VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS HUUMAUSAINEPOLITIIKASTA 2016–
2019
SUOMEN HUUMAUSAINEPOLITIIKAN
PERUSLINJA
Suomen huumausainepolitiikan tavoitteena on huumausaineiden käytön ja levittämisen ehkäiseminen siten, että niiden käytöstä ja torjunnasta aiheutuvat terveydelliset, sosiaaliset ja yksilölliset haitat ja taloudelliset kustannukset jäävät mahdollisimman pieniksi. Suomi on politiikassaan sitoutunut Yhdistyneiden kansakuntien huumausaineiden vastaisiin yleissopimuksiin
ja Euroopan unionin huumausainestrategiaan vuosille 2013–2020. Huumausainepolitiikkaa
toteutetaan läheisessä yhteistyössä lääkepolitiikan kanssa keskeisten lääkevalmisteiden saatavuuden turvaamiseksi.
Huumausainepolitiikassaan valtioneuvosto painottaa pitkäjänteisen perustason työn jatkamista ja kehittämistä, eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä huumausaineiden kysynnän ja
tarjonnan vähentämistoimien tasapainoisuutta, haittojen vähentämistä ja perus- ja ihmisoikeuksien toteuttamista.
Valtioneuvosto on valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 3 §:n 11-kohdan mukaisesti
päättänyt antaa tämän periaatepäätöksen valtioneuvoston ja eri hallinnonalojen tehtävien ja
toiminnan ohjaamisesta huumausainepolitiikassa.
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HUUMAUSAINEPOLITIIKAN
KANSALLINEN KOORDINAATIO

Huumausainepolitiikan koordinaatiovastuu on sosiaali- ja terveysministeriöllä. Koordinaation
tueksi jatketaan kansallisen huumausainepoliittisen koordinaatioryhmän toimintaa 2016–2019.
Koordinaatioryhmä seuraa huumausainetilanteen kehitystä ja raportoi siitä valtioneuvostolle
säännöllisesti. Koordinaatioryhmä sovittaa yhteen huumausainepoliittisen lainsäädännön sekä
viranomaistoimenpiteiden valmistelua ja toimeenpanoa. Koordinaatioryhmässä ovat edustettuina kaikki huumausainepolitiikkaa toteuttavat ministeriöt sekä niiden hallinnonalojen virastot ja laitokset.
Koordinaatioryhmä varmistaa, että huumausainepolitiikan vastuutahoilla on käytettävissään
ajantasaiset tiedot huumausainetilanteesta ja tukee tarvittavien kansallisten tietojen tuottamista
Euroopan unionin huumeseurantakeskuksen EMCDDA:n tilanneraportteihin ja YK:n tiedonkeruujärjestelmiin.
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EHKÄISEVÄ TYÖ JA VARHAINEN
PUUTTUMINEN

Ehkäisevää päihdetyötä ohjaa laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015). Ehkäisevää päihdetyötä kehitetään monialaisesti ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelman painopisteiden mukaisesti. Nuorten päihderiippuvuuden, rikoskierteen ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi
monialaisessa viranomaistoiminnassa korostetaan varhaista puuttumista nuorten tilanteisiin.
Kouluissa ja oppilaitoksissa ehkäisevää työtä tehdään monialaisessa oppilashuollossa yhteistyössä huoltajien, päihdepalvelujen, kunnan päihdetyöntekijän, nuorisotoimen, poliisin ja
järjestöjen kanssa. Myös nuorisotyön eri muodoilla on keskeinen rooli ehkäisevässä päihdetyössä.
Huumausainerikollisuuden torjunnassa huomioidaan kontrollin lisäksi ehkäisevät toimenpiteet. Tämä tarkoittaa tapauskohtaisesti esimerkiksi varhaisen puuttumisen ja hoitoonohjausmenettelyn mahdollisuuksien hyödyntämistä sekä syyttäjävetoisia alaikäisten ensikertalaisten
puhutteluja.
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HUUMAUSAINERIKOLLISUUDEN
TORJUNTA

Huumausainerikoksia selvitetään mahdollisimman tehokkaasti. Huumausainerikollisuuden
kontrolli perustuu analysoituun tietoon ja viranomaistoimintaan. Huumausaineen maahantuontia torjutaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistyöllä (PTR-yhteistyö). Tiiviin kansainvälisen yhteistyön avulla varmistetaan rikosvastuun toteutuminen valtakunnan rajat ylittävässä huumausainerikollisuudessa. Torjutaan tietoverkoissa lisääntyvää huumausainerikollisuutta.
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HUUMAUSAINERIIPPUVUUDEN HOITO
JA HUUMEONGELMAN HAITTOJEN
VÄHENTÄMINEN

Päihdehuoltolain (41/1986) mukaan päihdehuollon palveluja tulee antaa päihteiden ongelmakäyttäjälle, hänen perheelleen ja muille läheisille ja palveluja on annettava asiakkaan avun,
tuen ja hoidon tarpeen perusteella. Huumeiden käytöstä aiheutuvien haittojen vähentäminen
on tärkeä osa päihdetyötä. Yhdyskuntaseuraamusta suorittavien ja vankien päihdetyötä edistäviä yhteistyökäytäntöjä kehitetään tavoitteena päihdetyön palvelujatkumon vahvistaminen.
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EU- JA KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ

Suomi tekee kansainvälistä huumausaineyhteistyötä YK:n, Euroopan neuvoston sekä Pohjoismaiden ministerineuvoston piirissä. Suomi tukee YK:n huumausainetoimikunnan (CND)
ja YK:n huumausaine- ja rikosasioiden toimiston (UNODC) johtavaa asemaa kansainvälisen
huumausainepolitiikan suunnittelussa ja toteuttamisessa ja osallistuu YK:n huumausainetoimikunnan työhön.
Suomi osallistuu Euroopan unionin yhteisen huumausainepolitiikan suunnitteluun ja toteutukseen. EU:n yhteisellä politiikalla pyritään myös vaikuttamaan YK:n huumausainepolitiikkaan.

