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Vastaus kirjalliseen kysymykseen nuorten huumeiden käytön vähentämisestä
Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Eeva-Johanna Elorannan /sd näin
kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 457 vp:
Mitä hallitus aikoo tehdä nuorten huumeiden käytön ja huumekokeilujen vähentämiseksi?
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Nuorten elämässä huumekokeilut ja käyttö linkittyvät myös muuhun päihteiden käyttöön ja riskikäyttäytymiseen. Päihdekokeilut aloitetaan usein tupakalla ja ensimmäiset huumekokeilut puolestaan tapahtuvat usein alkoholinkäytön yhteydessä. Myös erilaiset toiminnalliset riippuvuudet
kuten rahapelaaminen voivat olla mahdollisten ongelmien aiheuttajia. Vaikka huumekokeiluja tai
käyttöä saadaan tuskin koskaan kokonaan loppumaan, johdonmukaisella monitoimijaisella työllä
voidaan ehkäistä sekä kokeiluja että sitä, että mahdollisista kokeiluista edettäisiin säännölliseen
käyttöön.
Tällä hallituskaudella jatketaan ja vahvistetaan ehkäisevää päihdetyötä. THL:n koordinoima Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma tukee ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä annetun lain
(523/2015) toimeenpanoa valtakunnallisesti ja toimintaohjelma on saanut uusia resursseja. Toimintaohjelmassa kuten laissakin huomioidaan alkoholi, tupakka, huume ja rahapelihaittojen ehkäisy kokonaisuutena, kunkin alueen erityispiirteet huomioiden. Ohjelman tavoitteidenkin mukaan tärkeintä ehkäisevää päihdetyötä tehdään yhteistyössä, suunnitelmallisesti ja kohdennetusti
nuorten ihmisten arkiympäristöissä kuten oppilaitoksissa ja vapaa-ajan ympäristöissä. Myös poliisi on tärkeä toimija alueellisissa ja paikallisissa yhteistyöverkostoissa.
Kouluissa ja oppilaitoksissa ehkäisevä ja korjaava päihdetyö on osa laajempaa toimintakokonaisuutta. Oppilaitosten ehkäisevä päihdetyö koostuu laajasta kokonaisuudesta terveen kasvun ja kehityksen tukemisesta aina vapaa-ajan toimintaan. Kouluissa tehdään myös yhteistyötä järjestöjen
kanssa. Päihdeopetuksen ohella tärkeitä ovat oppilas- ja opiskelijahuollon palvelut, yhteistyö kotien kanssa ja koko oppimisympäristön muokkaaminen turvallisemmaksi ja paremmin nuorten
kasvua tukevaksi.
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) tuella rahoitetaan useita ehkäisevän
päihdetyön ja myös kohdennetusti ehkäisevän huumetyön hankkeita. Euroopan sosiaalirahaston
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(ESR) hankerahoituksella on meneillään hanke, jonka tavoitteena on ammattilaisten kouluttaminen ja interventiomallin kehittäminen nuorille kannabiksen käyttäjille ja tuki kiinnittymiseen
opiskeluun tai työelämään.
Laajemmin huumausainepolitiikan tehostamista tullaan käsittelemään myös Valtioneuvoston
huumausainepoliittisen periaatepäätöksen valmistelun yhteydessä. Uuden periaatepäätöksen linjaukset valmistellaan näyttöön perustuen vuonna 2020.
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