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ASIA: YK:N HUUMAUSAINETOIMIKUNNAN (CND) 63. ISTUNTO WIENISSÄ 2.–6.3.2020; esitys Suomen
valtuuskunnaksi
Päätösehdotus: Valtioneuvosto hyväksyy Suomen valtuuskunnan CND:n 63. istuntoon
YK:n huumausainetoimikunta (Commission on Narcotic Drugs, CND) on keskeisin kansainvälistä
huumausainepolitiikkaa ohjaava foorumi. Vuonna 1946 perustettu huumausainetoimikunta on YK:n
sosiaali- ja talousneuvoston (ECOSOC) alainen toimikunta. Toimikuntaa avustaa Wieniin sijoitettu
YK:n huumeiden ja rikollisuuden vastainen toimisto (UN Office for Drugs and Crime, UNODC).
Huumausainetoimikunta monitoroi maailman huumausainetilannetta, kehittää huumausaineiden
kontrollointimekanismeja sekä esittää suosituksia kansainvälisen huumausaineongelman
torjumiseksi. Huumausainetoimikunta päättää myös uusien aineiden ottamisesta kansainvälisen
kontrollin piiriin.
YK:ssa Suomi toimii EU:n yhteisten kantojen mukaisesti. Maailmanlaajuisesti edistetään tasapainoista
lähestymistapaa, jossa huomio kiinnitetään huumausaineiden tarjonnan, kysynnän sekä
huumausaineiden käytöstä ja kontrollista aiheutuvien haittojen vähentämiseen. Suomi noudattaa ja
toimeenpanee YK:n huumausaineiden vastaisia sopimuksia ja päätöksiä sekä EU:n
huumausainestrategiaa vuosille 2013–2020.
YK:n huumausainetoimikunnan 63. istunto
Huumausainetoimikunnan vuosittainen istunto kokoontuu Wienissä 2.–6.3.2020. Istunnon aikana
keskustellaan mm. haittojen vähentämisestä kuten hivin torjunnasta, valvonnassa olevien
lääkeaineiden laillisen saatavuuden parantamisesta, uusista psykoaktiivisista aineista sekä
kansallisista, alueellisista ja globaaleista toimista huumerikollisuuden estämiseksi. Toimikunnalle
tullaan esittämään myös uusien psykoaktiivisten aineiden lisäämistä kansainvälisen
huumausainesopimusten piiriin. Tänä vuonna luokitteluesitykseen liittyy se, että WHO on tehnyt
arvion myös kannabiksen paikasta yleissopimuksissa. WHO ei esitä kannabiksen laillistamista, mutta
sen paikan muuttamista yleissopimuksissa niin, että esimerkiksi sen lääkinnällinen käyttö helpottuisi.
EU on valmistellut äänestystä varten yhteisen kannan. On kuitenkin mahdollista, että äänestys
lykkäytyy vielä eteenpäin, vaikka EU onkin valmis toimimaan asiassa.
Suomi on vuodesta 1994 lähtien koordinoinut YK:n huumausainetoimikunnassa kahdeksan
päätöslauselmaa, jotka ovat käsitelleet huumausaineiden kysynnän ehkäisyä, huumeainekysymystä
koskevaa tiedonhallintaa, huumausainelaboratorioiden toimintaa sekä huumausaineiden profilointia.
Tämän lisäksi Suomi on toiminut taakanjakajana EU:n yhteisissä päätöslauselmissa. Tänä vuonna
Suomella ei ole omaa päätöslauselmaa, mutta Suomi on ollut PJ kaudellaan aktiivinen kahden EUresoluutioehdotuksen
työstämisessä
ja
osallistuu
kokouksessa
aktiivisesti
näiden
päätöslauselmaluonnosten tukemiseen.
Suomi toimii huumausainetoimikunnassa tänä vuonna tarkkailijana. Suomi järjestää sivutapahtuman
yhdessä UNODC:n laboratorioyksikön kanssa sekä tukee kahta sivutapahtumaa.
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Kansallinen ja EU valmistelu
STM vastaa istunnon kansallisen valmistelun koordinoinnista. Istuntoa valmistellaan STM:n johtaman
EU39-jaoston poikkihallinnollisissa kokouksissa, joihin osallistuu edustajia valtioneuvoston kansliasta,
ulkoministeriöstä, sisäministeriöstä, valtiovarainministeriöstä, oikeusministeriöstä, opetus- ja
kulttuuriministeriöstä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta, Fimeasta, Valvirasta sekä Tullista.
EU:ssa toimikuntaan osallistumista valmistellaan horisontaalisessa huumausainetyöryhmässä
(Horizontal Working Party on Drugs. HDG), joka koordinoi EU:n huumausainepoliittisia toimenpiteitä,
EU:n yhteistyötä kansainvälisissä järjestöissä sekä kolmansien maiden kanssa. EU-koordinaatioita
järjestetään istunnon aikana kahdesti päivässä. Koordinaatiosta vastaavat EU:n ulkosuhdehallinto
sekä puheenjohtajamaa Kroatia. Osa EU:n yhteisistä kannoista valmisteltiin jo Suomen
puheenjohtajuuskaudella.
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