemia. Virossa rekisteröitiin vuosi-
na 2000 - 2003 uusia HIV-tapauksia keskimäärin yli 800 kappaletta vuosittain. Myös
Venäjällä HIV-tapausten määrä on ollut jyrkässä nousussa. Tunnusomaista epidemioil-
le on ollut niiden liittyminen suonensisäisesti käytettävien huumeiden käyttöön. Vi-
rallisesti rekisteröityjen uusien HIV-tapausten kasvuvauhti hidastui Baltian maissa ja
Venäjällä vuonna 2002 lähes puoleen vuoteen 2001 verrattuna. Asiantuntijoiden
mukaan tämä ei kuitenkaan välttämättä kerro uusien tartuntojen todellisesta vähene-
misestä, vaan siitä, ettei terveydenhuoltojärjestelmä tavoita uusia tartunnan saaneita.

EU:n laajentuminen helpottaa valtion rajat ylittävää huumekauppaa. Suomalaiset
rikolliset tekevät yhteistyötä erityisesti Baltiassa ja Venäjällä toimivien rikollisryhmien
kanssa. Osaksi suomalaiset joutuvat toimimaan näiden ryhmien valvonnassa. Synteet-
tisten huumausaineiden valmistus Euroopassa on lisääntynyt, mikä edellyttää entistä
tiiviimpää huumausaineiden lähtöaineiden valvontaa koskevaa kansallista ja kansainvä-
listä viranomaisyhteistyötä. Myös Suomeen tuodaan nykyisin näitä aineita sekoitetta-
viksi maan rajojen sisäpuolella, koska niiden salakuljetus on helpompaa ja kiinnijäämis-
riski pienempi.

Kuten EU:n horisontaalisessa huumausainetyöryhmässäkin on todettu useimmilla
uusilla jäsenmailla ei ole taloudellisia ja hallinnollisia resursseja toteuttaa kaikilta osin
Euroopan unionin huumausainestrategiassa ja toimintasuunnitelmassa esitettyjä ta-
voitteita. Lisäksi vuoden 2004 jälkeen tarvitaan uutta yhtenäistä Euroopan unionin
huumausainestrategiaa ja toimintasuunnitelmaa, joiden laatimisessa ja toimeenpanos-
sa Suomella tulee vuoden 2006 toisena puheenjohtajamaana olemaan aloitteellinen
ja aktiivinen rooli.

Kansainvälisen toimintaympäristön osalta on otettava huomioon myös huumaus-
aineita tuottavissa kehitysmaissa tapahtuva kehitys. Esimerkiksi Suomeen salakuljete-
tun heroiinin yhtenä keskeisenä lähtömaana olevan Afganistanin epävakaiset olot vai-
kuttavat epäedullisesti huumausainetilanteen kehittymiseen.
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Kaiken kaikkiaan huumausaineiden vastaisessa toiminnassa on tulevaisuudessa
puututtava yhä enemmän myös rajat ylittäviin ongelmiin, mikä edellyttää yhteistä
toimintaa Euroopan ja YK:n tasolla. Suomessa huumausainepoliittisen toimintaym-
päristön muutokseen ja sen luomiin haasteisiin vastaaminen edellyttävät entistä tii-
viimpää hallinnonalojen välistä yhteistyötä.
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II Huumausainetilanne ja skenaario
Suomen huumausainetilanteen
kehityksestä 2004–2007

Huumausainetilanteen kehitys ja arvion lähtökohdat
1900-luvun alussa huumeiden käyttö rajoittui yksittäisiin tapauksiin. Sotien jälkeen
heroiinin käytön leviäminen sai Helsingin seudulla ryhmäilmiön luonteen, mutta
tilanne rauhoittui nopeasti. 1960-luvun lopulla huumekokeilut yleistyivät koulu-
laisten ja opiskelijoiden keskuudessa. Protestoivan, uutta elämäntapaa etsivän nuori-
son mielenkiinto kohdistui kannabikseen, LSD:hen ja amfetamiiniin. Muutos oli
osa kansainvälistä virtausta. 1970-luvun alun huippukauden jälkeen suomalaisnuori-
son kiinnostus huumeisiin laantui ja tilanne vakiintui kansainvälisesti katsoen suh-
teellisen alhaiselle tasolle.

Pitkään vakaana pysytellyt tilanne muuttui 1990-luvulla. Käynnistyi toinen huu-
meaalto ja huumeiden käyttö kohosi korkeammalle tasolle kuin koskaan aikaisem-
min. Jotain laitonta huumetta kokeilleiden osuus väestössä nousi vuoden 1992 vii-
destä prosentista 12 prosenttiin vuonna 2002. Suosituin aine on kannabis. Nuorista
(15–19-vuotiaat) sitä ilmoitti kokeilleensa lähes joka viides. Nuorten aikuisten (20–
29-vuotiaat) keskuudessa kannabista on kokeillut kolmannes miehistä ja neljännes
naisista. Kannabiksen ohella amfetamiinin käyttö on yleistynyt ja aiemmin suhteel-
lisen harvinainen heroiini on saanut käyttäjäkuntaa Suomessa. Aivan viime vuosina
heroiini on vaikeutuneen saatavuuden johdosta korvautunut lääkeopioidien (erityi-
sesti Subutexin) lisääntyneellä käytöllä. Nuorten ihmisten tanssikulttuuriin liittyvi-
nä aineina ovat yleistyneet ekstaasi ja muut stimulantit. Vaikka säännöllinen aktiivi-
käyttö on kokeilua huomattavasti harvinaisempaa, myös huumeiden ongelmakäyttä-
jien määrä on lisääntynyt. Vuonna 1999 Suomessa oli arvioiden mukaan 11 000–14
000 amfetamiinin tai opiaattien ongelmakäyttäjää.

1990-luvulla meille varttui uusi huumeista kiinnostunut sukupolvi. Aineiden
tarjonta lisääntyi ja hinnat laskivat Suomen kansainvälisessä asemassa ja lähialueilla
tapahtuneiden muutosten seurauksena. Lisääntyneen käytön seurauksena huumei-
den yhteiskunnalliset seuraukset vakavoituivat, mikä näkyi mm. lisääntyneenä rikol-
lisuutena, hoidon tarpeen kasvuna, huumekuolemien lisääntymisenä sekä HIV- ja
tartuntatautitilanteen huonontumisena. Aivan viime aikoina haittojen kasvu on en-
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simmäisen kerran kymmeneen vuoteen taittunut ja kääntynyt joissakin tapauksissa
jopa laskuun. Erityisesti heroiinikuolemat ja huumeiden käyttäjien HIV-tartunnat
ovat vähentyneet.

Huumausainetilanteen kehitystä ennakoidaan kolmen skenaarion avulla. Käyttö-
tilannetta jäsentäviä käsitteitä ovat vallitsevuus  (prevalenssi eli kokeilun/käytön
yleisyys väestössä) ja ilmaantuvuus (insidenssi eli tiettynä ajanjaksona ilmaantunei-
den uusien käyttäjien määrä). Tarkastelussa erotetaan kokeilu, viimeaikainen käyttö
ja ongelmakäyttö. Käytön lisäksi huomiota kiinnitetään huumeiden käytön haittoi-
hin. Kehityksen taustatekijöinä otetaan huomioon asenneilmasto, nuorisokulttuuri,
yhteiskunnan hyvinvointikehitys ja kansainväliset tekijät. Lopuksi tarkastellaan toi-
menpiteitä, joilla kehitykseen voitaisiin mahdollisesti vaikuttaa. On huomattava, että
kehityksen arviointiin liittyy useita vaikeasti ennakoitavia elementtejä, kuten tar-
tuntataudit, huumekuolemien kehitys, markkinatilanne ja uudet aineet.

Skenaario A: Huumausainetilanne vaikeutuu
Huumeiden käyttö lisääntyy ja haitat kasvavat. Tämä voi tapahtua tasaisesti (+) tai
kiihtyvästi (++). Taulukossa jäljempänä esitettävät minimi- ja maksimiarviot perustu-
vat laskelmiin, jotka on laadittu 1990-luvun ja 2000-luvun alun tietojen pohjalta.
Esimerkiksi kasvumallin mukaan 15 - 19-vuotiaista olisi vuonna 2007 joskus elä-
mässään kokeillut kannabista 22 - 30 prosenttia (nykytaso 13 - 21 %) ja viimeisen
12 kuukauden aikana  14 - 20 prosenttia (nykytaso 8 - 12 %).  Kasvuarvion mukaan
huumausaineiden käyttöön liittyviä sairaalahoitojaksoja olisi vuonna 2007 arviolta
2 500 - 3 500 (nykytaso 2 000 - 2 400), huumerikoksia 15 000 - 20 000 (nykytaso
13 000 - 15 000) ja ruumiinavausten ainelöydösten perusteella todettuja huumei-
den käyttöön liittyviä kuolemia 150 - 200 (nykytaso 130 - 150). On huomattava,
että laskelmat ovat vain suuntaa-antavia, sillä mittauspisteitä on vähän ja satunnaiste-
kijöiden vaikutus on näin ollen suuri. Esimerkiksi heroiinin mahdollinen uusi tule-
minen voi nostaa kuolleisuuslukuja jyrkästikin. Ennustejaksolla ei ole oletettu ta-
pahtuvan merkittäviä muutoksia yhteiskunnan nykyisissä palvelu- ja kontrollijärjes-
telmissä.

Huumeiden kokeilun ja käytön kasvua ruokkivia tekijöitä voisivat olla huume-
kielteisten asenteiden jatkuva lientyminen nuorten ja nuorten aikuisten keskuudes-
sa, käytön leviäminen pienemmille paikkakunnille ja aikaisempaa tasaisemmin kaut-
ta maan sekä huumeiden maahantuonnin ja tarjonnan lisääntyminen. EU:n laajentu-
minen vuonna 2004 tulee todennäköisesti lisäämään ainakin amfetamiinin, ekstaa-
sin ja muiden stimulanttien tarjontaa. Markkinatilanteesta riippuen myös kannabik-
sen ja heroiinin maahantuonti voi lisääntyä. Ennakoitavissa olevalla alkoholin kulu-
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tuksen kasvulla voi aikaisempien kokemusten perusteella olla myös huumeiden käy-
tön lisääntymistä edistäviä vaikutuksia. Lisääntyvä mielialalääkkeiden käyttö ja itse-
hoito saattavat niin ikään ruokkia huumeiden käyttöä (esim. kannabiksen käyttö lääk-
keenä). Euroopassa käynnissä olevat keskustelut ja kannabista koskevat politiikka-
muutokset (esim. Yhdistynyt kuningaskunta, Belgia, Sveitsi ja Itävalta) saattavat edis-
tää kannabismyönteisiä suhtautumistapoja suomalaisnuorten keskuudessa. Interne-
tissä laajalti tarjolla oleva huumeaineisto saattaa innostaa nuoria uusien aineiden
kokeiluihin. Yhteiskunnallisen kilpailun kiristyminen, pitkäaikaistyöttömyys ja sosi-
aalinen syrjäytyminen luovat tutkimusten mukaan keskeisen kasvualustan ongelma-
käytön lisääntymiselle. Muita haittojen kehityksen kannalta keskeisiä uhkatekijöitä
ovat heroiinin uusi tuleminen, huumemarkkinoilla liikkuvien aineiden laatu ja tar-
tuntatautien leviämiselle alttiiden käyttötapojen yleistyminen.

Skenaario B: Huumausainetilanne säilyy ennallaan
Toinen tulevaisuuden skenaario on, että kasvukehitys taittuu ja huumeiden käyttö ja
huumeongelmat asettuvat jotakuinkin nykyiselle tasolle. Satunnaisten huumekokei-
lujen lievähkö lisääntyminen voi vielä sopia malliin, jos tilanne säännöllisemmän
käytön, ongelmakäytön ja haittojen suhteen säilyy ennallaan tai paranee. Oleellista
on, että huumeiden vakiokäyttäjäksi rekrytoitumisessa ei tapahdu oleellista muutos-
ta. Aktiivikäytössä uusia tulokkaita vastaavan määrän nykyisiä vakiokäyttäjiä tulisi
lopettaa huumeiden käyttönsä.

Huumeiden kytkeytyminen kansainvälisiin nuorisokulttuurisiin trendeihin on
tapahtunut paljolti musiikkielämän ja muun populaarikulttuurin kautta. Näin kävi
Suomessa sekä 1960-luvun lopulla että 1990-luvulla. Huumeiden käytön kasvun
taittumista edistäisi huumeiden nuorisokulttuurisen gloorian himmentyminen.
Huumekiinnostuksen hiipumista tukisi todennäköisesti myös se, jos asenteet alko-
holin käyttöön ja humalajuomiseen muuttuisivat kielteisemmiksi. Tätä voisi edes-
auttaa myönteinen yhteiskuntakehitys, joka herättäisi nuorissa positiivisia tulevai-
suuden odotuksia. Yksi skenaarion toteutumista edistävä tekijä olisi huumeiden tar-
jonnan (kaupan ja maahantuonnin) vaikeutuminen ja hintojen nousu.

Yhteiskuntakehityksen osalta työllisyystilanteen ja koulutusmahdollisuuksien
tulisi olla rohkaisevia ja tasapuolisia. Ongelmakäytön ja siihen liittyvien haittojen
kannalta yhteiskunnan hyvinvoinnin kehitys on yksi avainkysymys. Tärkeätä on, ettei
Suomeen muodostu taantuvia ja huono-osaisuuden kierteeseen ajautuvia asumalä-
hiöitä tai muita rajattuja ulossulkemisen alueita. Myös etniset kysymykset ovat tär-
keitä. Jos etniset vähemmistöt jäävät yhteiskuntaelämän ulkopuolelle, kietoutuvat
huumeet ja muut ongelmat helposti toisiinsa. Toisaalta tilanteen tasoittuminen edel-
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lyttää, että huumeiden asema myös hyvin toimeentulevien nuorten ja nuorten ai-
kuisten vapaa-ajanvietossa heikkenee.

Huumeiden tarjonnan vaikeutuminen edellyttäisi oikeusolojen ja yhteiskunnal-
listen olosuhteiden vakiintumista Tallinnan ja Pietarin aluilla. Parhaassa tapauksessa
Viron EU-jäsenyys puoltaa kehitysnäkymää. Suomen ja muiden EU-maiden tuella
EU-jäsenyys saattaisi lisätä Viron yhteiskunnallista vakautta ja avoimuutta, vähentää
korruptiota ja edesauttaa viranomaisten välistä yhteistyötä.

Kirjallisuuden mukaan odotettavissa on, että huumeiden käytön kasvu tulee en-
nemmin tai myöhemmin taittumaan. Ajankohdan ennustaminen on kuitenkin vai-
keaa. Taittuessaankin käyttö ja haitat tulevat jäämään korkeammalle tasolle kuin mi-
hin ennen 1990-lukua totuttiin.

Skenaario C: Huumausainetilanne helpottuu
Huumeiden käyttö kääntyy laskuun ja haitat vähenevät. Skenaario edellyttää, että insi-
denssi erityisesti seuraavissa huumeiden kokeiluvaiheeseen tulevissa ikäluokissa
(1980-luvun lopussa ja 1990-luvulla syntyneet) laskisi selvästi ja osa nykyisistä käyttä-
jistä luopuisi huumeista. Loput käyttäjät sulkeutuisivat omiin ryhmiinsä ja aineiden
tarjonta keskittyisi niiden ympärille. Huumeiden käyttö rajautuisi omaksi marginaali-
seksi alakulttuurikseen ja valtaväestön keskuudessa huumeiden käytöllä olisi edelleen
selvästi negatiivinen imago. Skenaario voisi toteutua, jos nykyinen huumeiden käyttö
olisi puhtaasti muoti-ilmiö, jonka mukaan kiinnostus huumeisiin aaltoilisi nuoriso-
kulttuurissa ajasta toiseen niin, että huumeet olisivat joko in tai out. Kokeilun ja käytön
väheneminen edellyttäisi huumekielteisten asenteiden vahvistumista nuorissa ikäryh-
missä. Toinen mahdollisuus olisi se, että huumemarkkinat supistuisivat niin, että ainei-
den saatavuus vaikeutuisi oleellisesti. Kolmas mahdollisuus voisi olla se, että yhteis-
kunnallinen kehitys pystyisi tarjoamaan sellaisia positiivisia ja haastavia elämänprojek-
teja, ettei huumeiden käytölle olisi niissä sijaa ja merkitystä ja että ne edistäisivät myös
ongelmakäyttäjien parempaa integroitumista yhteiskuntaan.

Kehitysnäkymät huumemarkkinoiden, yhteiskuntakehityksen sekä asenneilmas-
ton ja nuorisokulttuurin osalta eivät juurikaan anna lupauksia huumeiden käytön
vähenemisestä aivan lähivuosina. Vaikka nuorten asenteet ovat verraten varaukselli-
sia huumeiden suhteen, tällä hetkellä nuorisokulttuurissa ei ole nähtävissä laajempaa
kantavuutta omaavaa huumeiden vastaista virtausta. Päinvastoin huumeilla näyttäisi
olevan varsin vahva asema nuorten juhlimiskulttuurissa ja yöelämässä sekä Suomessa
että kansainvälisesti. Ajalle tyypillinen elämyshakuisuus ja ajatustapa, että huumeet
ovat henkilökohtainen yksityisasia, pikemminkin tukevat kuin ehkäisevät huumeko-
keiluja. Euroopan keskuksissa huumetrendit ovat vaihdelleet 90-luvulla tiuhaan tah-



19

tiin, mutta kysymys ei ole ollut huumeista yhtenä in tai out  -tyyppisenä kokonaisuu-
tena vaan pikemminkin omana muodin kenttänään, jossa eri aineiden suosio on vaih-
dellut niin, että käyttäjäryhmät ovat siirtyilleet aineesta toiseen. Tämän kaltainen
dynamiikka ja vaihtelu ovat omiaan ylläpitämään huumeiden trendikäyttöä ja hou-
kuttelemaan mukaan uusia kokeilijoita. Huumeiden tarjonnan osalta taas lähialuei-
den ongelmien lisäksi uudet kommunikaatiomenetelmät (erityisesti internet) ja
uusien synteettisten huumeiden kehittely vaikuttavat siihen, että huumemarkkinat
ovat aikaisempaa hankalammin kontrolloitavissa. Kaiken kaikkiaan todennäköisyys
tämän skenaarion toteutumiseen näyttää lyhyellä aikavälillä heikolta. Pidemmällä
aikavälillä mahdollisuudet ovat vaikeasti ennakoitavissa, mutta ainakin periaatteessa
olemassa. Näin kävi 1970-luvulla.

Skenaariomallit ja julkisen vallan toimenpiteet
Yhteenvetona skenaariomallien tarkastelusta voidaan todeta, että tällä hetkellä on
vaikea sanoa minkä suunnan kehitys tulee ottamaan. Jossain vaiheessa tilanne tulee
kuitenkin todennäköisesti tasoittumaan. Pidemmällä aikaperspektiivillä mahdollista
voi olla myös huumeiden käytön väheneminen ja huumeongelmien seurausten hel-
pottuminen. Toisaalta mahdollista tasaantumisvaihetta voi seurata myös uusi kasvun
aika. Seuraavalla sivulla esitetään yhteenveto erilaisista kehitysvaihtoehdoista ja nii-
hin vaikuttavista tekijöistä. Asetelmassa eritellään myös eräitä julkisen vallan toi-
menpiteitä, joilla kehitykseen voitaisiin mahdollisesti vaikuttaa.

Kansainväliset vertailevat tutkimukset antavat viitteitä siitä, että huumausaine-
politiikalla voidaan vaikuttaa paremmin huumeiden käytön haittojen torjuntaan
kuin huumekokeilujen ja käytön tasoon.  Edellisen toimenpideohjelman aikana, tar-
kastelujaksolla 2000 - 2002, kokeilukäyttö lisääntyi kasvuskenaarion mukaisesti (+)
ja kehitys sairaalahoitojaksoissa (+) ja huumerikoksissa (++) kulki samaan malliin,
tosin jakson lopulla tilanne osoitti tasaantumisen merkkejä. Huumekuolemissa taso
(vuoden 2001 tieto) säilyi ennallaan ja huumeiden käyttäjien HIV -tartuntojen
määrä kääntyi laskuun.
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Taulukko 1. Yhteenveto huumausainepolitiikan kehitysvaihtoehdoista
ja niihin vaikuttavista tekijöistä.

Sisältö Skenaario A: Skenaario B: Skenaario C:
tilanne vaikeutuu (+,++) tilanne ennallaan  (+/-) tilanne helpottuu (-)

Indikaattoreiden taso
v. 2007
Huumeiden kokeilu
15-19-vuotiaat 22 – 30 % 13 – 21 % alle 13 %
20-29-vuotiaat 33 – 40 % 25 – 32 % alle 25 %

Viimeaikainen käyttö*

15-19-vuotiaat 14 – 20 % 7 – 13 % alle 7 %
20-29-vuotiaat 14 – 20 % 7 – 13 % alle 7 %

Ongelmakäyttäjien määrä 14 – 20 000 11 – 14 000 alle 11 000
Sairaalahoitojaksot 2 500 – 3 500 2 000 – 2 400 alle 2 000
Huumerikokset 15 – 20 000 13 – 15 000 alle 13 000
Törkeät huumerikokset 900 – 1 200 700 – 900 alle 700
Huumekuolemat 150 – 200 130 – 150 alle 130
HIV-tartunnat
huumeidenkäyttäjillä 50 – 100 30 – 50 alle 30

huumemyönteinen
asenneilmasto,
huumeiden glooria
nuorisokulttuurissa,
syrjäytymiskehitys ja
ongelmakäyttö, eliitti ja
viihdekäyttö, tarjonta
ja EU:n laajentuminen,
alkoholin kulutus,
lääkkeiden käyttö

huumekriittinen
asenneilmasto,
alkoholiasenteet,
huumeiden asema
populaarikulttuurissa,
nuorisoliikkeet,
työllisyystilanne,
koulutusmahdollisuu-
det, tarjonnan
vähentyminen, kehitys
lähialueilla, huumeiden
hintakehitys

Kohdassa B mainittujen
lisäksi: huumeet pois
muodista, positiiviset
elämänprojektit,
tarjonnan tyrehtyminen

Julkiset toimet, joilla
skenaarion toteutumiseen
voisi vaikuttaa

preventio ei toimi,
tarjonnan
tyrehdyttä-minen ei
onnistu, pula hoitopai-
koista, sosiaaliturva
rakoilee, haittojen
vähentäminen ei tehoa

kysynnän ja tarjonnan
ehkäisyn tehostami-
nen, varhainen
puuttuminen ja
hoidon kehittäminen,
haittojen vähentämi-
nen, asenneilmastoon
vaikuttaminen,
hyvinvointipolitiikan
edistäminen meillä ja
lähialueilla, uudet
innovaatiot

preventiivinen työ
puree, poliisi ja tulli
onnistuvat tyrehdyttä-
mään tarjontaa, kunnat
panostavat ja hoito
auttaa irti huumeista,
sosiaaliturva tukee,
haittojen vähentäminen
toimii

Toteutumista tukevat
tekijät

* Viimeaikainen käyttö = käyttö viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana.
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III Toimenpideohjelma vuosille 2004–2007

Huumausainepolitiikan koordinointi

1. Vakiinnutetaan kansallinen huumausainepoliittinen koordinaatio

Tavoite
Valtakunnallista huumausainepolitiikkaa toteutetaan ja kehitetään koordinoidusti.
Viranomaisyhteistyö jatkuu tehostetusti.

Keinot
Sosiaali- ja terveysministeriö asettaa huumausainepoliittisen koordinaatioryhmän
uudelle toimikaudelle vuosille 2004-2007. Koordinaatioryhmän tehtävänä on jat-
kaa ja kehittää hallinnonalojen välistä yhteistyötä valtakunnallisen huumausainepo-
litiikan yhteensovittamiseksi, seurata huumausainetilanteen kansallista ja kansainvä-
listä kehitystä sekä valvoa tämän toimenpideohjelman toteutumista. Jatkossa koor-
dinaatioryhmä pyrkii lisäämään yhteistyötä myös muiden kuin viranomaistoimijoi-
den kanssa, mukaan lukien esimerkiksi järjestöt, kirkot ja yritykset.

Perustelut
Valtioneuvoston 22.12.1998 tekemän huumausainepolitiikkaa koskevan periaate-
päätöksen mukaisesti sosiaali- ja terveysministeriö asetti maaliskuussa 1999 huu-
mausainepoliittisen koordinaatioryhmän, jonka tehtävänä oli valtakunnallisen huu-
mausainepolitiikan yhteensovittaminen, toteuttaminen ja kehittäminen. Vaikeutu-
neen huumausainetilanteen johdosta valtioneuvosto päätti 5.10.2000 tekemällään
päätöksellä tehostaa huumausainepolitiikkaa. Päätöksessä edellytettiin muun muas-
sa, että koordinaatioryhmän toimintaa tehostetaan. Sosiaali- ja terveysministeriö
asetti koordinaatioryhmän uudelleen ajalle 30.1.2002 - 31.12.2003. Koordinaatio-
ryhmä on lisännyt merkittävästi viranomaisten välistä yhteistyötä ja sen toimintaa
pidetään sekä kansallisesti että EU-tasolla erittäin tärkeänä.

Huumausainepolitiikan koordinaatiossa tulee jatkossa huomioida myös muut
kuin viranomaistoimijat. Esimerkiksi kansalaisjärjestöt ja Suomen evankelisluterilai-
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nen kirkko ovat laatimassa omia päihdestrategioitaan. Myös muiden yhteisöjen sekä
yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä tulee kehittää.

Vastuu- ja yhteistyötahot:
Sosiaali- ja terveysministeriö ja huumausaineasioista vastaavat ministeriöt.

2. Tehostetaan huumausaineiden lähtöaineisiin
liittyvää viranomaisyhteistyötä

Tavoite
Huumausaineiden lähtöaineita koskevia asioita käsitellään keskitetysti yhdessä kan-
sallisessa työryhmässä, jonka jäsenet nimetään vastuuviranomaisista. Lähtöaineita
koskeva viranomaisyhteistyö tehostuu merkittävästi.

Keinot
Sosiaali- ja terveysministeriö asettaa ajalle 2004 - 2007 työryhmän, jonka tehtävänä
on hoitaa huumausaineiden lähtöaineisiin liittyvien asioiden käsittely ja kansallinen
koordinointi.

Perustelut
Synteettisten huumausaineiden valmistus ja käyttö lisääntyvät Euroopassa. EU:n laa-
jentumisen myötä lähtöaineita koskevat asiat tulevat tulevaisuudessa olemaan entis-
tä enemmän esillä Euroopan yhteisön työskentelyssä.

Huumausaineiden valmistuksessa käytettävien aineiden eli prekursoreiden val-
vonnan kansainvälinen perusta on YK:n vuoden 1988 huumausaineiden valvonta-
sopimus. Lähtöaineisiin liittyviä asioita käsitellään useilla kansainvälisillä foorumeil-
la; YK:ssa, Euroopan neuvoston tulliliittoryhmässä ja horisontaalisessa huumausai-
netyöryhmässä sekä komission prekursorikomiteassa.

Kansallisesti huumausaineiden lähtöaineisiin liittyvien kysymysten käsittely on
jakaantunut usealle eri ministeriölle ja viranomaiselle. Lainsäädännöstä vastaa ensisi-
jassa sosiaali- ja terveysministeriö, aineiden käsittelyyn tarvittavat luvat käsittelee
Lääkelaitos, maahantuonnin ja viennin valvonnasta vastaa tulli ja huumausaineiden
laittoman valmistuksen valvonnasta poliisi.

Lähtöaineisiin liittyvä kansallinen koordinaatio on perustunut eri viranomaisten
väliseen epäviralliseen yhteistyöhön. Lähtöainetyöryhmässä on ollut edustajia val-
tiovarainministeriöstä, Tullihallituksesta, tullilaboratoriosta, keskusrikospoliisista sekä
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Lääkelaitoksesta. Virallisen työryhmän myötä lähtöaineasioiden kansallisen käsitte-
lyn yhteensovittaminen selkiintyy ja työryhmän tekemällä työllä on entistä enem-
män painoarvoa.

Vastuu- ja yhteistyötahot:
Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäasiainministeriö, valtiovarainministeriö, Kansanter-
veyslaitos, Lääkelaitos ja tullilaitos.

Huumausaineiden kysynnän ja tarjonnan vähentäminen

3. Lisätään paikallista sosiaali- ja terveystoimen, opetusviranomaisten,
nuorisotoimen, poliisin ja syyttäjän yhteistyötä nuorten huumeiden
käyttäjien syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja huumeongelmaisten
hoitoon ohjaamiseksi

Tavoite
Kunnan sosiaali- ja terveystoimi, opetusviranomaiset, nuorisotoimen edustajat, po-
liisi ja syyttäjä ehkäisevät yhteistoimin nuorten huumausaineiden käyttöä sekä te-
hostavat yhteistyötään huumeongelmaisten hoitoon ohjaamiseksi. Huumausainei-
den käyttäjiä saadaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen piiriin nykyistä selväs-
ti enemmän. Huumausaineen käyttörikosten seuraamusvaihtoehtoja käytetään ny-
kyistä eriytyneemmin. Samalla huumausaineisiin liittyvä oheisrikollisuus vähenee.

Keinot
Viranomaiset sopivat toimenpiteistä ja niiden toteutuksen aikataulutuksesta osana pai-
kallista ja alueellista turvallisuussuunnittelua. Paikallinen turvallisuussuunnittelu sovite-
taan näiltä osin yhteen paikallisen päihdestrategian tai hyvinvointiohjelman kanssa. Kun-
nissa järjestetään sosiaalityön akuuttipalvelut ja poliisin yhteyteen pyritään sijoittamaan
sosiaalityöntekijä ainakin niissä kihlakunnissa, joissa on vähintään 50 000 asukasta.

Turvallisuussuunnitteluun sisällytetään nuorten osalta varhaiseen puuttumiseen
liittyvä sosiaali-, terveys-, koulu-, nuoriso- ja poliisiviranomaisten yhteinen toimin-
tasuunnitelma. Vastuulliset tahot lisäävät varhaista puuttumista edistävän huumetie-
touden jakamista avainvaikuttajille kuten opettajille ja muille kasvattajille, kouluter-
veydenhoitajille, nuoriso- ja liikuntatoimen työntekijöille sekä muille lasten ja nuor-
ten kanssa tekemisissä oleville henkilöille.

Lastensuojelulain 40 §:ää ilmoitusvelvollisuudesta sosiaaliviranomaiselle ilmei-
sestä lastensuojelun tarpeesta sovelletaan poliisitoimessa kattavasti siten, että poliisi
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tekee kaikissa tapauksissa ilmoituksen tietoonsa tulleista ilmeisen suojelun tarpeessa
olevista lapsista.

Huumausaineen käyttörikoksesta ensimmäisen kerran kiinni jääneen alle 18-vuo-
tiaan henkilön tekoon puututaan tehokkaalla viranomaisyhteistyöllä järjestämällä
muun muassa puhuttelutilaisuuksia, joihin osallistuvat nuoren lisäksi tämän vanhem-
mat tai huoltajat, sosiaaliviranomaisen edustaja, poliisi ja syyttäjä. Puhuttelutilaisuus
tähtää seuraamusluonteiseen syyttämättä jättämiseen ja suullisen huomautuksen an-
tamiseen.

Nuorisorikostoimikunta on laatinut ehdotuksen nuorten rikoksentekijöiden seu-
raamusjärjestelmää koskevan lainsäädännön uudistamiseksi. Ehdotuksen mukaan
syyttäjä voisi lykätä syyteratkaisuaan tai luopua syytteen nostamisesta, jos nuori ha-
keutuu sosiaali- ja terveydenhuollon toimien pariin tai osallistuu sosiaalista selviyty-
mistä edistävään hankkeeseen.

Huumerikoksista kiinni jääneiden moniongelmaisten huumeiden käyttäjien syr-
jäytymiskierteeseen puututaan paikkakuntakohtaisesti yhteistyössä sosiaali- ja terve-
ysviranomaisten, päihdehuollon edustajien, poliisin ja syyttäjän kesken. Paikallista-
solle luodaan kiinteä viranomaisyhteistyö, joka edistää riskiryhmiin kuuluvien var-
haista hoitoon ja tukipalveluihin hakeutumista ja ehkäisee uusintarikollisuutta.

Huumausaineen käyttörikosten seuraamukset, mukaan lukien toimenpiteistä
luopuminen, porrastetaan muidenkin kuin alle 18-vuotiaiden henkilöiden osalta
käyttörikoksen vakavuuden mukaisesti.

Perustelut
Sosiaali- ja kontrolliviranomaisten yhteistyö huumausaineita käyttävien nuorten tilan-
teeseen puuttumiseksi on välttämätöntä. Toimenpiteiden tavoitteena on nuorten syr-
jäytymiskehityksen ehkäisy. Keskeisenä keinona on sosiaalityön ja lastensuojelun pal-
velujen saattaminen mahdollisimman nopeasti apua tarvitsevien saataville. Poliisilai-
toksella toimiva tai päivystävä sosiaalityöntekijä voi reaaliaikaisesti ryhtyä selvittämään
päihde- ja rikoskierteessä olevan nuoren tilannetta ja ryhtyä tarvittaviin jatkotoimiin.

Huumausaineen käyttörikosta koskevan, 1.9.2001 voimaan tulleen lainmuutok-
sen yhteydessä eduskunta piti tärkeänä sitä, että kun poliisi tai syyttäjä luopuu toi-
menpiteistä huumausaineen käyttörikoksesta kiinni jääneen nuoren kohdalla, nuo-
relle pidettäisiin suullinen puhuttelu. Asianmukaisesti toteutettu moniammatilli-
nen puhuttelu on tehokas keino ohjata nuoren käyttäytymistä.

Samoin edellä mainitun lainmuutoksen yhteydessä korostettiin sosiaali- ja terve-
ydenhuollon, päihdehuollon, poliisin ja syyttäjän yhteistyön kehittämistä huumei-
den ongelmakäyttäjien hoitoonohjauksessa. Asianomaisten viranomaisten on käy-
tettävä hyväksi kaikki tilaisuudet antaa huumausaineiden ongelmakäyttäjille neu-
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vontaa ja saada aikaan hoitosuhde. Poliisilaitoksella toteutettujen kokeilujen mu-
kaan rikoksesta kiinni jääneen huumeongelmaisen hoitoonohjaus tehostuu, jos po-
liisilaitoksella päivystää sosiaalityöntekijä.

Käyttörikosuudistus mahdollisti rangaistusmääräysmenettelyn käytön huumausai-
neen käyttöä koskevissa tapauksissa. Sakotusmenettelyn helpottuminen ei kuitenkaan
saisi johtaa sakotusautomaattiin. Tämän vuoksi lainvalmistelutöissä korostetaan toi-
saalta poliisin mahdollisuutta jättää esitutkinta toimittamatta kaikista vähäisimmistä
teoista ja antaa niistä suullinen huomautus ja toisaalta sitä, että syyttäjien tulee soveltaa
syyttämättä jättämistä koskevia säännöksiä myös rangaistusmääräysmenettelyssä.

Huumausainetilanteen paheneminen on heijastunut erityisesti varkausrikollisuu-
teen. Varkauksia tehdään enenevässä määrin huumeiden käytön rahoittamiseksi. Si-
säasiainministeriön selvitysten mukaan päihteiden väärinkäyttäjät tekevät arviolta
ainakin 50 prosenttia omaisuusrikoksista. Tehostamalla huumausainekontrollin koh-
teeksi joutuvien henkilöiden hoitoonohjausta on mahdollista vaikuttaa vähentävästi
myös huumeiden ongelmakäyttöön kytkeytyvään oheisrikollisuuteen.

Vastuu- ja yhteistyötahot:
Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäasiainministeriö, oikeusministeriö, opetusministe-
riö ja Valtakunnansyyttäjänvirasto.

4. Lisätään poliisin, tullin, rajavartiolaitoksen (PTR) ja syyttäjän sekä
yksityisen turvallisuusalan yhteistoimintaa huumausaineiden
tarjonnan vähentämiseksi

Tavoite
Suomen markkinoille tarkoitetun huumausaineen maahantuonti estetään jo lähtö-
maassa ja paljastetaan huumausaineiden salakuljetusta maamme rajoilla. Rikoksilla
hankitun hyödyn pois ottamista lisätään rikosten paljastamisessa ja tutkinnassa polii-
sin, tullin, ulosotto- ja veroviranomaisten sekä syyttäjän yhteistyöllä. Uusia rikoslain
10 luvun rikoshyödyn menettämisseuraamusta koskevia säännöksiä sovelletaan täy-
simääräisesti. Järjestyksenvalvojat ja vartijat osaavat tunnistaa ja oikealla tavalla puut-
tua huumausaineiden kauppaan ja muuhun levitykseen sekä käyttöön.

Keinot
Tehostetaan PTR -yhteistyötä Venäjän ja Baltian maiden kanssa sekä tuetaan niiden
paikallisten viranomaisten toimintaa. Hyödynnetään Tallinnaan ja Pietariin sijoitettujen
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yhteyssyyttäjien mahdollisuudet edistää rikosprosessin käynnistämistä lähtömaassa.
PTR-viranomaiset perustavat voimavara-, tarkoituksenmukaisuus- ja tarpeelli-

suusnäkökohdat huomioon ottaen vakavan rikollisuuden torjuntaan alueellisia ri-
kostiedustelu- ja rikosanalyysiyksiköitä sekä valtakunnallisen rikostiedustelu- ja  ri-
kosanalyysikeskuksen. Lisäksi viranomaistoimintaa kehitetään lisäämällä rekisterien
yhteiskäyttöä sekä laajentamalla yhteistyötä tekniikan ja välineistön hankinnassa sekä
käyttöönotossa.

Poliisi, tulli, ulosotto- ja veroviranomaiset sekä syyttäjät osallistuvat merkittävien
rikostorjuntakohteiden toiminnan pysäyttämiseen. Valtakunnansyyttäjän määräämi-
en huumausainerikoksiin erikoistuneiden kahdeksan syyttäjän toimintaa jatketaan.
Heidän päätavoitteenaan on edelleen huolehtia rikosvastuun toteuttamisesta kaikis-
ta vakavimmassa ammattimaisessa huumausainerikollisuudessa.

Yhteisen koulutuksen määrää lisätään ja otetaan huomioon uusien menettämis-
seuraamussäännösten soveltaminen. Poliisin ja vankeinhoitolaitoksen keskinäistä tie-
donvaihtoa parannetaan vuonna 2000 solmitun yhteistyösopimuksen mukaisesti ta-
voitteena rangaistuslaitoksista tapahtuvan huumausainekaupan johtamisen estäminen.

Järjestyksenvalvojien ja vartijoiden koulutukseen sisällytetään oikeat toimintata-
vat huumausainerikollisuuden torjunnassa aineiden kaupan ja muun levityksen sekä
käytön tunnistamiseksi ja niihin puuttumiseksi.

Perustelut
Kansallisen yhteistoiminnan lisäksi PTR -viranomaisten kansainvälistä yhteistyötä
lähialueiden viranomaisten kanssa on tiivistettävä. Tähän tähdätään parantamalla
lainvalvontaviranomaisten operatiivista tiedonvaihtoa ja tukemalla lähialueiden vi-
ranomaisten toimintavalmiuksia. Torjuntayhteistyö painottuu Baltian maihin ja Ve-
näjään, joista maista huumausaineet merkittävämmältä osaltaan Suomeen salakulje-
tetaan ja joista peräisin olevat rikollisryhmät pitävät hallussaan suurta osaa Suomen
huumausainemarkkinoista. Lisäksi EU:n ja aikanaan Schengen -alueen laajentumi-
sen myötä yhteistyön parantaminen Baltian maiden kanssa on erityisen tärkeää.

Keskusrikospoliisi koordinoi poliisihallinnon osalta ja Tullihallitus tullihallinnon
osalta ammattimaisen, järjestäytyneen ja kansainvälisen huumausainerikollisuuden
torjuntaa tietojen sekä rikosten ja rikossarjojen reaaliaikaiseksi ja tekijäkeskeiseksi
yhdistämiseksi. Lainvalvontaviranomaisten tietojärjestelmien avulla seurataan huu-
mausainerikosten ennaltaestämis-,  paljastamis-, tutkinta-, takavarikko- ja rikoshyö-
dyn pois ottamistoimenpiteitä ja niiden tuloksia.

Keskusrikospoliisi koordinoi ja tarvittaessa johtaa poliisin peitetoimintaa ja poliisin
suorittamia valvottuja läpilaskuja. Tullihallitus puolestaan koordinoi tulliviranomais-
ten suorittamia valvottuja läpilaskuja sekä huolehtii laittoman huumausaineiden maa-
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hantuonnin torjunnasta yhteistyössä tullipiirien ja muiden PTR-viranomaisten kanssa.
Poliisi ja tulli parantavat telepakkokeinojen ja teknisen tarkkailun valmiuksia uudista-
malla teknisiä järjestelmiä ja hankkimalla tarkoituksenmukaista välineistöä.

Huumausainerikollisuuden torjuntaan ja tutkintaan liittyvää poliisin perus- ja
jatkokoulutusta on uudistettu. PTR-viranomaiset ottavat käyttöön yhteisen koulu-
tusohjelman huumausainerikollisuuden torjunnassa ja tarjoavat järjestämäänsä alan
koulutukseen paikkoja toisilleen.

Vastuu- ja yhteistyötahot:
Sisäasiainministeriö, oikeusministeriö, tullilaitos, rajavartiolaitos ja Valtakunnansyyt-
täjänvirasto.

5. Varmistetaan asianmukaisten huumehoitopalvelujen saatavuus

Tavoite
Huumeongelmaisten saatavilla on laadukkaita ja monipuolisia päihdepalveluja. Sekä
lääkkeettömien hoitojen että korvaushoidon saatavuus paranee ja hoitoon pääsyn
esteet vähenevät. Hoidon jälkeinen tuki ja kuntoutus paranevat ja tartuntatautien
leviäminen huumeiden käyttäjien keskuudessa estyy.

Keinot
Huumehoitopalvelujen toimivuus turvataan saattamalla päihdehuollon erityispal-
velujen kapasiteetti koko maassa päihdepalvelujen laatusuositusten tasolle vuoden
2007 loppuun mennessä. Päihdepalvelujen alueellista kehittämistä laatusuositusten
pohjalta jatketaan kuntien ja järjestöjen yhteistyönä sekä saattamalla kuntien käyt-
töön päihdepalvelujen yhdenmukainen laadunarviointilomake.

Huumeiden käyttäjien hoitopalvelujen saatavuutta parannetaan päihdehuollon
erityispalveluissa ja perusterveydenhuollossa. Toimenpiteiden kehittämisen paino-
piste on ongelmakäyttäjien matalan kynnyksen palveluissa sekä korvaus- ja ylläpito-
hoidossa, joilla tehokkaimmin ehkäistään huumausaineiden käytön sosiaalisia ja ter-
veydellisiä haittoja, kuten tarttuvien oheistautien leviämistä, myrkytyskuolemia ja
rikollisuutta.

Yleisön ja ammattihenkilöstön tietoisuutta hoitopalvelujen sisällöstä ja saatavuu-
desta parannetaan ylläpitämällä ja kehittämällä erityistä hoitopaikkatietokantaa. Lisäksi
selvitetään huumaantuneena ajamisesta kiinni jääneiden kuljettajien palvelujen tarve.
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Perustelut
Päihdehuollon palvelujärjestelmän kehittämistä ohjaavat päihdehuoltolaki ja sosiaa-
li- ja terveysministeriön ja Suomen Kuntaliiton julkaisemat päihdepalvelujen laatu-
suositukset. Palvelujärjestelmän kehittämisen lähtökohtana painotetaan kuntien ja
järjestöjen arviointia paikallisten ja seudullisten palvelujen riittävyydestä ja toimi-
vuudesta. Palveluita on järjestettävä kunnassa esiintyvän tarpeen mukaan.

Erityisesti suonensisäisesti käytettävien huumeiden käyttöön liittyy veriteitse le-
viävien tartuntatautien vaara. Suomen  kaikista hepatiitti C-tartunnoista arviolta jopa
yli 90 prosenttia on saatu suonensisäisesti käytettävien huumeiden käytön yhteydessä.
Vaikka vuonna 1998 Suomessa pistämällä huumeita käyttävien keskuudessa alkanut
HIV-epidemia on toistaiseksi saatu rajoitettua, tartuntojen leviäminen likaisten neu-
lojen ja ruiskujen välityksellä sekä seksiteitse on mahdollista. Huumeiden käytön aihe-
uttama syrjäytyminen ja sosioekonomisten olosuhteiden huononeminen puolestaan
altistavat mm. tuberkuloosille ja hepatiitti A -virukselle. Tartuntojen tarkka seuraami-
nen ja niiden ehkäiseminen juuri huumeiden käyttäjien keskuudessa pienentävät mer-
kittävästi myös valtaväestöön kohdistuvaa infektiopainetta. Huumeiden käyttäjien
mahdollisimman kattava sitouttaminen matalan kynnyksen terveysneuvontapalvelui-
hin, joihin kuuluvat testauksen lisäksi terveysneuvonta ja hoitoon ja jatkoselvittelyyn
ohjaaminen sekä infektioriskin kannalta tärkeiden puhtaiden neulojen ja ruiskujen
saatavuus ovat useissa tutkimuksissa osoittautuneet tehokkaiksi ei vain infektioriskin,
vaan myös huumeiden käytön vähentämisen kannalta.

Toimenpiteet ovat yhteneväisiä Euroopan unionin linjausten kanssa, joiden mu-
kaan jäsenvaltioiden olisi osana kaikkea yleistä huumausaineiden väärinkäytön eh-
käisyyn ja huumausaineiden käyttäjien hoitoon liittyvää politiikkaansa otettava käyt-
töön lukuisia erityyppisiä erityisesti riskien vähentämiseen tähtääviä toimia vähen-
tääkseen tuntuvasti huumausaineiden aiheuttamia sosiaalisia ja terveydellisiä haitto-
ja sekä kuolemantapauksia.

Vastuu- ja yhteistyötahot:
Sosiaali- ja terveysministeriö, Kansanterveyslaitos, Stakes ja päihdehuollon järjestöt.

6. Tehostetaan hoitotoimenpiteiden käyttöä rikosoikeudellisten
seuraamusten yhteydessä

Tavoite
Hoidollisia toimenpiteitä liitetään kiinteämmin rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.
Vapausrangaistuksen suorittamiseen käytettävää aikaa käytetään nykyistä tehok-
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kaammin päihdehoitotoimenpiteiden käynnistämiseen ja hoitomotivaation herättä-
miseen. Paikallista, seudullista ja valtakunnallista yhteistyötä sosiaali- ja terveyden-
huollon viranomaisten kanssa tehostetaan sekä vankeusrangaistusten että yhdyskun-
taseuraamusten täytäntöönpanossa. Vapautuneiden vankien ja yhdyskuntaseuraa-
musten piirissä olevien palvelut turvataan osana valtakunnallista ja seudullista sosi-
aalialan kehittämishanketta. Vankeustuomioita vankilan ulkopuolisissa päihdehuol-
lon yksiköissä suorittavien vankien määrä kasvaa ja vapautuvien vankien kuntoutus
tehostuu.

Keinot
Vankilat arvioivat vankien päihteiden käyttöä tulotarkastuksen yhteydessä. Vankilat
lisäävät sijoitussopimuksia päihdehuollon laitosten kanssa. Sopimushoitoa koskeva
lainsäädäntö saatetaan voimaan ja sopimushoitotuomioiden kokeilu aloitetaan. Päih-
dehuollon laitokset tuotteistavat palvelujaan paremmin vankien sijoittamista ja so-
pimushoidon tarpeita vastaaviksi. Kehittämishankerahoitusta kohdennetaan kunnal-
lisiin ja seudullisiin hankkeisiin, joissa kehitetään seuraamusjärjestelmien piirissä ole-
vien ja sieltä palaavien palveluohjausta ja suunnitelmallista, pitkäjännitteistä kun-
toutusta.

Perustelut
Huumeongelmista kärsivien rikostuomion saaneiden integroimiseksi yhteiskuntaan
tulee heille järjestää rangaistuksen osaksi tai sen vaihtoehtona päihdeongelman hoi-
toa. Syrjäytymistä voidaan ehkäistä ja hoitaa hallituksen strategia-asiakirjan mukai-
sesti turvaamalla riskiryhmien palvelut vahvistamalla sosiaalityötä, yhteispalveluita
ja moniammatillista otetta sekä kohdentamalla asunnottomuuden ehkäisyyn tähtää-
viä toimia näihin ryhmiin.  Yhteiskunnan kokonaisedun kannalta on tarkoituksen-
mukaista, että päihdeongelmasta kärsivät lainrikkojat ohjataan sosiaali- ja terveyden-
huollon palveluiden piiriin. Päihdehuollon palvelut tukevat vankia päihdeongel-
man ja oman elämäntilanteen selvittelemisessä. Päihdekuntoutukseen sitoutunut ja
siinä edennyt vanki voidaan sijoittaa tietyin edellytyksin määräajaksi rangaistuslai-
toksen ulkopuolelle päihdehuollon laitokseen.

Hallituksen esitys sopimushoidon kokeilemisesta ja siihen liittyvästä lainsäädän-
nöstä on tarkoitus antaa eduskunnalle keväällä 2004 ja sopimushoidon kokeilemi-
nen voitaisiin käynnistää aikaisintaan vuoden 2005 alussa. Sopimushoito on tarkoi-
tettu sellaisille lyhyeen ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomittaville rikoksen-
tekijöille, joiden rikoksen tekemiseen ovat merkittävästi vaikuttaneet päihdeongel-
mat ja joiden voidaan olettaa noudattavan heille tuomittua hoito-ohjelmaa.
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Vastuu- ja yhteistyötahot:
Oikeusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, sisäasiainministeriö, Rikosseuraa-
musvirasto ja Vankeinhoitolaitos.

7. Kehitetään huumeongelmien ehkäisyä ja hoitoa koskevaa osaamista

Tavoite
Kehitetään huumeongelmien ehkäisyä ja hoitoa koskevaa osaamista ammatissaan
huumeiden käyttäjien kanssa kosketukseen tulevilla.

Keinot
Sosiaali- ja terveysministeriö ja opetusministeriö asettavat työryhmän selvittämään
päihdeasioiden hoitoa ja ehkäisyä koskevan koulutuksen nykytilaa ja kehittämistä.
Työryhmän tehtävänä on selvittää päihdekysymyksen sisältyminen eri ammattialo-
jen koulutusohjelmiin yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja muussa tutkintoon
johtavassa peruskoulutuksessa sekä tehdä tarvittavat ehdotukset koulutuksen kehit-
tämiseksi. Lisäksi vahvistetaan poliisin hoitoonohjauskoulutusta sekä hoitoonohja-
usta etsivän sosiaali- ja terveydenhuoltotyön kautta.

Perustelut
Huumausainepolitiikan kehittämisen alueella on viime vuosina tehty runsaasti valmis-
telutyötä, jolla huumausaineiden käytön ehkäisyä ja käyttäjien hoitoa voidaan sisällöl-
lisesti kehittää. Nuorten huumeiden käytön ehkäisytoimikunta jätti mietintönsä vuon-
na 2000, huumehoitotyöryhmä sekä opioidiriippuvaisten lääkkeellisiä hoitoja kehittä-
nyt työryhmä vuonna 2001. Opetusministeriön johtamassa hankkeessa ollaan parhail-
laan kehittämässä nuorten työpajojen valmiuksia käsitellä huume- ja muita päihdeon-
gelmia.  Kaikissa näissä hankkeissa yhdeksi huumausaineiden käytön ehkäisyn ja hoi-
don kannalta tärkeäksi kehittämisalueeksi on nostettu päihteitä koskevan koulutuksen
lisääminen. Koulutusta huumausaineista, huumausaineiden sekä muiden päihteiden
käyttöön liittyvistä ongelmista sekä näiden hoidosta tulisi tarjota ongelmakäyttäjien
kanssa suoraan tekemisissä oleville, mutta myös muille tahoille, kuten opetus- ja nuo-
risoviranomaisille sekä poliiseille ja muille valvontaviranomaisille.

Huumeongelmien mahdollisimman varhainen tunnistaminen on päihdehaitto-
jen ehkäisyn kannalta tärkeää. Usein ensimmäinen kontakti päihdeongelmaisiin luo-
daan sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen kautta. Aloite voi kuitenkin tulla
myös poliisilta. Näissä peruspalveluissa työskentelevien tulisi tunnistaa päihteiden
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ongelmakäyttö ja ohjata tällaiset henkilöt tarkoituksenmukaisen hoidon piiriin. Päih-
deasiakkaat koetaan sosiaali- ja terveyspalveluissa kuitenkin usein vaativina ja hanka-
lina. Tämä voi johtua osittain puutteellisista tiedoista ja valmiuksista kohdata päih-
deongelmaisia. Päihteiden käyttötapojen moninaistuessa on tärkeää, että eri toimi-
joilla on käytettävissään ajanmukaisia ja realistisia tietoja aihepiiristä sekä tarvittavia
taitoja kommunikoida kohderyhmien kanssa.

Päihdeongelmia kohtaavien henkilöstöryhmien päihteitä koskevissa tiedoissa ja
asenteissa on useassa eri yhteydessä havaittu olevan puutteita. Tämä edellyttää laajan
valtakunnallisen täydennyskoulutusohjelman käynnistämistä. Samassa yhteydessä
tulee selvittää myös eri ammattiryhmien päihteitä koskevan peruskoulutuksen ke-
hittämistä.

Vastuu- ja yhteistyötahot:
Opetusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, sisäasiainministeriö, Kansanterveys-
laitos ja Stakes.

8. Vahvistetaan moniammatillista yhteistyötä sekä huumausaineiden
ja muiden päihteiden käytön ehkäisyä oppilas- ja opiskelijahuollossa

Tavoite
Vahvistetaan lasten ja nuorten huumausaineiden ja muiden päihteiden käytön ehkäi-
syä yhdessä oppilashuollon ja muiden päihdetyötä tekevien viranomaisten kanssa.

Keinot
Opetushallitus ja Stakes tuottavat tietoa, koulutusta ja aineistoa tueksi moniamma-
tilliselle yhteistyölle oppilas- ja opiskelijahuollossa. Oppilas- tai opiskelijahuollon
paikallisten suunnitelmien laatijoille välitetään ehkäisevän päihdetyön hyviä käytän-
töjä, jotka auttavat toteuttamaan oppilas- ja opiskelijahuollon suunnitelmaan kirjat-
tavia uusia tavoitteita.

Opetushallitus laatii yhteistyössä Stakesin kanssa opetussuunnitelman perustei-
siin kirjattavat oppilas- ja opiskelijahuollon tavoitteet ja keskeiset periaatteet kaikille
koulutusasteille aikuiskoulutusta lukuun ottamatta. Näihin tavoitteisiin kuuluu
myös tupakoinnin ja päihteiden käytön ehkäisy.

Perustelut
Koululakien muutokset velvoittavat opetusviranomaiset laatimaan yhteistyössä so-
siaali- ja terveysviranomaisten kanssa opetussuunnitelmaan kuuluvan oppilas- tai
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opiskelijahuollon suunnitelman.
Lainmuutokset ulottuvat myös lukio- ja ammatilliseen koulutukseen, jolloin

myös aikuistuva nuori saa hyvinvoinnilleen tukea vastaavin periaattein, joita on alet-
tu toteuttaa perusopetuksessa.

Moniammatillisuus on haaste hallintokunnille, jotka ovat usein toimintakulttuu-
reiltaan ja lainsäädännöltään erilaisia. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja opetustoimen
on tunnettava toistensa työkäytännöt ja oltava vuorovaikutuksessa voidakseen sovittaa
yhteen toimintaperiaatteensa.  Kouluissa ja oppilaitoksissa on kehitetty ja kehitetään
edelleen moniammatillisia oppilashuollon toimintamalleja ehkäisevään päihdetyöhön,
mukaan luettuna huumeiden käytön ehkäisy. Hyväksi todetut toimintamallit tulee
voida hyödyntää yksittäisiä oppilaitoksia laajemmin.

Oppilashuoltoon sisältyvät opetuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitel-
man mukainen oppilashuolto sekä oppilashuollon palvelut, jotka ovat kansanterve-
yslaissa (66/1972) tarkoitettu kouluterveydenhuolto sekä lastensuojelulaissa (683/
1983) tarkoitettu kasvatuksen tukeminen.

Opetussuunnitelman perusteiden pohjalta laaditaan paikallinen opetussuunnitel-
ma. Siinä opetuksen järjestäjä määrittelee yhteistyössä paikallisten sosiaali- ja terveys-
viranomaisten kanssa tavoitteet ja menettelytavat oppilas- ja opiskelijahuollon sekä
kodin ja koulun/oppilaitosten yhteistyöhön. Oppilas- ja opiskelijahuollon suunnitel-
maan sisällytetään suunnitelmat terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi, moniam-
matilliset toimintaperiaatteet lapsen ja nuoren tukemiseksi sekä toimenpideohjeet
ongelma-, onnettomuus- ja kriisitilanteita varten. Tällaisia ovat oppilaiden poissaolot,
kiusaaminen, väkivalta, häirintä, mielenterveyskysymykset, tupakointi ja päihteet, mu-
kaan lukien huumausaineet sekä erilaiset onnettomuudet ja kuolemantapaukset.

Vastuu- ja yhteistyötahot:
Opetushallitus, Stakes, paikalliset moniammatilliset yhteistyöryhmät, koulut ja op-
pilaitokset.

9. Kehitetään uusia ehkäisevän päihdetyön menetelmiä ja vahvistetaan
paikallistason viranomaisyhteistyötä ehkäisevässä huumetyössä

Tavoite
Ehkäisevää huumetyötä suunnitellaan ja toteutetaan paikallistason nuoriso-, sosiaa-
li-, koulu-, terveys- ja työvoimaviranomaisten yhteistyönä. Vahvistetaan ehkäisevän
päihdetyön yhdyshenkilöiden asemaa päihdetyön koordinaattoreina. Otetaan käyt-
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töön uusia, erityisryhmille suunnattuja menetelmiä ehkäisevässä päihdetyössä. Huu-
meongelmista kärsivät ja syrjäytymisvaarassa olevat nuoret tavoitetaan paremmin,
ehkäisevän päihdetyön systemaattisuus sekä asema vahvistuvat ja nuorten päihtei-
den käyttö vähenee.

Keinot
Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöverkoston asemaa ja toimintaa tuetaan tiedo-
tuksen, koulutuksen ja työmenetelmien kehittämisen keinoin. Erityisesti vaikute-
taan kuntajohtoon yhdyshenkilöverkoston aseman vahvistamiseksi. Työmenetelmiä
kehitetään ja kentän osallistumista strategia- ja ohjelmatyöhön vahvistetaan erityi-
sen kehittäjäverkoston avulla.

Otetaan käyttöön uusia, riskiryhmille soveltuvia ehkäisevän päihdetyön mene-
telmiä, kuten liikunnan ja kulttuuritoiminnan keinot draama, kirjoittaminen, mu-
siikki, kuvataide ja käsityö. Näitä toteutetaan projekteina osana ehkäisevän päihde-
työn kokonaisuutta. Lisäksi tuetaan konkreettisia hankkeita, jotka tarjoavat nuorille
päihteettömiä vapaa-ajan viettomahdollisuuksia, kuten nuorisotilojen käyttöä vii-
konloppuisin sekä nettikahviloita.

Perustelut
Hallitusohjelman mukaisesti ehkäisevää huumetyötä tulee vahvistaa. Sosiaali- ja ter-
veydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelman mukaisesti kuntiin on nimetty ehkäi-
sevän päihdetyön yhdyshenkilöt.  Vuoden 2003 lopulla noin  90 % kunnista on
nimennyt yhdyshenkilön.  Yhdyshenkilön tehtävänä on ehkäisevän päihdetyön edis-
täminen kunnassa moniammatillisena yhteistyönä, kunnallisen tai alueellisen strate-
giatyön koordinointi sekä tiedonvälitys kunnan ja eri organisaatioiden välillä.

Tehokkaalla ennaltaehkäisyllä ja tavoitteellisella nuoriso- ja sosiaalityöllä voidaan
estää nuorten päihdekokeiluja ja puuttua päihteiden käyttöön varhaisessa vaiheessa.
Tutkimusten mukaan päihteiden käytön aloittamisikä on yhteydessä päihdeongel-
man kehittymisen riskiin. Nuorten päihteiden käyttö on myös yhteydessä turhautu-
misen kokemuksiin, jotka johtuvat mielekkäiden harrastusten puutteesta. Viihtyisi-
en ja pedagogisesti hyvin toimivien, mahdollisuuksien mukaan nuorten itse hallin-
noimien nuorisotilojen käytöllä saadaan entistä suurempi osa nuorista aktivoitua
myönteisellä tavalla.

Riskiryhmään kuuluville nuorille tulee järjestää erityisiä nuoriso- ja sosiaalityön
muotoja, jotka vahvistavat nuorten yhteiskuntaan kiinnittymistä. Muun muassa
nuorten työpaja- ja Avartti-toiminnalla voidaan tarjota nuorille mielekästä tekemis-
tä vapaa-aikana päihteettömissä ympäristöissä. Työpajatoiminta pyritään vakinaista-
maan hallituskauden aikana ja sitä kehitetään osana alueellisten työpalvelukeskuksi-
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en perustamista. Näillä toimintamuodoilla voidaan myös tukea ja kuntouttaa alko-
holi- tai huumeongelmista kärsiviä nuoria yhteistyössä paikallisen päihdehuollon
kanssa. Kulttuuritoiminta voi tutkimusten mukaan lisätä ihmisen voimavaroja löytä-
mällä uusia resursseja ja uudenlaisia keinoja hyödyntää niitä hyvinvoinnin ja elämän
sisällön rikastuttamiseksi. Kulttuuritoimintaan voidaan lisätä taiteellisen luovuuden
lisäksi myös sosiaalisia ja terveyteen liittyviä tavoitteita. Valtion taide- ja taitelijapo-
liittisen toimikunnan (TAO) työn tuloksena valtioneuvosto teki 13.3.2003 periaa-
tepäätöksen, jolla pyritään edistämään taiteen ja kulttuuritoiminnan soveltavaa käyt-
töä myös sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen yhteydessä.

Vastuu- ja yhteistyötahot:
Opetusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Stakes, ehkäisevän päihdetyön yhdys-
henkilöt, Valtakunnallinen työpajayhdistys, valtakunnalliset nuorisokeskukset, päihde-
alan järjestöt ja Terveyttä kulttuurista -verkosto/ Suomen Mielenterveysseura.

10. Tuetaan kansalaisjärjestöjen roolin vahvistumista
ehkäisevässä huumetyössä

Tavoite
Kansalaisjärjestöjen rooli palvelun tuottajina, asiantuntijoina, vertaistukea tarjoavina
ja vapaaehtoistoimintaa ylläpitävinä tahoina vahvistuu.

Keinot
Luodaan viranomaisten ja järjestöjen välistä yhteistyötä tukevia rakenteita. Huoleh-
ditaan eri tasoilla olemassa olevien päihdestrategioiden toteutumisesta ja huomioi-
daan järjestöjen rooli niissä. Vaikutetaan siihen miten ehkäisevä huumetyö on esillä
sosiaali- ja terveysalan päihdekoulutuksessa,  yhtenäistetään ehkäisevän päihdetyön
koulutussisältöjä ja kehitetään viranomais- ja järjestötoimijoiden huumetyön am-
matillisuutta ja muun osaamisen tasoa.

Perustelut
Laadukas huumausaineiden vastainen työ edellyttää ammatillista osaamista. Järjestö-
jen työhön kohdistuu paljon laatuvaatimuksia, mikä edellyttää riittävää resursointia.
Järjestöt ovat myös keskeisessä roolissa uusien toimintatapojen kehittämisessä. Am-
matillisen työn lisäksi järjestöjen huumetyöhön liittyy usein myös toimintamuoto-
ja, jotka tukevat tai luovat uusia hyvinvointirakenteita.
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Vastuu- ja yhteistyötahot:
Sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden edistämisen keskus ja päihdealan järjestöt.

11. Tarkistetaan Suomen huumausainelainsäädäntöä ottaen huomioon
yhteisölainsäädännön muutokset sekä synteettisten, toistaiseksi
huumausainekontrollin ulkopuolella olevien aineiden nopeutunut
markkinoille tulo

Tavoite
Suomen huumausainelain ja –asetuksen muuttaminen yhteisölainsäädäntöä vastaa-
vaksi sekä huumaustarkoituksessa käytettävien aineiden valvontaan ottamisen no-
peuttaminen.

Keinot
Sosiaali- ja terveysministeriö asettaa keväällä 2004 työryhmän, jonka tehtävänä on
viimeistellä huumausainelain ja -asetuksen muutos asiaa 17.12.2001 - 30.6.2002
valmistelleen työryhmän esityksen pohjalta huomioiden samalla uudet EU-lainsää-
dännön huumausaineiden lähtöaineita, eli prekursoreita koskevat muutokset. Työ-
ryhmän tulee harkita myös muita tarpeelliseksi katsottavia muutoksia ja arvioida
tarvetta ns. geneerisen huumausainemääritelmän selvittämiseksi.

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa syksyllä 2004 ehdotuksen hallituksen esityk-
seksi laiksi huumausainelain muuttamisesta sekä Valtioneuvoston asetuksen huu-
mausaineasetuksen muuttamisesta.

Lisäksi valmistellaan laki, jonka perusteella voidaan ottaa valvontaan sellaisia ai-
neita, joiden vaarallisuuden arviointi on käynnistetty 16.7.1997 tehdyllä Euroopan
unionin päätöksellä yhteisestä toiminnasta uusia synteettisiä ja muita uusia huu-
mausaineita koskevasta tietojen vaihdosta, riskien arvioinnista ja valvonnasta (97/
396/YOS). Lailla voidaan ottaa valvontaan myös muita huumaustarkoituksessa käy-
tettäviä aineita, joita ei ole listattu YK:n vuoden 1961 huumausaineyleissopimuk-
sessa, eikä vuoden 1971 psykotrooppisia aineita koskevassa sopimuksessa.

Perustelut
Lääkelaitos on esittänyt, että sosiaali- ja terveysministeriö ryhtyisi tarvittaviin lain-
säädäntötoimenpiteisiin huumausaineasetuksen muuttamiseksi vastaamaan yhteisön
lainsäädäntöä huumausaineiden valmistuksessa käytettävien aineiden osalta. Epätyy-
dyttävä lainsäädännöllinen tilanne aiheuttaa ongelmia niin lähtöaineita käsitteleville
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yrityksille kuin valvontaviranomaisillekin.
Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä valmisteli vuonna 2002 ehdo-

tuksensa huumausaineasetuksen muuttamiseksi siten, että se vastaa yhteisön lainsää-
däntöä huumausaineiden valmistuksessa käytettävien aineiden osalta. Lainsäädän-
nön yhtenäistämiseksi yhteisön lainsäädännön kanssa työryhmä katsoi tarpeelliseksi
tehdä myös muita huumausaineasetukseen liittyviä muutoksia sekä huumausainela-
kiin liittyviä muutoksia.

 Lisäksi yhteisölainsäädäntö on jälleen muuttumassa. Euroopan yhteisöjen ko-
missio teki 10.9.2002 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi
huumausaineprekursoreista. Neuvoston vahvistama yhteinen kanta Euroopan parla-
mentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi huumausaineiden lähtöaineista hyväk-
syttiin 30.9.2003. Uusi, asetukseen perustuva huumausaineiden lähtöaineiden sisä-
kauppavalvonta edellyttää kansalliseen lainsäädäntöön tehtäviä muutoksia. Myös ul-
kokauppasäännöstö on muuttumassa. Muutos valmistellaan vuoden 2004 alkupuo-
lella neuvoston tulliliittotyöryhmässä.

Huumausainelainsäädäntöä tarkistettaessa huomioidaan myös toistaiseksi huu-
mausainekontrollin ulkopuolella olevien aineiden nopeutunut markkinoille tulo.
Uusia ns. design -huumeita (mm. amfetamiinien, fentanyylien ja tryptamiinien joh-
dannaisia ja sukulaisaineita) voidaan valmistaa helposti useissa eri muodoissa. Joissa-
kin tapauksessa ne ehtivät hävitä markkinoilta ennen kuin ne saadaan kontrollin
piiriin. Samanaikaisesti markkinoille on tullut taas uudenlaisia aineita, jotka eivät
vielä ole kontrollin piirissä.

Vastuu- ja yhteistyötahot:
Sosiaali- ja terveysministeriö, oikeusministeriö, sisäasiainministeriö, valtiovarain-

ministeriö, Kansanterveyslaitos, Lääkelaitos ja tullilaitos.

Kansainväliset toimet

12. Edistetään huumausaineiden käyttöä ja levittämistä ehkäiseviä
kansainvälisiä toimia. Tehostetaan kansainvälisen
huumausaineyhteistyön kansallista koordinaatiota ja varaudutaan
Euroopan unionin laajentumiseen.

Tavoite
Valtioneuvoston periaatepäätöksen (1998) mukaisten kansainvälisen yhteistyön ta-
voitteiden toteutuminen edistyy. Suomeen suuntautuva huumausaineiden salakul-
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jetus, huumausainekauppa, oheisrikollisuus sekä huumausaineiden käyttö ja siihen
liittyvät sosiaaliset ja terveydelliset ongelmat pysyvät mahdollisimman vähäisinä.
Kansainvälisten asioiden koordinointi kotimaassa sekä kansainvälisesti tehostuu.

Keinot
Suomi osallistuu aktiivisesti huumausainepolitiikan suunnitteluun ja toteuttamiseen
Euroopan unionin työryhmissä, Euroopan unionin huumausaineiden ja niiden väärin-
käytön seurantakeskuksessa, Europolissa, Euroopan neuvoston Pompidou-ryhmässä,
Pohjoismaiden ministerineuvostossa, YK:n huumausainetoimikunnassa (CND) ja
Dublin-ryhmässä. Kansainvälisen ja kansallisen toiminnan koordinointia tehostetaan.
Tutkijoiden sekä kansalaisjärjestöjen mahdollisuuksia osallistua kansainväliseen huu-
mausaineyhteistyöhön tuetaan ottaen huomioon myös alueelliset näkökohdat.

Vuoden 2004 CND:n 47:ssä istunnossa koordinoidaan tiedonhallintaa koskeva
päätöslauselmaehdotus. Suomi pyrkii vahvistamaan länsimaiden ryhmän (WEOG)
sisäistä yhteistyötä sekä tiivistämään yhteistoimintaa USA:n ja Venäjän kanssa.  Suo-
mi jatkaa osallistumista Yhdistyneiden Kansakuntien huumausaineohjelman (UNO-
DC) päärahoittajamaiden ryhmän toimintaan. Ryhmän jäsenyyden edellytyksenä on
vuosittainen, noin 500 000 dollarin suuruinen avustus huumausaineohjelmalle. Ul-
koasiainministeriö on sitoutunut vuoteen 2005 saakka maksamaan YK:n huumaus-
aineohjelmalle vuosittain 100 000 euron yleisavustuksen ja tukea on tarkoitus jat-
kaa. Myös sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa UNODC:tä vuotuisella 25 000
euron avustuksella.

Euroopan neuvoston Pompidou-ryhmän toimintakaudella 2004 - 2006 Suomi
edistää tekemiään aloitteita, joihin liittyen toteutetaan yhdessä Venäjän viranomais-
ten kanssa konsultatiivinen foorumi huumeiden käytön ehkäisystä. Lisäksi tuetaan
Venäjällä tehtävää huumeiden käytön ehkäisytyötä Suomen toimintakaudella
2001 - 2003 tekemien valmistelujen pohjalta.

Kansainvälisiin yhteistyöfoorumeihin osallistumiseen valmistautumista tehoste-
taan lisäämällä yhteistyötä Suomen etujen kannalta keskeisten maiden kanssa aihe-
kohtaisesti. Poikkihallinnollinen, kansainvälistä huumausaineyhteistyötä koordinoi-
va työryhmä asetetaan uudelleen vuoden 2004 alussa ja tehostetaan sen toimintaa.

Perustelut
Globaalitasolla tapahtuva yhteistyö ja siihen vaikuttaminen ovat olennainen osa
huumausaineiden torjuntaa, koska huumausaineongelma on luonteeltaan rajoja ylit-
tävä. Yksi kanava tälle työlle on edellä mainituissa elimissä sekä järjestöissä käytävä
huumausainepoliittinen keskustelu ja normatiivinen työ.

Suomen kansainvälisen yhteistyön perustana ovat valtioneuvoston linjaukset
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kansainvälisistä tavoitteista sekä Yhdistyneiden Kansakuntien huumausaineita kos-
kevat yleissopimukset ja päätökset, erityisesti YK:n erityisistunnossa 8. - 10.6.1998
asetetut, vuosiin 2003 ja 2008 mennessä saavutettaviksi aiotut tavoitteet. Näiden
sitoumusten seuranta ja täydentäminen tapahtuu pitkälti YK:n elimissä.

EU:n laajentuminen tulee todennäköisesti lisäämään huumausaineisiin liittyviä
haittoja Suomessa. Laajentumiseen varautuminen edellyttää uusien jäsenmaiden
kanssa tehtävää yhteistyötä, jossa kehitetään niiden rajavalvontaa, hallintoa ja oike-
usvaltiota. Tarttuvien tautien ehkäiseminen ja huumeongelmaisten hoito Itä-Euroo-
passa vaativat kiireellisiä toimenpiteitä. Myös huumelaboratoriotyötä ja huumeisiin
liittyvää tiedonkeruuta uusissa jäsenmaissa tulee kehittää. Yhteistyötä uusien jäsen-
maiden kanssa tulee tehdä sekä kahdenvälisesti että EU-järjestelmän puitteissa.

Vastuu- ja yhteistyötahot:
Ulkoasiainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, sisäasiainministeriö sekä muut
huumausaineasioista vastaavat ministeriöt.

13. Jatketaan huumausaineiden vastaisen työn tukemista
lähialue- ja kehitysyhteistyössä

Tavoite
Huumausaineiden kuljetus sekä huumausaineiden käyttöön liittyvät sosiaaliset ja
terveydelliset haitat leviävät lähialueilta Suomeen niin vähän kuin mahdollista.
Huumausaineiden vastainen toiminta Suomen lähialueilla vahvistuu. Huumausai-
neiden viljelyn ehkäisyyn tähtäävä työ kehitysmaissa edistyy.

Keinot
Tuetaan ensisijaisesti lähialueyhteistyö- sekä kehitysyhteistyövaroista lähialueilla ja
Suomen kehitysyhteistyön kumppanimaissa tehtävää huumausaineiden vastaista
työtä. Tuetaan yhteistyössä  Pohjoismaiden ministerineuvoston kanssa lähialueilla
toteutettavia huumausaineiden käytön haittoja, erityisesti tarttuvia tauteja ehkäise-
viä, sekä oikeusvaltiota vahvistavia hankkeita sekä vastaavia hankkeita Pohjoisen
Ulottuvuuden toimintaohjelmassa. Tiivistetään poliisi- tulli- ja rajavalvontaviran-
omaisten yhteistyötä Venäjän ja Baltian maiden kanssa. Tuetaan lähialueen maiden
viranomaisten poikkihallinnollista yhteistyötä.

Kehitysyhteistyövaroista tuetaan huumeiden vastaisia hankkeita Latinalaisessa
Amerikassa (Peru), Keski-Aasiassa ja Afganistanissa. Huumausaineita tuottavien ke-
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hitysmaiden kanssa tehtävän yhteistyön painopisteinä tulee olla vaihtoehtoinen vil-
jely,  peruspalvelujärjestelmien ja oikeusvaltion kehittäminen, ottaen huomioon eri-
tyisesti naisten asema näissä maissa tehtävässä työssä.

Kahdenvälisten hankkeiden lisäksi Suomi tukee YK:n huumausaineohjelman
(UNODC) alueellisia hankkeita kehitysyhteistyö- ja lähialueyhteistyövaroista.

Perustelut
Lähialueiden ja huumausaineita tuottavien kehitysmaiden tilanteella on heijastus-
vaikutuksia myös Suomen huumausainetilanteeseen. Lisääntynyt huumeiden käyt-
tö Baltian maissa sekä Venäjällä ja siihen liittyvät haitat, erityisesti suonensisäisen
käytön välityksellä leviävä HIV -epidemia, on erityisen vakava yhteiskunnallinen
ongelma. Yhteistyön kautta lähialueilla tulee tukea sosiaali- ja terveysalan hankkeita,
jotka ehkäisevät huumeiden käyttöä sekä vähentävät siitä aiheutuvia haittoja.

Valvontaviranomaisten yhteistyöllä voidaan ehkäistä huumausaineiden salakul-
jetusta ja vähentää huumeiden tarjontaa Suomessa. Heijastusvaikutukset Suomeen
minimoituvat, jos laittomaan huumausaineiden salakuljetukseen syyllistyneet voi-
daan paljastaa ja tuomita rangaistukseen jo lähtömaissa.

Huumausaineiden käytön ehkäisy on yksi viidestä painopistealueesta ulkoasiain-
ministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön valmistelemassa Suomen lähialueyh-
teistyön keskipitkän aikavälin toimintasuunnitelmassa vuosille 2003 - 2005. Tavoit-
teena on ehkäistä nuoria aloittamasta huumeiden käyttö ja vähentää käytön riskejä
niiden henkilöiden kohdalla, joilla huumeongelma jo on. Huumeiden käytön ehkäi-
sytyöllä tuetaan lähialueiden omien huumeohjelmien toteutumista. Hankkeet to-
teutetaan lähialueiden viranomaisten, kansalaisjärjestöjen ja suomalaisten toimijoi-
den yhteistyönä.

Kehitysyhteistyössä tulee tukea demokraattisen kehityksen ja oikeusvaltion ke-
hittämistä huumausaineita tuottavissa kehitysmaissa. Myös huumausaineiden vilje-
lylle vaihtoehtoisia viljelymahdollisuuksia on edistettävä. Yhteistyössä on huomioi-
tava huumeongelman moniulotteisuus sekä sen yhteydet järjestäytyneeseen rikolli-
suuteen, köyhyyteen, terrorismiin ja korruptioon.

Vastuu- ja yhteistyötahot:
Ulkoasiainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, sisäasiainministeriö, opetusmi-
nisteriö ja tullilaitos.
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Tutkimus ja seuranta

14.  Kehitetään huumausaineisiin liittyvää tietopohjaa ja tutkimusta

Tavoite
Tutkitaan huumausaineiden käyttöä ja siihen liittyviä mielikuvia, käytön eritasoisia
seurauksia, käyttäjien palvelujärjestelmää ja hoitoa, huumausaineisiin liittyvää rikol-
lisuutta ja mahdollisuuksia puuttua siihen sekä eritellään ja arvioidaan huumausaine-
poliittista keskustelua. Vahvistetaan huumausaineisiin liittyvää tieto- ja osaamispoh-
jaa.

Keinot
Vuosina 2004, 2006 ja 2008 toteutetaan suomalaisten (15 - 69-vuotiaat) huumei-
den käyttöä kartoittava tutkimussarja. Nuorten huumeiden käytön kehitystä seura-
taan osallistumalla eurooppalaiseen ESPAD-tutkimukseen, jonka kohteena ovat 15/
16-vuotiaat koululaiset. Kouluterveyskyselyllä tuotetaan kuntakohtaista tietoa. Var-
haisen havaitsemisen tutkimuksella pyritään tunnistamaan huumeilmiöitä nopeasti.
Ongelmakäyttäjien määrästä tehdään eri viranomaisten rekisteritietoihin perustuva
arvio vuonna 2004 ja arvioinnit toistetaan 2 - 4 vuoden välein. Tutkimuksin seura-
taan myös väestön huumeita koskevien mielipiteiden kehitystä. Jatkettavaan huu-
meviestintäkampanjaan liitetään asianmukainen tutkimuselementti ja arviointi.

Huumeiden käytön aiheuttamien sairauksien, kuolemantapausten ja muiden ter-
veydellisten ja sosiaalisten haittojen perusseuranta pidetään ajan tasalla. Tartuntatau-
titilanteesta raportoidaan säännöllisesti. Suonensisäisesti huumeita käyttävien riski-
käyttäytymistä selvitetään erillistutkimuksessa. Huumeiden käyttäjien sosiaalista ti-
lannetta ja syrjäytymistä  tarkastellaan  erilaisten tutkimusaineistojen avulla. Terveys
2000 -tutkimus tuottaa tietoa huumeongelmien suhteesta muuhun terveyteen ja
psyykkiseen hyvinvointiin. Tiedon keruuta muunneltujen huumausaineiden (ns.
design -huumeet) vaikutuksista ja niitä koskevaa asiantuntijatyötä jatketaan.

Koko sosiaali- ja terveydenhuollon kattava päihdetapauslaskenta antaa kuvan
huumeongelmaisten kohtaamisesta palvelujärjestelmän erilaisissa yksiköissä. Huu-
meiden käyttäjien ongelmista ja elämäntilanteesta saadaan tarkempi kuva vuosittain
toteutettavassa huumehoitotiedonkeruussa, josta luodaan sosiaali- ja terveysminis-
teriön Tieto 2005-hankkeen yhteydessä pysyvä tiedonkeruuinstrumentti. Hoidon
seurannan osana kehitetään hoitopaikkatietokantaa ja seurataan päihdehuollon laa-
tukriteerien toteutumista. Suomessa käytössä olevien huumehoitojen tehoa ja laa-
tua arvioidaan hoitokäytännöissä sekä kansainvälisin vertailuin. Lisäksi tutkitaan
päihderiippuvuuden mekanismeja ja lääkkeellisiä hoitomalleja sekä matalan kynnyk-
sen toiminnan kehittämistä.
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Huumerikollisuuden ja sen eri muotojen kehitystä seurataan aktiivisesti. Varas-
tettujen tavaroiden markkinat vaikuttavat merkittävästi huumetalouteen. Rikoksen-
torjuntaneuvostossa käynnistettävässä tutkimushankkeessa selvitetään varastettujen
tavaroiden markkinoita. Erillisessä hankkeessa selvitetään huumeiden käyttöön liit-
tyvää oheisrikollisuutta. Liikenneturvallisuuteen liittyvän huumeiden käytön seu-
rantaa kehitetään sekä kansainvälisenä yhteistyönä että mm. poliisin sekä liikenne- ja
viestintäministeriön kanssa. Huumeiden esiintyvyyttä työelämässä selvitetään eri-
tyisesti tiettyjen turvallisuusriskin omaavien alojen suhteen. Huumeiden analysoin-
tiin ja uusien huumeiden tunnistamiseen soveltuvia menetelmiä kehitetään labora-
toriotutkimuksin. Poliisin toimintaa koskevissa hankkeissa selvitetään järjestäytyneen
huumerikollisuuden tutkimusta sekä poliisin toimintaedellytyksiä huumeisiin liitty-
vän oheisrikollisuuden torjunnassa. Rikoslain 50 lukuun tehtyjen uudistusten (huu-
mausaineen käyttörikos) vaikutuksista tehdään tutkimus.

Suomen huumausainepolitiikan erittelyn ja arvioinnin lisäksi seurataan Pohjois-
maiden ja EU:n jäsenmaiden piirissä sekä EU:n hallinnon tasolla tapahtuvaa huu-
mausainepoliittista keskustelua.

Perustoiminnan tueksi tarvitaan syventävää tutkimusta. Huumekysymysten mo-
nipuolisempi ja syvällisempi selvittäminen vaatii tutkimustoiminnan ja tutkijakou-
lutuksen lisäämistä. Tätä silmällä pitäen Suomen Akatemialle laaditaan ehdotus huu-
meisiin liittyvän tutkimusohjelman käynnistämiseksi.

Perustelut
Huumausaineisiin liittyvä tutkimustieto ja osaaminen ovat välttämättömiä, jotta
voitaisiin tehokkaasti suunnitella, arvioida, kehittää ja toteuttaa Suomen huumaus-
ainepolitiikkaa.

Vastuu- ja yhteistyötahot:
Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäasiainministeriö, opetusministeriö, Stakes, Kansan-
terveyslaitos, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos ja Poliisiammattikorkeakoulu.
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LIITE  1

HUUMAUSAINEPOLIITTISET TOIMENPITEET
HALLINNONALOITTAIN VUONNA 2004

1. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Vuonna 2004 sosiaali- ja terveysministeriö kehittää huumehoito- ja päihdepalvelui-
ta ministeriön ja Kuntaliiton laatimien päihdepalvelujen laatusuositusten mukaises-
ti. Päihdepalvelujen tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä
ja siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä edistää päihteiden ongelma-
käyttäjän ja hänen läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta. Laatusuositusten poh-
jalta julkaistaan laadunarviointilomake kuntien käyttöön. Erityistä huomiota palve-
lujen kehittämisessä kiinnitetään katkaisu- ja vieroitushoidon saatavuuteen päihde-
huollon laitoksissa ja perusterveydenhuollossa sekä matalan kynnyksen palvelujen
kehittämiseen erityisen syrjäytymisuhan alaisille päihteiden käyttäjille.  Myös sosiaa-
lialan kansallisessa kehittämishankkeessa painotetaan palvelujen edellytyksien ja toi-
mintaperiaatteiden kehittämistä päihdeongelmaisten aseman parantamiseksi.

Vuosina 2002 ja 2003 myönnettiin erityisenä valtionavustuksena vuosittain
7 570 000 euroa huumausaineiden ongelmakäyttäjien hoidosta aiheutuviin kustan-
nuksiin. Valtionavustus kunnille huumeiden käyttäjien hoitoon oli tarkoitettu
myönnettäväksi hoitoon hakeutuneiden huumeiden käyttäjien palveluohjauksen jär-
jestämiseen, hoidon ja kuntoutuksen tehostamiseen sekä opioidiriippuvaisten hen-
kilöiden vieroitus-, korvaus- ja ylläpitohoidon lisäämiseen. Valtionosuuden jaossa on
korostettu, että erillisrahoituksella aloitetaan toimintaa, jota rahoituksen loputtua
tulee jatkaa kuntien omana toimintana siltä osin kuin toimet ovat osoittautuneet
hyödyllisiksi. Vuoden 2004 alussa sosiaali- ja terveysministeriö tekee selvityksen kor-
vamerkittyjen rahojen käytöstä.

Vuoden 2004 talousarvioesityksen mukaan terveyden edistämisen määrärahoista
osoitetaan huumausaineiden käytön ehkäisyn ja huumausaineiden käyttäjien hoidon
tehostamiseen yhteensä 1 010 000 euroa. Määrärahalla tuetaan erityisesti lasten ja
nuorten huumeiden käyttöä ehkäiseviä hankkeita sekä hankkeita, joiden tavoitteena
on mahdollisimman varhainen puuttuminen syrjäytymiskehitykseen. Ennalta ehkäise-
vään huumetyöhön osallistuvien valmiuksia ja ammattitaitoa sekä vanhempien ja ver-
taisryhmien toimintaedellytyksiä parannetaan. Huumehaittojen vähentämiseksi kor-
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vaus- ja ylläpitohoidon henkilöstöä koulutetaan sekä huumehoidon seurantaa paran-
netaan. Lisäksi kehitetään tartuntatautien leviämistä ehkäiseviä toimintamalleja.

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa huumausainepolitiikan koordinoinnista.
Huumausaineiden käytön ehkäisyyn liittyvän koordinaation kehittämistä rahoite-
taan terveyden edistämisen määrärahalla. Vuonna 2004 määrärahalla rahoitetaan li-
säksi ”Ehkäisevän huumetyön kehittäminen nuorten työpajoilla” –hanketta, joka
käynnistettiin vuonna 2002. Hankkeelle nimitetään ohjausryhmä, jonka tehtävänä
on jatkaa nuorten työpajojen valtakunnallista koulutusta, joka käynnistyi vuonna
2003. Syksyllä 2003 koulutettiin maan kattava työpajojen yhteisövalmentajien ver-
kosto, joka aloittaa valtakunnallisen huumetyön koulutuksen työpajoilla vuonna
2004. Varsinaisten huumehankkeiden ohella terveyden edistämisen määrärahalla
rahoitetaan lukuisia ehkäisevän päihdetyön hankkeita, joissa huumausaineiden käy-
tön ehkäisyllä on keskeinen rooli. Vuonna 2004 päihdehankkeisiin käytetään kaiken
kaikkiaan noin 3 miljoonaa euroa.

Huumeongelmia pyritään ehkäisemään ja hoitamaan myös käyttämällä hankkei-
siin raha-automaattituottoja. Raha-automaattiavustuksia hakevien määrä ja ennalta
ehkäisevään ja korjaavaan huumetyöhön tarkoitettujen avustusten määrä kasvavat
jatkuvasti. Vuonna 2004 raha-automaattituotosta ohjataan 68 hankkeen kautta 10,2
miljoonaa euroa huumeiden käytön ennaltaehkäisyyn ja hoidon kehittämiseen täh-
tääviin hankkeisiin.

Valtakunnallisen huumeviestintäkampanjan (2001 - 2003) tulosarvioinnin poh-
jalta huumeviestintähanketta jatketaan vuonna 2004. Hanke on tähän mennessä –
virittäessään monipuolista keskustelua huumausaineista ja niiden käyttöön liittyvis-
tä riskeistä – saavuttanut tyydyttävän tunnettavuuden myös niissä piireissä, joissa
aikaisempaan huumevalistukseen on suhtauduttu varauksellisesti. Käytettyjen me-
dioiden viestisisällöt suunnitellaan niin, että kohderyhmien tarpeet ja kulttuurit tu-
levat huomioon otetuiksi samalla kun tuetaan päihteettömyyttä. Huumetyön toi-
mijoita ja asiantuntijoita aktivoidaan osallistumaan keskusteluun mm. edelleen ke-
hitettävillä internet-sivuilla.

Kansainväliseen toimintaan liittyen sosiaali- ja terveysministeriö koordinoi Suo-
men osallistumisen YK:n huumausainetoimikunnan 47. istuntoon, YK:n huumaus-
aineohjelman toimintaan ja Pohjoismaiden ministerineuvoston huumausainevirka-
mieskomitean toimintaan. Lisäksi osallistutaan Euroopan unionin horisontaalisen
huumausainetyöryhmän, Euroopan unionin Huumausaineseurantakeskuksen hallin-
toneuvoston sekä Euroopan neuvoston Pompidou-ryhmän toimintaan sekä muu-
hun tarvittavaan kansainväliseen ja kahdenväliseen huumausaineyhteistyöhön.

Kansanterveyslaitoksella, Lääkelaitoksella, Stakesilla ja Terveydenhuollon oikeustur-
vakeskuksella on omat huumeiden käytön ehkäisyyn ja hoitoon liittyvät tehtävänsä.
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Kansanterveyslaitos
Kansanterveyslaitos huolehtii tutkimus-, koulutus- ja tiedotustoiminnallaan siitä,
että paras näyttöön perustuva huumausaineita koskeva tieto on tarvitsijoiden käy-
tettävissä mm. huumeohjelman toteuttamiseksi ja erityisesti nuorten huumausai-
neiden käytön ja yleensä riskikäytön sekä käytöstä aiheutuvien haittojen vähentämi-
seksi. Kansanterveyslaitos tuottaa tiedotustoiminnan tueksi tuoretta tietoa päihtei-
den terveysvaikutuksista. Kansanterveyslaitos kehittää uusia toimintamalleja huu-
mausaineisiin liittyvään ohjelma-, interventio- ja hoitotyöhön. Näissä tarkoituksissa
Kansanterveyslaitos mm. pitää yllä ja kehittää määrityksiin ja huumeseulontaan tar-
koitettua huumelaboratoriota, tekee huumausaineisiin ja niiden käyttöön liittyvää
perus- ja hoitotutkimusta, osallistuu laajasti huumeiden käyttöön liittyvien tartun-
tatautien riskien torjuntaan sekä tekee huumeviestintäohjelman jälkiarviointia. Kan-
santerveyslaitos mm. tehostaa nuorten päihdeongelmien ja -häiriöiden vastaista hoi-
toa toteuttamalla kirjallisuuskatsauksen tutkimusnäyttöön perustuvista hoitomene-
telmistä ja selvittämällä useiden aineistojen perusteella saadun hoidon vaikutuksia.

Kansanterveyslaitos arvioi valtakunnallista huumeviestintäkampanjaa selvittämäl-
lä väestön suhtautumista huumausaineisiin ja tutkimalla kampanjan huomattavuut-
ta. Lisäksi Kansanterveyslaitos parantaa huumeiden käyttäjien keskuudessa synty-
vien tarttuvien tautien epidemioiden riski-indikaattoreita ja laajentaa tiedonkeruuta
yhdessä rikosseuraamusviraston kanssa suomalaisiin vankiloihin.

Lääkelaitos
Lääkelaitos vastaa laillisten huumausaineiden ja huumausaineiden lähtöaineiden val-
vonnasta. Laillisten lääkkeiden ja erilaisissa tutkimustarkoituksissa käytettävien huu-
mausaineiden valvontaan kuuluvat tuonti- ja vientilupien myöntäminen,  raportoin-
ti YK:n huumausainevalvontatoimistolle INCB:lle (International Narcotic Control
Board) sekä tarkastukset niihin kohteisiin, joissa laillisia huumausaineita valmiste-
taan ja varastoidaan esim. lääketehtaat, lääketukkukaupat, apteekit sekä sairaala-ap-
teekit. Lääkelaitos osallistuu tarvittaessa YK:n vuosittaiseen huumausainekokouk-
seen (CND) ja komission lähtöainekomitean kokouksiin. Lääkelaitos vaikuttaa osal-
taan valvonnan tehostamiseen muun muassa osallistumalla kouluttajana huumausai-
ne- ja lähtöainevalvonnasta järjestettäviin tiedotus- ja koulutustilaisuuksiin. Lääke-
laitos on mukana myös PTN (Polis och Tull i Norden) kemikaaliryhmän toiminnassa.
Vuonna 2004 Lääkelaitos tulee myös osallistumaan kansallisen huumausainelainsää-
dännön muutostyöhön sekä huumausaineiden lähtöaineita koskevaan viranomaisyh-
teistyöhön.
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Stakes

Huumausainetutkimus ja tilanteen seuranta
Stakesin vastuulla on huumeisiin liittyvän perustieto-järjestelmän koordinointi ja
ylläpito sekä raportointi huumausainetilanteesta niin kansallisella kuin kansainväli-
selläkin tasolla. Tässä roolissa Stakes toimii alan asiantuntijakeskuksena sekä EU:n
huumausaineiden seurantakeskuksen (EMCDDA) kansallisena keskuksena (REI-
TOX) Suomessa. Tästä seuraavat erityistehtävät uuden tiedon tuottamisessa, huu-
mausainetilanteen vuosiraportoinnissa, lainsäädäntö- ja hanketietokantojen kehitte-
lyssä sekä huumeiden käyttöä ja haittoja kuvaavien indikaattorien vakiinnuttamises-
sa suomalaiseen tilastotietojärjestelmään.

Väestökyselyt ovat tärkeä väline maan huumeolojen seurannassa. Vuosina 2002, 2004,
2006 ja 2008 toteutetaan päihdetutkimusten sarja, joka kohdistuu 15 - 69-vuotiaaseen
väestöön. Vertaamalla tuloksia vastaavalla tavalla tehtyihin tutkimuksiin saadaan kuva ti-
lanteen kehityksestä vuodesta 1992 lähtien. Kysymysten muotoilussa on noudatettu Eu-
roopan huumeseurantakeskuksen piirissä valmisteltuja suosituksia (European Model
Questionnaire), mikä tekee mahdolliseksi tulosten vertailun EU:n sisällä.

Nuorten huumeiden käytön kehitystä seurataan osallistumalla eurooppalaiseen
ESPAD-tutkimukseen, jonka kohteena ovat 15/16-vuotiaat koululaiset. Tuorein ai-
neisto on kerätty keväällä 2003. Suomea koskevat tulokset raportoidaan loppuvuo-
desta ja kansainvälinen vertailuraportti valmistuu vuoden 2004 lopulla. Aineiston
keruu uusitaan keväällä 2007. Kouluterveyskyselyllä tuotetaan kuntakohtaista tietoa
koululaisten huumeiden käytöstä.

Ongelmakäyttäjien määrän arviointi pyritään toteuttamaan yhteistyöhankkeena
muiden kansallisten tahojen kanssa 2 - 4 vuoden välein. Hanke pyritään saamaan
osaksi kansallista tiedonkeruujärjestelmää ja sen resursseja. Seuraava hanke käynnis-
tetään vuoden 2003 lopulla. Tuloksia raportoidaan vuonna 2004.

Koko sosiaali- ja terveydenhuollon kattava päihdetapauslaskenta antaa kuvan
huumeongelmaisten kohtaamisesta palvelujärjestelmän erilaisissa yksiköissä. Loka-
kuussa 2003 suoritettavan päihdetapauslaskennan tuloksia raportoidaan vuonna
2004. Aineistonkeruu on tarkoitus uusia vuonna 2007.  Hoitoa hakevien huumei-
den käyttäjien ongelmista ja elämäntilanteesta saadaan tarkempi kuva vuosittain to-
teutettavassa, hoitopaikkojen vapaaehtoiseen osallistumiseen perustuvassa ja ano-
nyymissä huumehoitotiedonkeruussa. Huumehoitotiedonkeruusta pyritään luo-
maan kansallinen tiedonkeruuinstrumentti, mistä on tulossa ehdotus myös sosiaali-
ja terveysministeriön Tieto 2005-hankkeeseen. Hoidon seurannan osana pyritään
kehittämään Stakesin hoitopaikkatietokantaa sekä osallistumaan päihdepalvelujen
laatusuositusten toteutumisen seurantaan. Sosiaali- ja terveysalan rekisteriviranomai-
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sena huumeisiin liittyvien sairauksien ja niiden haittojen ja riskien perusseuranta
kuuluu myös Stakesin tehtäviin.

Huumepolitiikan erittely ja arviointi nähdään yhtenä keskeisenä tehtävänä. Tar-
peelliseksi katsotaan seurata myös Pohjoismaiden ja EU:n jäsenmaiden piirissä sekä
EU:n hallinnon tasolla tapahtuvaa huumausainepoliittista keskustelua. Erityissopi-
muksin osallistutaan ehkäisevien huumausainepoliittisten hankkeiden tai palvelujär-
jestelmän uudistusten arviointiin. Erillistutkimuksin tuotetaan tietoa erityiskysy-
myksistä. Suomalaisen huumetutkimuksen edistämiseen ja uusien tutkijoiden rek-
rytointiin alalle osallistutaan aktiivisesti.

Tulevana nelivuotiskautena vuosittaista perusraportointia pyritään kehittämään
suuntaan, joka mahdollistaisi entistä nopeamman huumausainetilanneseurannan ja
EU:n vuosiksi 2000-2004 tehdyn huumetoimintaohjelman toteutumisen arvioin-
nin. Lisäksi tietoja pyritään keräämään instrumenteilla, jotka mahdollistavat eri jä-
senmaiden vertailun. Kansainvälisesti saatavissa olevia huumetietoja ja toiminnan
arvioinnin instrumentteja pyritään levittämään kansalliselle tasolle.

Perustoimintaa tukevia tehtäviä voisivat olla etnografiset selvitykset huumeiden
käytön ja ongelmakäytön erityisryhmistä (esim. ns. viihdekäyttäjät tai buprenorfii-
nin käyttäjät), hoidon vaikuttavuuteen liittyvät selvitykset sekä syrjäytymisen ja huu-
meiden ongelma/riskikäytön välisten yhteyksien selvittäminen. Nämä hankkeet kui-
tenkin vaativat erillisresursseja ja ulkopuolisia yhteistyötahoja toteutuakseen.

Ehkäisevä työ
Stakes toimii kuntien ehkäisevän päihdetyön tieto-ohjaajana ja vahvistaa päihde-
työn mandaattia osana kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Tavoitteena
on kuntatason työkäytäntöjen ja kokemusten vaihto ja toimijoiden keskinäinen ho-
risontaalinen verkostoituminen. Huumetyötä pyritään tehostamaan muun muassa
koulutuksen avulla.

Kuntiin nimettiin ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöt vuonna 2000.  Stakes ja
lääninhallitukset kokosivat kuntien nimeämät yhdyshenkilöt verkostoksi, johon
kuuluu yli 400 henkilöä, n. 90 % Suomen kunnista. Stakes koordinoi ja ylläpitää
valtakunnallista yhdyshenkilötietokantaa ja tarjoaa heille sekä koulutusta että mate-
riaali- ja muuta palvelutoimintaa. Päihdetyön yhdyshenkilöverkoston tukeminen on
yksi Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelman (TATO) päihdetyön
painopistealueista vuosille 2004 - 2007.

Vuonna 2004 yhdyshenkilöverkosto eriytetään yleiseksi tiedotusverkostoksi ja
erityiseksi kehittäjäverkostoksi (n. 20 yhdyshenkilöä) kulloisenkin kehittämistehtä-
vän mukaan. Kehittäjäverkostolla on valmius osallistua jatkossa myös valtakunnallis-
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ten päihdeohjelmien ja strategioiden painotusten valintaan sekä niiden toteutumi-
sen seurantaan. Kehittäjäverkoston kanssa yhdessä tuotettuja aineistoja ja muita väli-
neitä suunnataan sekä päihdealan ammattilaisille että yhdyshenkilöiden tiedotusver-
kostolle. Näin valtakunnan taso saa välittömästi tuntumaa paikallistasolta muotoutu-
massa oleviin ohjelmiin ja hankkeisiin.

Neuvoa Antavat -portaaliin (www.stakes.fi/neuvoa-antavat) on koottu päättäjiä,
käytännön työntekijöitä, opiskelijoita, tiedottajia ja toimittajia hyödyttävää tietoa:
ohjeita, lainsäädäntöä, suosituksia päihdetyöstä sekä päihdetyötä hyödyttäviä työ-
menetelmiä ja -välineitä. Portaalin erityisominaisuutena on päihdestrategia-, päih-
dehoitopaikka- ja hanketietokannat sekä keskustelufoorumi. Näihin erityispalvelui-
hin tuotetaan yhdessä kuntien ja hoitopalveluista vastaavien tahojen kanssa alan tie-
tosisältöä. Tavoitteena on vakiinnuttaa Neuvoa-antavat -portaalin käyttö käytännön
kenttätyön tueksi. Vuonna 2004 portaaliin liitetään verkko-oppimisympäristö ke-
hittämistyön uudeksi työvälineeksi.

Neuvoa-antavat -portaaliin kerättävistä hankkeista valitaan hankkeet
EMCDDA:n EDDRA -hanketietokantaan, jonka toimintaa Suomessa Stakes koor-
dinoi. EDDRA on internet -tietokanta, johon kerätään jäsenmaista laadukkaita ky-
synnän ehkäisyn hankkeita. EDDRA:n kautta on puolestaan mahdollisuus saada
ajankohtaista tietoa eurooppalaisesta huumeiden kysynnän vähentämisen tilantees-
ta ja trendeistä. Tämä yhteistyö jatkuu edelleen seuraavina vuosina.

TATO-ohjelman mukaiset, STM:n ja Suomen Kuntaliiton antamat Päihdepalvelu-
jen laatusuositukset valmisteltiin Stakesin asettamassa laajapohjaisessa asiantuntijaryh-
mässä ja julkistettiin syyskuussa 2002. Suosituksia on implementoitu päihdepalveluis-
ta vastaaville monin eri tavoin, mutta niiden tunnetuksi tekemistä erityisesti kunnan
päihdepoliittisena strategisena välineenä tarvitaan vielä runsaasti. Työ jatkuu myös
päihdehuollon laatukriteerien kehittämisellä ja saattamisella kentän käyttöön.

Uusien huumeiden ja käyttötapojen varhaisen tunnistamisen hankkeessa kehite-
tään kaksisuuntaista palautejärjestelmää, jossa palvelujen tarjoajat saavat tietoa kent-
tätilanteesta ja palautetta palveluistaan ja käyttäjät puolestaan tarjolla olevista palve-
luista. Menetelmä auttaa myös kehittämään kohderyhmälle sopivaa valistusta ja yh-
teistyötä riskien vähentämiseksi.

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (TEO) seuraa maanlaajuisesti opioidiriippu-
vaisten hoitopaikkatilannetta. Lääninhallitukset ilmoittavat TEO:lle opioidiriippu-
vaisten vieroitus-, korvaus- ja ylläpitohoito -asetuksen 289/2002 mukaisesti opioi-
diriippuvaisten hoidosta vastaavasta lääkäristä.
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Lisäksi TEO selvittää ilmoituksella vireille tulevia valvonta-asioita, joista valtaosa
koskee PKV-lääkkeitä eli pääasiassa keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä. Osa
lääkkeistä menee muuhun kuin lääkinnälliseen käyttöön, käytännössä päihteiden ja
lääkkeiden sekakäyttöön. Ilmiönä on lisääntynyt PKV-lääkkeiden hankinta eri lääkä-
reiden vastaanotoilla ja apteekeissa kiertelemällä. Terveydenhuollon valvontaviran-
omaisena TEO pyrkii jälkikäteisvalvonnalla ja siitä tiedottamisella ehkäisemään vää-
rinkäyttöön soveltuvien lääkkeiden saamisen lääkemääräyksellä päihde- ja huume-
käyttöön.

TEO käsittelee myös ne päihde- ja huumepotilaiden hoitoa koskevat kantelut ja
muiden viranomaisten lausuntopyynnöt, joissa potilas on menehtynyt tai vaikeasti
vammautunut sekä kuolemansyynselvitystä koskevat kantelut. TEO:sta tiedustellaan
usein myös päihde- ja huumepotilaita hoitavien toimintayksiköiden henkilökunnan
pätevyysvaatimuksista, koska yksiköt ovat osin terveydenhuollon ja osin sosiaalihuol-
lon toimintayksikköjä.

Muun toiminnan ohella TEO tutkii kolmen kuukauden välein Lääkelaitoksen lis-
tan varsinaisiksi huumausaineiksi luokiteltujen lääkkeiden toimituksista ja selvittää tar-
vittaessa näiden lääkkeiden määräämistä valvonta-asiana. Lisäksi TEO informoi ja te-
kee aloitteita STM:lle niiden ilmiöiden perusteella, joita sen ohjaus- ja valvontatehtä-
vässä on tullut esille. TEO pyrkii toimillaan myös siihen, että tietosuojasäännöksiä
väljentämällä PKV-lääkkeitä määräävät lääkärit saisivat erityistilanteissa mahdollisuu-
den saada tarpeellisia tietoja potilaalle aiemmin toimitetuista lääkkeistä.

2. Opetusministeriön hallinnonala
Opetusministeriön nuorisotoimessa jatketaan ennalta ehkäisevää huumetyötä. Vuo-
den 2004 talousarvioesityksessä nuorten työpajatoiminnan kehittämiseen ja ennalta
ehkäisevään huumetyöhön momentilta 29.99.51 osoitettua 840 000 euron määrä-
rahaa käytetään nuorten huumeiden käytön ennaltaehkäisyn toimintaedellytysten
parantamiseen sekä  kuntien nuorisotoimessa, järjestöissä ja vastaavissa tehtävissä
työskentelevän henkilöstön ja vapaaehtoistoiminnassa olevien koulutukseen, sa-
moin myös pitkäaikaisten projektien ja ohjelmien tukemiseen. Opetusministeriön
nuorisoyksikkö huolehtii määrärahan jaosta ja toiminnan koordinoinnista.  Aiempi-
en projektien kokemukset otetaan huomioon toiminnan suuntaamisessa ja tehosta-
misessa. Lisäksi arvioidaan aikaisempien hankkeiden vaikuttavuutta.

Nuorisoyksikkö tehostaa edelleen omalta osaltaan muiden viranomaisten, laitos-
ten, yhteisöjen ja myös yksittäisten tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa tehtävää
yhteistyötä tavoitteena mm. hankkeiden arviointi ja määrärahojen tarkoituksenmu-
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kainen käyttö. Yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa koulutetaan nuor-
ten työpajoissa toimivia henkilöitä, jotta heillä olisi paremmat valmiudet päihde- ja
huumekysymysten kohtaamiseen ja käsittelemiseen.

Huumeiden käytön ennaltaehkäisy on mukana myös muussa nuorisotoiminnas-
sa, kuten nuorten työpajoissa ja iltapäiväkerhoissa. Mahdollisuuksien mukaan tue-
taan erillisiä pitkäjänteisiä valistus- ja kasvatusprojekteja, joiden tarkoituksena on
antaa riittäviä valmiuksia nuorten omille elämäntapavalinnoille. Näitä hankkeita ra-
hoitetaan nuorisotyöhön osoitetuista veikkausvoittovaroista. Erityisesti nuorten
työpajojen valmiuksia lisätään erillisellä koulutushankkeella. Maahanmuuttajanuor-
ten erityisongelmat otetaan huomioon eri hankkeissa, mukaan lukien yhteistyö Ve-
näjän ja Viron kanssa.

Huumeiden kysynnän ehkäisyyn liittyvä viranomaisyhteistyö kouluissa ja oppi-
laitoksissa osana oppilas- ja opiskelijahuoltoa tehostuu entisestään koululainsäädän-
nön velvoitteiden myötä. Oppilashuoltoon sisältyvät opetuksen järjestäjän hyväksy-
män opetussuunnitelman mukainen oppilashuolto sekä oppilashuollon palvelut,
joita ovat kansanterveyslaissa (66/1972) tarkoitettu kouluterveydenhuolto sekä las-
tensuojelulaissa (683/1983) tarkoitettu kasvatuksen tukeminen. Oppilashuollolla
tarkoitetaan hyvän oppimisen sekä oppilaiden psyykkisen ja fyysisen terveyden ja
sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä. Aiempaa selkeämmin korostetaan lasten ja
nuorten kehitykseen liittyvien vaikeuksien ennaltaehkäisemistä ja varhaista puuttu-
mista näihin vaikeuksiin.

Opetushallitus laatii yhteistyössä Stakesin kanssa opetussuunnitelman perustei-
siin oppilas- ja opiskelijahuollon tavoitteet ja keskeiset periaatteet, joihin kuuluvat
myös tupakoinnin ja päihteiden käytön ehkäisy. Paikallistasolla opetuksen järjestäjän
tulee vastaavasti laatia kansallisten tavoitteiden mukaisesti oppilashuollon suunni-
telma yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveysviranomaisten kanssa. Lisäksi viran-
omaisyhteistyötä tehdään hankkeissa, joissa kehitetään erityisopetuksen laatua, tasa-
arvoisia koulutusmahdollisuuksia ja nuorten osallisuutta. Opettajien täydennyskou-
lutuksessa jatketaan oppilas- ja opiskelijahuollon koulutusta. Moniammatillisten
työmuotojen kehittäminen on toimintakulttuureiltaan ja lainsäädännöltään erilaisil-
le hallintokunnille keskeinen haaste kaikissa hankkeissa. Uudet opetussuunnitelman
perusteet on hyväksytty nuorten lukiokoulutuksen osalta ja tulevat voimaan vuonna
2005. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet valmistuvat vuoden 2004
alussa ja uusien perusteiden mukainen opetus otetaan osittain käyttöön jo vuonna
2004. Vuoteen 2006 mennessä koko perusopetus on siirtynyt uusien opetussuunni-
telman perusteiden mukaiseen opetukseen.
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3. Sisäasiainministeriön hallinnonala: Poliisitoimen selvitys

Huumausaineiden tarjontaan vaikuttaminen
Vuonna 2002 poliisin tietoon tulleiden huumausainerikosten kokonaismäärä vähe-
ni noin tuhannella rikoksella (7 %). Törkeiden huumausainerikosten määrän vähen-
nys oli lähes 12 %. Toisaalta merkittävä osa aikaisemmin huumausainerikoksina ran-
gaistavista teoista käsitellään nykyisin käyttörikoksina. Osaltaan kehitys johtuu siitä,
että poliisi ei riittävästi kykene paljastamaan erityisesti törkeitä huumausainerikok-
sia. Laajojen rikoskokonaisuuksien tutkinta sitoo huomattavasti voimavaroja, mikä
näkyy erityisesti törkeiden tekojen tilastoidun määrän vähenemisenä.

Vuonna 2004 toteutetaan yhteistä poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen rikostor-
juntastrategiaa Suomen rajoilla tapahtuvan valvonnan tehostamiseksi mm. lisäämällä
yhteisten tiedustelu-, analyysi-, tarkkailu- ja tutkintaryhmien käyttöä.

Vakavan rikollisuuden torjuntakohteiden määrittely- ja valintaprosessia kehite-
tään siten, että torjuntatoimien vaikuttavuus lisääntyy. Lisäksi aloitetaan alueellisten
rikostiedustelu- ja analyysiyksiköiden muodostaminen tavoitteena tiivis yhteistyö
tullin ja rajavartiolaitoksen kanssa. Samalla kehitetään valtakunnallista rikostieduste-
lu- ja analyysiyksikköä. Uusien valvonta- ja rikostorjuntamenetelmien käyttöä lisä-
tään ja operatiivista tiedonkulkua tehostetaan kehittämällä tiedon hankinta- ja hal-
lintavälineitä ja -järjestelmiä.

Kansainvälisen, ammattimaisen ja järjestäytyneen huumausainerikollisuuden tor-
juntaa tehostetaan lisäämällä yhteistyötä lähialueilla erityisesti Baltian maiden ja
Venäjän kanssa. Yhteistyön tavoitteena on huumausainerikoksia tutkivien poliisiyk-
siköiden operatiivisen toiminnan parantaminen maissa, joista tai joiden kautta Suo-
meen tuodaan huumausaineita. Lisäksi lisätään huumausainerikostutkijoiden vaih-
toa lähialueiden valtioiden kanssa ja hyödynnetään Tallinnaan ja Pietariin sijoitettu-
jen yhteyssyyttäjien mahdollisuudet rikosprosessin vaikuttavuuden parantamisessa.

Tehokkaalla kansainvälisellä yhteistyöllä estetään ammattimaisesti ja järjestäyty-
neesti toimivien rikollisten verkostoituminen saattamalla heidät vastuuseen koti-
taikka oleskelumaassaan. Kansainvälisen tietojenvaihdon lisäämisellä luodaan toisen
valtion viranomaiselle tai kansainväliselle organisaatiolle paremmat edellytykset tor-
jua vieraasta valtiosta tai sen kautta Suomeen kohdistuvaa huumausainerikollisuutta.
Takavarikoidun huumausaineen profiloinnilla tunnistetaan ne maat, joissa huumaus-
ainetta valmistetaan tai joista huumausainetta tuodaan Suomeen.

Huumausaineiden käytön ja kaupan valvontaa lisätään ottamalla se osaksi päivit-
täistä valvontatoimintaa. Poliisilaitoksiin on koulutettu huumausaineiden katutason
valvontaan erikoistuneita kenttäkouluttajia, joiden tehtävänä on lisätä valvonta- ja
perustutkintatehtävissä olevien poliisimiesten valmiuksia puuttua huumausaineiden
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käyttöön ja kauppaan. Kaikki valvontatehtäviä ja perustutkintaa suorittavat poliisi-
miehet osallistuvat tähän työpaikkakoulutukseen.

Paikallispoliisi ja liikkuva poliisi päätehtävänsä ohella huolehtivat katutason val-
vonnan kattavasta ja tehokkaasta järjestämisestä huumausaineiden kaupan, käytön ja
huumekulttuurin leviämisen estämiseksi ja uusien käyttäjien rekrytoitumisen vä-
hentämiseksi kihlakuntien poliisilaitosten ja liikkuvan poliisin yhteistyösopimuksis-
saan tarkemmin sopimalla tavalla.

Järjestyksenvalvojien koulutuksessa otetaan huomioon huumausainerikollisuu-
den torjunta ja oikea toimintatapa. Lisäksi huumausaineiden vaikutuksen alaisten
moottoriajoneuvokuljettajien kiinnijäämisriskiä lisätään.

Huumausainerikoksiin liittyvän oheisrikollisuuden selvittämistä lisätään. Erityi-
sesti paljastetaan ammattimaista anastetun omaisuuden kätkemistä sekä paritukseen
liittyvää rikollisuutta. Myös perinteisten massarikosten, kuten omaisuus- ja väkival-
tarikosten tutkinnassa otetaan huomioon huumeiden osuus. Niinikään lisätään huu-
mausainerikoksista saadun taloudellisen hyödyn poisottamista sekä yhteistyötä ri-
koshyödyn jäljittämisryhmien ja rahanpesun selvittelykeskuksen kanssa.

Huumausaineiden kysyntään vaikuttaminen
Poliisin valvonta- tai tutkintatoiminnan yhteydessä tapaamalle huumausaineen käyt-
täjälle annetaan aina hoitoonohjausta ja tarvittaessa toimitetaan henkilö sosiaali- tai
terveydenhuoltohenkilöstön hoitoon kihlakunnittain sovittujen toimintatapojen
mukaisesti.

Paikallistason turvallisuussuunnitelmiin sisällytetään huumeongelmaisen paikka-
kuntakohtainen hoitoonohjauksen toimintasuunnitelma, nuorten osalta varhaiseen
puuttumiseen liittyvä viranomaisyhteistyön toimintasuunnitelma sekä poliisin huu-
mausaineiden vastaisen strategian mukainen ennalta estävän toiminnan toiminta-
suunnitelma.

Huumausainerikoksesta ensimmäisen kerran kiinni jääneen alle 18-vuotiaan hen-
kilön tekoon puututaan tehokkaalla viranomaisyhteistyöllä järjestämällä muun mu-
assa puhuttelutilaisuuksia, joihin osallistuvat nuoren lisäksi poliisi, syyttäjä, sosiaali-
viranomaiset ja nuoren vanhemmat tai huoltajat.

Lisäksi poliisi lisää huumeisiin liittyvän tietouden jakamista avainvaikuttajille,
kuten opettajille ja muille kasvattajille, kouluterveydenhoitajille, nuoriso- ja urhei-
luohjaajille sekä muille lasten ja nuorten kanssa tekemisissä oleville henkilöille.

Huumausainerikollisuuden torjuntaan liittyvää koulutusta lisätään uusilla tiedon
hankintaan ja hallintaan liittyvillä kursseilla. Koulutuksessa huolehditaan siitä, että
huumausainerikostutkintaan osallistuvat poliisimiehet saavat riittävän tiedon myös
kansainvälisen yhteistyön perusteista.
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Lainsäädäntöön liittyvät uudistukset
Vuonna 2004 tehdään aloitteita tai osaltaan valmistellaan ehdotukset ainakin seu-
raaviksi säädöksiksi ja säännöksiksi:

1. Toisen henkilön tekemän vakavan rikoksen selvittämisen edesauttamisen muuttaminen
rangaistuksen lieventämisperusteeksi;

2. Todistajan ja asianosaisen suojelun tehostaminen rikosprosessissa;
3. Asianmukainen hoito tulee olla huumausaineiden ongelmakäyttäjän rangaistusseuraa-

muksen todellinen vaihtoehto kaikissa rangaistustyypeissä (sakko, ehdollinen tai ehdoton
vankeusrangaistus);

4. Selvitetään mahdollisuudet muuttaa rikoslain 50 luvun törkeän huumausainerikoksen
rangaistusasteikon maksimirangaistus 10 vuodesta 12 vuoteen vankeutta;

5. Selvitetään mahdollisuudet säätää rikoslain yleisen osan rangaistuksen ankaroittamispe-
rusteeksi järjestäytyneen rikollisryhmän johtajana toimiminen;

6. Vihjepalkkion säätäminen kokonaan verottomaksi tuloksi.

Seuranta ja tutkimus
Seurantajärjestelmää kehitetään siten, että sen avulla kyetään seuraamaan ja tuotta-
maan huumausainerikosten ennalta estämiseen, paljastamiseen ja tutkintaan liittyviä
keskeisiä tunnuslukuja tasapainotetun arviointimallin (BSC) mukaisesti. Myös huu-
mausainerikostorjunnan vaikuttavuutta mittaavia tunnuslukuja kehitetään.

Poliisiasiain tietojärjestelmää (Patja) kehitetään siten, että se antaa poliisiyksiköil-
le nykyistä paremmat mahdollisuudet seurata ja analysoida myös oman toimialueen-
sa huumausainerikollisuuden kehittymistä.

 Poliisin huumausainerikollisuuteen liittyvästä tieteellisestä tutkimuksesta vastaa
Poliisiammattikorkeakoulu yhteistyössä Stakesin ja Oikeuspoliittisen tutkimuslaitok-
sen kanssa. Keskusrikospoliisi vastaa huumausainerikollisuuden strategisesta tutki-
muksesta. Tutkimukset sovitetaan yhteen valtioneuvoston huumausainepoliittisessa
toimenpideohjelmassa tarkoitettujen tutkimusten kanssa.

4. Oikeusministeriön hallinnonala

Päihdeongelmien käsitteleminen seuraamusjärjestelmässä
Vankeinhoidon päihdestrategian mukaisesti vankiloissa lisätään kuntoutusta päihde-
ongelmaisten vankien palvelujärjestelmään kiinnittymiseksi, yhteiskuntaan sopeu-
tumisen edistämiseksi ja uusintarikollisuuden vähentämiseksi. Yhteydet ja jatkumo
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siviilikuntoutukseen turvataan yhteistyössä kriminaalihuoltolaitoksen, vangin koti-
kunnan ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Tällä hetkellä käytäntönä on, että opioidiriippuvaisten vankiloiden ulkopuolella
aloitettua vieroitus-, korvaus- ja ylläpitohoitoa jatketaan vankilassa. Tuomiotaan
aloittavan vangin tulotarkastuksen yhteydessä arvioidaan vangin päihteiden käyttö
ja tarvittaessa aloitetaan vieroitushoito. Tämän jälkeen voidaan arvioida päihdehuol-
lon palvelujen tarve. Tietyin edellytyksin vanki voidaan sijoittaa määräajaksi päihde-
huollon laitokseen vankilan ulkopuolelle. Sijoittaminen pyritään tekemään yhteis-
työssä vangin kotikunnan kanssa ja ajoittamaan niin, että vangin vapautumisen jäl-
keen kuntoutus voisi jatkua kyseisessä laitoksessa. Rangaistuksen suorittamisen ajan
vankila vastaa vangin valvonnasta.

Tartuntatautien leviämisen ehkäisemiseen on muodostunut vakiintuneita toi-
mintamalleja. Vankiloissa pyritään tehostamaan huumeita käyttävien terveysneuvon-
taa mm. alentamalla HIV-testauksen ja neuvontaan hakeutumisen kynnystä.

Sakkotuomiotaan suorittamaan tulevien päihdeongelmiin puututaan jo varhais-
vaiheessa. Myös yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanossa noudatettavan uuden
päihdestrategian yhtenä tavoitteena on luoda asiakaslähtöisiä toimintamalleja hoito-
jatkumoksi vankilasta vapauteen.

Hoidollisia toimenpiteitä liitetään muutenkin nykyistä kiinteämmin rikosoikeu-
dellisiin seuraamuksiin. Hallituksen esitys sopimushoidon kokeilemisesta ja siihen
liittyvästä lainsäädännöstä pyritään antamaan eduskunnalle vuonna 2004. Seuraa-
muksen keskeinen kohderyhmä ovat ne rikoksentekijät, joita päihdeongelman vuok-
si ei voida tuomita yhdyskuntapalveluun.

Nuorisorangaistus on tarkoitus ottaa vakinaiseksi seuraamukseksi rangaistusjär-
jestelmään vuoden 2005 alusta. Parhaillaan selvitetään mahdollisuutta, että nuoriso-
rangaistus myöhemmin voitaisiin määrätä suoritettavaksi mielenterveys- tai päihde-
hoitona.

Liikennejuopumusta koskevat rikoslain säännökset muuttuivat 1.3.2003 alkaen
niin, että moottoriajoneuvon kuljettaja tuomitaan rattijuopumuksesta, jos hänen
veressään on ajon aikana tai sen jälkeen huumausaineen vaikuttavaa ainetta tai sen
aineenvaihduntatuotetta. Lainmuutos  merkitsi niin sanotun nollarajan käyttöönot-
toa huumausaineille tieliikenteessä. Lainmuutoksen toteutumista seurataan yhteis-
työssä STM:n ja KTL:n kanssa ja lisäksi selvitetään mahdollisuutta tarjota hoitotoi-
mia tieliikenteessä tavatuille huumausaineiden ongelmakäyttäjille.

Rikosvastuun toteuttaminen
Esitutkinta- ja pakkokeinolakien muutokset tulevat voimaan vuoden 2004 alussa.
Uudistukset tähtäävät erityisesti ammattimaiseen ja järjestäytyneeseen rikollisuu-
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teen kohdistuvien toimenpiteiden tehostamiseen. Teknistä tarkkailua voidaan koh-
distaa myös vakituiseen asumiseen tarkoitettuun tilaan, jos siellä oleskelevaa epäil-
lään esimerkiksi törkeästä huumausainerikoksesta. Myös hukkaamiskiellon ja vakuus-
takavarikon edellytykset lievenevät. Lisäksi tutkinnanjohtajan ja syyttäjän toimivalta
päättää väliaikaistoimenpiteestä tulee laajenemaan tuomioistuimen toimivaltaa vas-
taavaksi. Uudistukset parantavat mahdollisuuksia saada huumausainerikoksiin syyl-
listyneet vastuuseen teoistaan ja saada rikoshyöty otetuksi heiltä pois.

Valtakunnansyyttäjän määräämien huumausainerikoksiin erikoistuneiden kah-
deksan syyttäjän toimintaa jatketaan. Vuoden 2004 aikana heidän päätavoitteenaan
on edelleen huolehtia rikosvastuun toteuttamisesta kaikista vakavimmassa ammatti-
maisessa huumausainerikollisuudessa. Erikoissyyttäjien yhteydenpitoa muihin syyt-
täjiin lisätään syyttämiskäytäntöjen yhdenmukaistamiseksi. Muutoksenhakua kor-
keimpaan oikeuteen kehitetään nykyistä järjestelmällisemmäksi.

1.3.2004 tulee voimaan laaja ulosottolain muutos. Uudistuksen myötä ulosoton
voimavaroja tullaan nykyistä enemmän kohdentamaan vaativaan ulosottoperintään,
jolla pyritään saamaan ulosoton haltuun siltä epäasianmukaisin keinoin piilotettuja
varoja sekä jäljittämään rikoksilla saatua hyötyä. Kummassakin omaisuuden jäljitys-
toiminnassa viranomaisyhteistyö on keskeisessä asemassa.

Lokakuun alussa 2003 voimaan tulleella lailla oikeudenkäymiskaaren muuttami-
sesta (360/2003)  parannettiin todistelutarkoituksessa kuultavien suojaa oikeuden-
käynnissä.  Laki mahdollistaa uhkailun kohteeksi joutuneen todistajan kuulemisen
asianosaisen läsnä olematta,  videoneuvottelussa tai  puhelimitse. Hallitusohjelman
mukaisesti todistajan suojelua tehostetaan varmistamalla uuden lainsäädännön te-
hokas soveltaminen käytännössä. Lisäksi selvitetään henkilötodistelun suojaamiseen
liittyviä käytännön malleja ja tuotetaan koulutusmateriaalia.

Kansainvälinen yhteistyö
Palermossa joulukuussa 2000 allekirjoitettu YK:n järjestäytyneen rikollisuuden vas-
tainen yleissopimus laajentaa valtioiden välisen rikosoikeudellisen yhteistyön mah-
dollisuuksia.  Sopimus sisältää myös järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osal-
listumiseen ja rahanpesuun liittyviä kriminalisointivelvoitteita. Eduskunnalle annet-
tiin hallituksen esitys yleissopimuksen voimaansaattamisesta kesällä 2003. Tarkoitus
on, että sopimus ratifioidaan vuonna 2004.

Euroopan unionin yleissopimus rikosasioissa annettavasta keskinäisestä oikeus-
avusta vuodelta 2000 saatetaan lainsäädännössä voimaan. Hallituksen esitys annet-
tiin kesällä 2003. Marraskuussa 2001 on tehty myös EU:n oikeusapusopimukseen
liittyvä pöytäkirja, jonka tarkoituksena on tehostaa rikostutkintaan liittyvää yhteis-
työtä pankkitilitietojen ja -tapahtumien selvittämiseksi. Pöytäkirjan voimaansaatta-
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misesitys annetaan eduskunnalle vuoden 2004 aikana.
Eurooppalaista pidätysmääräystä koskevan Euroopan unionin puitepäätöksen

mukainen lainsäädäntö saatetaan voimaan vuoden 2004 alusta. Puitepäätöksen mu-
kaisen lainsäädännön tarkoituksena on uudistaa ja tehostaa rikoksen johdosta tapah-
tuvaa luovuttamista koskevaa sääntelyä EU:n jäsenvaltioiden välillä. Yhteistyö te-
hostuu myös huumausainerikoksiin liittyvissä tapauksissa.

Euroopan unionin neuvosto hyväksyi kesällä 2003 puitepäätöksen omaisuuden
ja todistusaineiston jäädyttämisestä. Sen nojalla toisessa jäsenvaltiossa yleensä esitut-
kintavaiheessa omaisuuden myöhempää menetetyksi tuomitsemista ja todistusai-
neiston säilyttämistä varten tehty jäädyttämispäätös (Suomessa takavarikko- ja va-
kuustakavarikko) pannaan toisessa jäsenvaltiossa täytäntöön samalla tavalla kuin ko-
timainen päätös. Hallituksen esitys puitepäätöksen täytäntöön panemisesta anne-
taan vuonna 2004. Euroopan unionin neuvostossa neuvotellaan parhaillaan myös
menettämisseuraamusten täytäntöönpanoa koskevasta puitepäätöksestä. Ehdotuk-
sen mukaan toisessa jäsenvaltiossa tehty menetetyksi tuomitsemista koskeva lopulli-
nen tuomio pantaisiin vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen mukaisesti täytän-
töön toisessa jäsenvaltiossa. Puitepäätöksen tultua hyväksytyksi valmistellaan tarvit-
tavat lainsäädäntömuutokset.

EU:n piirissä jäsenmaiden välistä yhteistyötä rikostutkinnassa ja syytetoimissa
edistävät toimintansa vuonna 2002 aloittanut Eurojust-yksikkö ja Euroopan oikeu-
dellinen verkosto. Lisäksi unioniin on perustettu Rikoksentorjuntaverkosto, jonka
toiminnassa kiinnitetään huomiota mm. huumeisiin liittyvän rikollisuuden ehkäi-
syyn ja vankiloissa toteutettuihin huumehoito-ohjelmiin.

Baltian maat tulevat EU-jäsenyyden myötä näiden järjestelyjen osapuoliksi. Toi-
saalta uudet jäsenvaltiot eivät voi osallistua Schengen-yhteistyöhön vielä muuta-
maan vuoteen eikä näissä valtioissa voida hyödyntää Schengenin tietojärjestelmiä.
Viron ja Suomen välisen keskinäisen yhteistyön avulla pyritään edesauttamaan oike-
usprosessien sujuvaa toteutumista esitutkinnasta tuomioiden täytäntöönpanoon.
Oikeudenkäynnit yritetään mahdollisuuksien mukaan saamaan järjestetyiksi Virossa.
Esimerkiksi Tallinnan ja Helsingin välille pyritään luomaan mahdollisuus lähinnä
todistajien kuulemiseen oikeudenkäynnissä videoneuvottelulaitteiston avulla. Ran-
gaistuksen täytäntöönpanossa tavoitteena on siirtää Suomen vankiloissa istuvat pit-
kätuomioiset virolaisvangit kotimaahansa kärsimään rangaistuksensa.

Tutkimus
Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa on käynnissä huumausainerikollisuutta kos-
keva tutkimushanke. Keskeinen selvityskohde on rikoslain 50 lukuun tehtyjen uu-
distusten (huumausaineen käyttörikos) vaikutukset.



56

Varastettujen tavaroiden markkinat vaikuttavat merkittävästi huumetalouteen.
Rikoksentorjuntaneuvostossa käynnistetään varastettujen tavaroiden markkinoita
käsittelevä tutkimushanke, johon liittyy myös tavoite markkinoiden toiminnan vai-
keuttamisesta.

5. Valtiovarainministeriön hallinnonala: Tullihallituksen selvitys
Vakavan rikollisuuden torjuntaa kehitetään tullilaitoksessa tullin huumausainestra-
tegian sekä PTR-viranomaisten yhteisen vakavan rikollisuuden torjuntastrategian
mukaisesti. Toimintojen kehittämisessä huomioidaan lisäksi tullissa laaditut uhkaku-
va-arviot, joissa on selvitetty muun muassa Baltian maiden EU-jäsenyyden vaikutuk-
sia tullin toimintaympäristöön.

Tullilaitos kehittää huumausainerikollisuuden torjuntaa ottamalla käyttöön ny-
kyaikaista rikostorjunnassa käytettävää tekniikkaa, kohdentamalla resursseja huu-
mausainerikostorjuntaan sekä kehittämällä rikostorjunnassa käytettäviä tietojärjes-
telmiä. Tulli tulee lisäksi laajentamaan ajoneuvojen ja konttien automaattista tunnis-
tusjärjestelmää (LIPRE) rikostorjunnan kannalta keskeisille rajanylityspaikoille. LI-
PRE-järjestelmän laajentamisella tehostetaan rajoilla tapahtuvaa valvontaa, mukaan
lukien huumausainevalvonta.

Tulli tulee lisäämään huumekoirien käyttöä vilkkaimmilla liikennepaikoilla ja
muilla riskialueilla kattavan huumausainevalvonnan varmistamiseksi. Huumekoirien
määrä lisätään vähitellen tavoitteeksi asetettuun 50 koiraan. Huumekoiratoiminnas-
sa kehitetään ja otetaan käyttöön uusia työmenetelmiä huumekoiratoiminnan vai-
kuttavuuden lisäämiseksi. Tulli tekee huumekoiratoimintaan liittyvää yhteistyötä ra-
javartiolaitoksen kanssa muun muassa rajanylityspaikoilla sekä antamalla koulutusta
rajavartiolaitoksen koiranohjaajille ja huumekoirille.

Tullin yhdysmiesverkostoa on järjestelty uudelleen vuonna 2002. Tullissa tullaan
selvittämään tarpeet yhdysmiesverkoston lisäjärjestelyihin ja uuden yhdysmiehen
sijoittamiseen huumausainerikollisuuden torjunnan kannalta merkittävälle alueelle.
Mahdolliset lisäjärjestelyt tullaan toteuttamaan tehtyjen selvitysten perusteella.

Tulli tulee yhdessä valtiovarainministeriön kanssa valmistelemaan lainsäädäntö-
muutokset, joilla varmistetaan tullin toimivaltuuksien riittävyys vakavan huumaus-
ainerikollisuuden torjunnassa. Törkeiden huumausainerikosten tutkintaa tehoste-
taan säätämällä tullille vakavan rikollisuuden torjunnassa poliisin oikeuksia vastaavat
toimivaltuudet, mm. peitetoiminnan suorittamiseksi.  Suomi tulee ratifioimaan
vuonna 1999 hyväksytyn Euroopan unionin tulliyhteistyötä käsittelevän Napoli II
yleissopimuksen. Sopimuksen tärkeimmät huumausainerikollisuuden torjuntaa kos-
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kevat määräykset liittyvät rajat ylittäviin yhteistyön erityismenetelmiin, joita ovat
rajan yli tapahtuva tarkkailu ja takaa-ajo, valvotut läpilaskut, peitetoiminta ja yhteiset
tutkintaryhmät. Tulli tulee soveltamaan Napoli II sopimusta rikostorjuntatyön te-
hostamiseksi.

Tullille on vuoden 2003 talousarviossa osoitettu määräraha liikuteltavan läpiva-
laisulaitteen hankintaan. Laitetta tullaan hyödyntämään rajanylityspaikoilla tapahtu-
vassa valvonnassa ja sitä tullaan käyttämään huumausainerikollisuuden torjunnassa.

Tullihallitus tulee selvittämään yhdessä tullipiirien kanssa EU:n laajentumisen
resurssivaikutukset tullimenettelyihin ja verotukseen. Edellä mainituista toiminnois-
ta vapautuvia resursseja tullaan tullissa myöhemmin laadittavan suunnitelman mu-
kaisesti kohdentamaan yhteiskunnan suojaamistehtävään vuosina 2004 ja 2005.

6. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
Ulkoasiainministeriön hallinnonalalla huumausaineiden vastainen työ huomioidaan
lähialue- ja kehitysyhteistyössä. YK:n huumausaineohjelmalle annettavan vuotuisen
100 000 euron suuruisen yleisavustuksen lisäksi Suomi tukee maa- ja aluekohtaisia
huumausaineiden vastaiseen työhön liittyviä hankkeita.

Ulkoasiainministeriö valmistelee parhaillaan lähialueyhteistyön uutta strategiaa,
joka valmistuu vuoden 2003 loppuun mennessä. Baltian maiden EU-jäsenyyden
myötä Suomen lähialueyhteistyörahoitus painottuu Venäjällä toteutettaviin hank-
keisiin ja Baltian maiden kanssa huumausaineiden vastainen yhteistyö jatkuu mui-
den yhteistyömuotojen kautta.

Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö ja ulkoasiainministeriö ovat valmistelleet
sosiaali- ja terveysalalle lähialueyhteistyön keskipitkän aikavälin (2003 - 2005) toi-
mintasuunnitelman, jonka mukaisesti huumausaineiden vastaista työtä jatketaan.
Osana tätä suunnitelmaa toteutetaan mm. lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämis-
hanke Viipurin seudulla vuosina 2003 - 2005.

Suomen lähialueyhteistyövaroista rahoitetaan useita kahdenvälisiä hankkeita, joi-
den tavoitteena on huumausainerikollisuuden ja huumausaineiden käytön torjumi-
nen sekä huumausaineiden ja päihteiden käytöstä aiheutuvien terveydellisten, sosiaa-
listen ja yhteiskunnallisten ongelmien lievittäminen. Hankkeiden kokonaisarvo vuon-
na 2004 tulee olemaan noin 400 000 – 500 000 euroa. Vuonna 2004 rahoitettavaksi
esitettyjä hankkeita ovat mm. vankeinhoidon kehittämishanke Leningradin ja Pietarin
alueella, päihdealan koulutus-, tutkimus- ja asiantuntijavaihto (110 000 euroa vuosina
2002 - 2004), erilaiset terveydenhuollon ammattilaisten sekä ns. matalan kynnyksen
palvelupisteiden henkilökunnan koulutushankkeet sekä erityisesti lapsiin ja nuoriin
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kohdistuvat päihdetyöhankkeet. Lisäksi ulkoasiainministeriö jatkaa tukeaan Venäjän
kanssa toteutettavalle tullialan yhteistyölle, jonka yhtenä tavoitteena on yhteistyön
kehittäminen huumausaineiden salakuljetusten estämiseksi ja paljastamiseksi (vuosina
1994 - 2004 yhteensä 630 378 euroa). Ulkoasiainministeriö rahoittaa lisäksi huu-
mausainerikollisuuden torjuntatyötä Virossa (67 275 eurolla vuosina 2002 - 2003)
sekä kolmikantayhteistyötä huumausainerikollisuuden torjunnassa Suomen, Viron ja
Venäjän välillä (37 500 eurolla vuonna 2003).

Suomi tukee kansainvälisten järjestöjen hankkeita lähialueilla. Suomi on rahoit-
tanut (vuosina 2001 – 2003  337 000 eurolla) WHO:n HIV/AIDS:in vastaista han-
ketta, jossa on perustettu matalan kynnyksen neuvontapisteitä suonensisäisten huu-
meiden käyttäjille ja prostituoiduille Karjalan tasavaltaan (Petroskoihin, Kostamuk-
seen ja Sortavalaan). Hankkeessa pyritään välittämään tietoa huumeista ja HIV/
AIDS:ista laaja-alaisesti koulujen, työpaikkojen ja median kautta. Suomi on myös
rahoittanut vuonna 2003 lähialueyhteistyövaroista 110 000 eurolla UNDCP:n han-
ketta, jossa perustetaan kaksi uutta huumerikollisuuden tiedonkeruukeskusta Suo-
men lähialueille, toinen Murmanskiin ja toinen Petroskoihin. Samalla hankkeessa
vahvistetaan Pietarissa jo toimivaa keskusta sekä kehitetään keskusten yhteistyötä
Suomen viranomaisten kanssa. Suomi tukee huumeiden vastaista työtä myös alueel-
listen neuvostojen kuten Barentsin euroarktisen neuvoston ja Itämeren alueen tar-
tuntatautien Task Forcen kautta.

Suomen markkinoille tulevista huumausaineista merkittävä osa tulee Keski-Aasi-
an maiden kautta. Ulkoasiainministeriö tukee UNDCP:n Uzbekistanissa toteutta-
maa Hayretonin raja-aseman vahvistamista koskevaa hanketta  200 000 eurolla  (ko-
konaistuki 400 000 euroa vuosina 2002 - 2003).  Lisäksi rahoitetaan UNDCP:n
vuonna 2003 Tadzhikistaniin perustamaa huumeiden valvontavirastoa  229 000
eurolla. Tukea alueelle on tarkoitus jatkaa ja ulkoasiainministeriö on varannut vuosil-
le 2004 ja 2005 Keski-Aasian hankkeille yhteensä 1 400 000 euroa.

Suomi tukee myös Perussa vaihtoehtoisen viljelyn hanketta tarjoamalla teknistä
apua metsän istutuksen ja -viljelyn kehittämiseksi vaihtoehtona kokapensaan kasva-
tukselle. Ohjelman tavoitteena on vähentää huumetuotantoa sekä antaa maanviljeli-
jöille vaihtoehtoista tuloa.  Hankkeen perulainen osapuoli on hallituksen huumei-
dentorjuntavirasto DEVIDA (ent. Contradrogas) ja Suomessa konsulttitoimisto In-
dufor. Tarkoitus on auttaa viranomaisia suunnittelemaan, koordinoimaan ja valvo-
maan metsän istutusta ja -viljelyä sekä edistämään tuotteiden markkinointia. Kohde-
alue on syrjäinen vuoristoseutu, joka ei sovellu maanviljelyyn.  Suomi tukee ohjel-
maa yhteensä 595 000 eurolla vuosien 1999 - 2003 aikana. Vuodelle 2003 Suomen
tuki on 99 900 euroa.  Toiminnan jatkoksi Suomi suunnittelee uutta projektia
DEVIDA:n kanssa viidakkoalueella Pichis-joen laaksossa. Alustava toteutettavuusar-
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vio projektista tehtiin elokuussa 2003 ja hankkeen on määrä alkaa vuonna 2004.
Afganistan on olennaisen tärkeä väylä Suomeenkin tulevan heroiinin lähteenä.

Vuonna 2003 Suomi on osoittanut 300 000 euroa lisärahoitusta UNODC:lle huu-
meidenviljelykartoitukseen. Avun kohdentamisesta tuleville vuosille ei vielä ole
tehty päätöstä. Suomi on sitoutunut avustamaan Afganistanin jälleenrakennusta
vuosina 2002 - 2004 yhteensä 30 miljoonalla eurolla. Määräaikaisen yhteistyön jat-
kaminen Afganistanin kanssa vuoden 2004 jälkeenkin on harkittavana osana kehi-
tysyhteistyöpoliittisen ohjelman uudistamista. Ministeriössä on laadittu virkamies-
työnä strategia määräaikaisesta yhteistyöstä Afganistanin kanssa vuosille 2003 -
 2007, mikä kattaa myös huumeiden vastustamisen.
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Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 2004

Terveyden edistäminen (huumausaineiden käytön
ehkäisy ja huumausaineiden käyttäjien hoidon 1 010 000 euroa
tehostaminen) 33.53.50.

Rahapeliyhteisön tuotosta myönnettävät
avustukset (ennaltaehkäisevä ja korjaava 10 200 000 euroa
huumetyö) 33.92.50.

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus-  450 000 euroa
ja kehittämiskeskus 33.02.21.

Kansanterveyslaitos33.08.21. 130 000 euroa

Opetusministeriön hallinnonala

Ennaltaehkäisevä huumetyö 29.99.51. 840 000 euroa

Sisäasiainministeriön hallinnonala

Poliisitoimen toimintamenot (katutason  9 500 000 euroa
huumevalvonta) 26.75.21.

Vakavan huumerikollisuuden torjunta. 25 500 000 euroa

LIITE  2

MENOARVIO VUONNA 2004

Taulukko 1. Arviot huumausainepolitiikan toteuttamisen
kustannuksista hallinnonaloittain vuonna 2004.
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Oikeusministeriön hallinnonala 2004

Oikeusministeriön toimintamenot
(rikoksentorjunta-hanke 33 000 euroa 100 000 euroa
ja huumausaineen käyttörikos-tutkimus
67 000 euroa) 25.01.21.

Rangaistusten täytäntöönpano (rangaistusten 1 350 000 euroa
täytäntöönpanon toimintamenot) 25.50.21.

Syyttäjälaitoksen toimintamenot 25.60.21. 420 000 euroa

Valtiovarainministeriön hallinnonala

Tullilaitoksen toimintamenot  28.40.21. 5 300 000 euroa

Ulkoasiainministeriön hallinnonala

Yleisavustus UNODC:lle. 100 000 euroa

Hanketuki huumausaineiden vastaiselle toiminnalle 420 000 euroa
lähialueilla (esitysten yhteissumma) 24.50.66.

Tuki muille UNODC:n Keski-Aasian hankkeille. 700 000 euroa
(Suunniteltu rahoitus).
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LIITE  3

Kuvio 1. Huumausainetilanteen kehitys Suomessa vuosina 1995 -2002.

Kuvio 2. Kannabista joskus elämässään kokeilleiden prosenttiosuudet
eri ikäryhmissä vuosina 1992, 1996, 1998 ja 2002.
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Kuvio 3. Huumekuolemat ainelöydösten perusteella vuosina 1995-2002.
(Vuoden 2002 osalta ennakkotieto).
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Kuvio 4. Poliisin ja tullin tietoon tulleet huumausainerikokset vuosina 1992-2002.
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Kuvio 5. Huumausainerikos päärikoksena tuomittujen osuus (%)
rangaistusvangeista vuosina 1995-2003.
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Kuvio 6. Nuorten aikuisten (15-34 -vuotiaat) hiljattainen (viimeisten 12
kuukauden aikana) kannabiksen käyttö Euroopan maissa,
mitattu kansallisilla väestötutkimuksilla.

Lähde: Vuosiraportti 2003: Huumeongelma Euroopan unionissa ja Norjassa. EMCDDA.
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