Svar på skriftligt spörsmål SSS 606/2017 rd

Svar på skriftligt spörsmål om verksamhetsbetingelserna och de ekonomiska resurserna för bekämpning av narkotikabrottsligheten och
gatuhandeln med narkotika
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 606/2017 rd undertecknat av riksdagsledamot Sami Savio /saf:
Hur tänker regeringen garantera polisen och andra myndigheter tillräckliga ekonomiska
resurser och verksamhetsbetingelser för det viktiga arbetet mot narkotikabrottslighet och
gatuhandel med narkotika?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Polisens bekämpning av narkotikabrottslighet bygger på det polisarbete som utförs dygnet runt
vid de lokala polisinrättningarna. Arbetet inom polisens övervaknings-, larm- och trafikpatruller
skapar grunden såväl för ingripande i olaglig verksamhet som för den lokala lägesbilden av
brottsligheten. Polisens resurser används effektivt och mångsidigt genom en ändamålsenlig
kombination av resurserna för uniformsklädda poliser och brottsundersökning. Centralkriminalpolisen fokuserar särskilt på att begränsa utbudet av narkotika genom att bekämpa gränsöverskridande, professionell och organiserad brottslighet.
Bekämpningen av narkotikabrottslighet struktureras utifrån den kunskap som polisen har via
den nationella lägesbild som skapas av de lokala lägesbilderna. Lägesbilden utformas genom att
registrera och analysera den information som fås via kriminalunderrättelse, brottsundersökning,
narkotikaövervakning, övrig fältövervakning och övrig daglig myndighetsverksamhet. I lägesbilden beaktas utöver traditionell narkotikabrottslighet även narkotikahandel på internet.
Regeringens mål är att bibehålla antalet poliser på nuvarande nivå för att säkerställa polisens
kapacitet. Utöver att säkerställa antalet poliser har regeringen som mål att garantera att anslagen
till förundersökningsmyndigheterna är tillräckliga för att svara på förändringarna i verksamhetsmiljön och upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Tilläggsanslag har beviljats för att effektivisera gatuövervakningen. Det utvärderas kontinuerligt hur väl befogenheterna för bekämpning av narkotikabrottslighet räcker till, och vid behov inleds lagstiftningsprojekt.
Vid bekämpningen av narkotikabrottslighet accentueras också samarbetet med intressentgrupperna. Endast via åtgärder av förundersökningsmyndigheterna nås inte tillräcklig effekt. Därför
samarbetar förundersökningsmyndigheterna på regional nivå med till exempel myndigheter som
ansvarar för socialvårds-, hälsovårds- och utbildningstjänster. Med hjälp av lokalkännedom kan
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problem som hänför sig till narkotikabrottslighet identifieras bättre och man kan skapa sektorsöverskridande metoder för att ingripa i dem. Genom sina åtgärder strävar regeringen efter att
förbättra förutsättningarna för samarbetet med intressentgrupperna.
Polisen deltar i det förebyggande rusmedelsarbetet genom att upplysa om riskerna med rusmedelsbruk. Genom att öka kunskaperna kan man förebygga att den som prövar på rusmedel börjar
använda dem regelbundet. Polisen samarbetar med till exempel läroanstalter.
Helsingfors 15.1.2018
Inrikesminister Paula Risikko

