STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM NARKOTIKAPOLITIKEN 2016–2019
GRUNDLINJERNA I FINLANDS
NARKOTIKAPOLITIK
Målet med Finlands narkotikapolitik är att förebygga användningen och spridningen av narkotika för att minimera de hälsorelaterade, sociala och individuella skadeverkningarna och de
ekonomiska kostnaderna orsakade av användning och bekämpning av narkotika. I sin politik
har Finland åtagit sig att följa Förenta Nationernas konventioner om narkotika och Europeiska
unionens narkotikastrategi 2013–2020. Narkotikapolitiken bedrivs i nära samarbete med läkemedelspolitiken i syfte att trygga tillgången till de viktigaste läkemedelspreparaten.
I sin narkotikapolitik betonar statsrådet en fortsättning och utveckling av det långsiktiga arbetet på basnivå, samarbete mellan olika aktörer, balans i de åtgärder som syftar till att minska
utbudet och efterfrågan på narkotika samt minimering av skador och tillgodoseende av de
grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna.
Statsrådet har i enlighet med 3 § 11 punkten i reglementet för statsrådet (262/2003) beslutat
att utfärda detta principbeslut som gäller styrningen av statsrådets och de olika förvaltningsområdenas uppgifter och verksamhet inom narkotikapolitiken.
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DEN NATIONELLA SAMORDNINGEN
AV NARKOTIKAPOLITIKEN

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för samordningen av narkotikapolitiken. Som stöd
för samordningen fortsätter den narkotikapolitiska koordineringsgruppen sin verksamhet under 2016–2019. Koordineringsgruppen följer hur narkotikasituationen utvecklas och rapporterar regelbundet till statsrådet. Gruppen samordnar beredningen och genomförandet av den
narkotikapolitiska lagstiftningen och myndigheternas åtgärder. I gruppen finns representanter
för alla ministerier som genomför narkotikapolitiken samt deras underlydande ämbetsverk och
inrättningar.
Koordineringsgruppen säkerställer att de instanser som ansvarar för narkotikapolitiken har
tillgång till aktuell information om narkotikasituationen och bidrar till att producera de nationella data som Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN)
behöver för sina lägesrapporter och FN för sina datainsamlingssystem.
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FÖREBYGGANDE ARBETE OCH
TIDIGT INGRIPANDE

Den förebyggande missbrukarvården styrs av lagen om organisering av det förebyggande
rusmedelsarbetet (523/2015). Detta arbete utvecklas inom flera sektorer i enlighet med prioriteringarna i handlingsplanen för alkohol-, tobaks-, drog- och spelprevention. För att förebygga
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narkotikaberoende, kriminalitet och utslagning bland unga ligger fokus i det sektorsöverskridande myndighetsarbetet på tidigt ingripande i de ungas situationer. I skolor och läroanstalter
sker det förebyggande arbetet inom den yrkesövergripande elevvården i samarbete mellan
vårdnadshavarna, missbrukarvården, kommunens anställda inom missbrukarvården, ungdomsväsendet, polisen och olika organisationer. Även olika former av ungdomsarbete har en
central roll i den förebyggande missbrukarvården.
I bekämpningen av narkotikabrottslighet beaktas utöver kontrollaspekten även förebyggande åtgärder. Detta innebär att man från fall till fall t.ex. utnyttjar möjligheterna till tidigt
ingripande och vårdhänvisning samt samtal med minderåriga förstagångsförbrytare under
ledning av åklagaren.
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BEKÄMPNING AV
NARKOTIKABROTTSLIGHET

Narkotikabrott utreds så effektivt som möjligt. Bekämpningen av narkotikabrottslighet grundar sig på analyserade data och myndighetsverksamhet. Införsel av narkotika i landet bekämpas genom samarbete mellan polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet (PTG-samarbete).
Ett nära internationellt samarbete säkerställer att straffansvar utkrävs vid gränsöverskridande
narkotikabrottslighet. Den ökande narkotikabrottsligheten på internet bekämpas.
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VÅRD AV NARKOTIKABEROENDE OCH
MINSKNING AV DE SKADLIGA
EFFEKTERNA AV
NARKOTIKAPROBLEMET

Enligt lagen om missbrukarvård (41/1986) ska service inom missbrukarvården tillhandahållas
rusmedelsmissbrukare, deras familjer och andra närstående personer. Servicen ska ges med
hänsyn till klienternas behov av hjälp, stöd och vård. Att minska de skadliga effekterna av
narkotikabruk är en viktig del av missbrukarvården. Samarbetsmetoderna inom missbrukarvården för fångar och dem som gör samhällstjänst utvecklas i syfte att åstadkomma en mer
sammanhängande service inom missbrukarvården.
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EU-SAMARBETE OCH
INTERNATIONELLT SAMARBETE

Finland bedriver internationellt narkotikasamarbete med FN, Europarådet och Nordiska ministerrådet. Finland stöder FN:s narkotikakommissions (CND) och FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrås (UNODC) ledande ställning i planeringen och genomförandet av den internationella narkotikapolitiken och deltar i narkotikakommissionens arbete.
Finland deltar i planeringen och genomförandet av Europeiska unionens gemensamma narkotikapolitik. EU:s gemensamma politik har även som mål att påverka FN:s narkotikapolitik.

