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Svar på skriftligt spörsmål om att förebygga narkotikamissbruk och
narkotikadödsfall
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 119/2020 rd undertecknat av riksdagsledamot Sofia Vikman /saml:
Vilka konkreta åtgärder vidtar regeringen för att minska narkotikamissbruket och särskilt
förebygga narkotikamissbruk bland ungdomar samt för att bekämpa narkotikaolägenheter
och narkotikadödsfall?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Narkotikaproblemen är kopplade även till många andra problem som bör lösas som helhet. Till
exempel är minskandet av ungas rusmedelsanvändning inte en lösryckt del från andra saker, som
stöder de ungas hälsa. Strategin eller statsrådets principbeslut i sig minskar inte antalet dödsfall
eller förhindrar rusmedelsanvändningen. Genom strategiarbetet kan vi dock samla den expertis
och de åtgärder som behövs och säkerställa att olika förvaltningsområdens åtgärder går i samma
riktning och att det inte utförs överlappande arbete. Därför uppdaterar regeringen rusmedelsstrategin samt statsrådets principbeslut om drogpolitiken under år 2020. I samband med uppdateringen hör vi experter från området och till exempel organisationer som i praktiken utför rusmedelsarbete.
Det riksomfattande ungdomspolitiska programmet godkändes i december och där ingår även åtgärder som gäller ungdomarnas rusmedelsanvändning, såsom åtgärder gällande bl.a. bättre identifiering av störningar i den mentala hälsan och rusmedelsproblem och säkerställande av resurser
för rusmedelsarbetet samt stärkande av läroanstalternas och studentvårdens tjänster. Regeringen
har bl.a. fastställt att den stärker det uppsökande ungdomsarbetet och de ungas verkstadsverksamhet, tjänster med hjälp av ungdomsgarantin och tjänsterna för elev- och studentvården.
Institutet för hälsa och välfärd (THL) koordinerar åtgärdsprogrammet för förebyggande rusmedelarbete, som stödjer det nationella verkställandet av lagen om organisering av det förebyggande
rusmedelsarbetet (523/2015). Åtgärdsprogrammet har fått nya resurser. I åtgärdsprogrammet och
i lagen beaktas förebyggandet av alkohol-, tobaks-, drog- och penningspelsolägenheterna som
helhet, med beaktande av varje områdes särdrag. Målet med programmet är att utföra det viktigaste förebyggande rusmedelarbetet i samarbete, planenligt och inriktat i de ungas vardagsmiljöer
såsom på läroanstalter och i fritidsmiljön. Även polisen är en viktig aktör i de regionala och lokala
samarbetsnätverken.
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Narkotikarelaterade dödsfall är inget nytt fenomen i Finland och för att förebygga dödsfallen har
man även letat efter lösningar i internationella modeller. Opioidsubstitutionsbehandlingen som
enligt forskningen förebygger narkotikadödsfallen och hälsorådgivningsverksamhet med låg tröskel finns omfattande i Finland. Vid sidan av hälsorådgivningsarbete ges korrekt, ändamålsenlig
och neutral information även om överdoser och alternativa användningssätt. Användarna ges rådet att ändra sina användningssätt i en mindre riskbenägen riktning även om de fortsätter använda.
Med stöd av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) finansieras flera projekt inom förebyggande rusmedelsarbete och förebyggande narkotikaarbete samt arbete som
minskar olägenheterna, vilket även i sig stödjer förebyggandet av narkotikadödsfall. Med projektfinansiering från Europeiska socialfonden (ESF) pågår ett projekt med syftet att utbilda yrkespersonal och utveckla en interventionsmodell för unga cannabismissbrukare och ge stöd för studier
eller fotfäste i arbetslivet. THL deltar i ett europeiskt projekt för förebyggande av narkotikadödsfall och samlar som bäst in information om förebyggandet av narkotikadödsfall som stöd för kommande utvecklingsarbete. Även sakkunnigarbetsgrupper håller på att grundas.
Helsingfors den 24 mars 2020
Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru

