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I JOHDANTO 
 
A. Cardiffin Eurooppa-neuvosto hyväksyi kesäkuussa 1998 sille annetussa 
selvityksessä (7930/2/98 LIMITE Cordrogue 26 SAN 80 PESC 118 EUROPOL 70) 
yhteenvetona esitetyt EU:n vuoden 1999 jälkeisen huumausainestrategian tärkeimmät 
osatekijät. Cardiffin Eurooppa-neuvosto kehotti myös laatimaan kattavan suunnitelman. 
 
Euroopan unionin huumausainestrategian (1995 � 1999) (9012/99 CORDROGUE 33) 
pohjalta Wienin Eurooppa-neuvosto kehotti joulukuussa 1998 toimielimiä kehittämään 
edelleen yhtenäistä ja tasapainoista vuoden 1999 jälkeistä huumausainestrategiaa ottaen 
huomioon Amsterdamin sopimuksen myötä tarjoutuvat uudet mahdollisuudet. Eurooppa-
neuvoston mukaan tässä yhteydessä olisi käytettävä mahdollisimman paljon hyväksi 
Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen sekä Europolin 
asiantuntemusta. 
Tältä pohjalta ja näiden suuntaviivojen mukaisesti komissio on antanut neuvostolle, 
Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle komission 
tiedonannon huumausaineiden torjuntaa koskevasta Euroopan unionin 
toimintasuunnitelmasta  
(2000 � 2004). 
 
Uutta huumausainestrategiaa tarvitaan nyt, sillä EU:n nykyinen huumausainestrategia 
päättyy vuoden 1999 lopussa. Amsterdamin sopimus on luonut useita uusia 
mahdollisuuksia, joita on tarkasteltava ja käytettävä hyväksi sekä 



 

 

huumausainepolitiikassa osana terveyden suojelua että poliisi-, tulli- ja oikeudellisen 
yhteistyön alalla. 
 
Tampereella lokakuussa 1999 pidetyssä Eurooppa-neuvoston erityiskokouksessa 
korostettiin, että huumausaineongelmaa on käsiteltävä kokonaisvaltaisesti. Eurooppa-
neuvosto kehotti neuvostoa hyväksymään EU:n huumausaineiden torjuntaa koskevan 
toimintasuunnitelman vuosiksi 2000 - 2004 ennen Eurooppa-neuvoston Helsingin 
kokousta. 
 
Eurooppa-neuvoston antamien ohjeiden, edellisten puheenjohtajavaltioiden työskentelyn, 
komission tiedonannon sekä siihen sisältyvien jäsenvaltioiden ja neuvoston työryhmien 
osuuksien pohjalta puheenjohtaja tekee tämän ehdotuksen EU:n huumausainestrategiaksi 
(2000 � 2004) ottaen asianmukaisesti huomioon Euroopan parlamentin sekä edellä 
mainittujen toimielinten ja elinten näkemykset ja ottaen ne täysin mukaan strategian 
täytäntöönpanoon. 
 
B. Tämänhetkistä huumausainetilannetta sekä huumausaineisiin liittyviä 
toimenpiteitä ja saavutuksia EU:ssa ja jäsenvaltioissa on selvitetty EDMC:n 
vuosikertomuksessa huumausaineongelman tilanteesta EU:ssa sekä Europolin 
tilanneselvityksessä huumausaineiden tuotannosta ja laittomasta huumausainekaupasta 
EU:ssa. 
 
Vaikka vakavimmat terveyshaitat aiheutuvat opiaattien (erityisesti heroiinin), 
amfetamiinin ja kokaiinin käytöstä sekä huumausaineiden sekakäytöstä, yleisimmin 
käytetty laiton huumausaine on edelleen kannabis. 
Uudet synteettiset huumausaineet sekä tautien leviäminen huumausaineiden 
suonensisäisen käytön kautta vaativat jatkuvaa huomiota. Järjestäytynyt rikollisuus on 
yhä hallitsevammassa asemassa huumausaineiden tuotannossa ja kaupassa, mikä vaatii 
tulli-, poliisi- ja oikeudellisen yhteistyön tehostamista ja erityisesti rahanpesun vastaisia 
toimia. 
 
Paikalliset ja alueelliset viranomaiset sekä paikalliset yhteisöt ovat merkittävässä 
asemassa EU:n huumausainestrategian suunnittelussa ja toteuttamisessa. 
 
 
II AMSTERDAMIN SOPIMUKSEN SUOMAT UUDET 
MAHDOLLISUUDET 
 
EY:n perustamissopimuksen 152 artiklassa määrätään, että kaikkien yhteisön 
politiikkojen ja toimintojen määrittelyssä ja toteuttamisessa varmistetaan ihmisten 
terveyden korkeatasoinen suojelu. Artikla sisältää erityisen viittauksen huumausaineisiin, 
ja sen mukaan yhteisö täydentää huumausaineiden aiheuttaman vahingon vähentämiseen 
tähtäävää jäsenvaltioiden toimintaa, muun muassa tiedotus- ja ehkäisemistoimin. 
 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osasto tarjoaa uudet puitteet oikeus- ja 
sisäasioiden alan yhteistyölle. 29 artiklan mukaan unionin tavoitteena on antaa 



 

 

kansalaisille korkeatasoinen suoja vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvalla 
alueella. Tämä tavoite saavutetaan ehkäisemällä ja torjumalla rikollisuutta. Laiton 
huumausainekauppa mainitaan tässä yhteydessä. 
 
31 artiklan mukaan oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa koskevaan yhteiseen 
toimintaan kuuluu toimenpiteiden asteittainen toteuttaminen järjestäytynyttä rikollisuutta, 
terrorismia ja laitonta huumausainekauppaa koskevia rikostunnusmerkistöjä ja 
rangaistuksia koskevien vähimmäissääntöjen vahvistamiseksi. 
 
Wienin Eurooppa-neuvostossa joulukuussa 1998 hyväksytty (katso asiak. 13844/98 JAI 
41) neuvoston ja komission toimintasuunnitelma parhaista tavoista panna täytäntöön 
Amsterdamin sopimuksen määräykset vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan 
alueen toteuttamisesta sisältää aikataulun, jonka mukaisesti lain noudattamiseen liittyvät 
toimenpiteet ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa on hyväksyttävä kahden ja viiden 
vuoden kuluessa sopimuksen ratifioinnista. Tämä on omiaan lisäämään lain 
noudattamista valvovien viranomaisten operatiivista yhteistyötä. Rikostutkinnasta ja 
syytetoimista vastaavien viranomaisten yhteistyön parantaminen, esimerkiksi 
perustamalla oikeusviranomaisten verkko, on tärkeä tavoite. 
Tullitietojärjestelmää koskevan yleissopimuksen ja Napoli II -yleissopimuksen 
täytäntöönpano parantaa myös tiedonvaihtoa ja lain noudattamista valvovien 
viranomaisten yhteistyötä. 
 
Amsterdamin sopimuksella luotuihin uusiin mahdollisuuksiin kuuluu: 
vaatimus varmistaa ihmisten terveyden suojelu kaikissa yhteisön politiikoissa ja toiminnoissa, 
laajempien, alojen välisten toimien edellyttäminen huumausaineiden alalla, 
3. kansanterveysalan toimien yleinen suuntaaminen kansanterveyden parantamiseen, 
ihmisten sairastavuuden ja tautien ehkäisemiseen sekä kansanterveyttä vaarantavien 
tekijöiden torjumiseen, 
4. kehotus tutkia laajalle levinneiden vaarallisten sairauksien syitä ja torjuntaa, mikä 
edistää yhteisön tutkimusohjelmien täysimääräistä käyttöä, 
5. yhteistyö sellaisten aloitteiden perusteella, joilla pyritään kokemusten ja 
parhaiden käytänteiden vaihtoon sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi, 
6. jäsenvaltioiden poliisi- ja tulliviranomaisten sekä muiden lain noudattamista 
valvovien viranomaisten välisen yhteistyön tukeminen EU:n tasolla, 
7. sen mahdollistaminen, että Europol voi viiden vuoden kuluessa Amsterdamin 
sopimuksen voimaantulosta helpottaa ja tukea valmisteluja ja edistää jäsenvaltioiden 
välistä koordinointia 
8. uusien tutkintatekniikkojen, lain noudattamista valvovien jäsenvaltioiden 
viranomaisten välisen yhteistyön sekä huumausaineisiin liittyvien rikosten tutkimuksen ja 
dokumentoinnin edistäminen, 
9. vaikuttaminen oikeus- ja sisäasioiden alan säännöstön vahvistamiseen, mikä on 
erityisen tärkeää laajentumisprosessille, 
10. niiden edellytysten tarkastelu, joilla lain noudattamista valvovat viranomaiset ja 
oikeusviranomaiset voivat toimia toisessa valtiossa yhteydessä ja yhteisymmärryksessä 
kyseisen valtion viranomaisten kanssa, erityisesti Schengenin yleissopimuksen 
mukaisesti, 
11. rikosasioissa tehtävän oikeudellisen yhteistyön helpottaminen ja nopeuttaminen. 



 

 

 
Amsterdamin sopimuksessa esitetyt tavoitteet vahvistettiin Tampereen Eurooppa-
neuvostossa. Se kehotti perustamaan yhteiset tutkintaryhmät rajat ylittävän rikollisuuden 
torjumiseksi ja ryhtymään konkreettisiin rahanpesun vastaisiin toimiin, joihin kuuluu 
rahanpesun torjuntaa koskevien rikosoikeuden säännösten ja menettelyjen lähentäminen. 
III EU:N HUUMAUSAINESTRATEGIAN (2000 – 2004) PERIAATTEET JA 
TAVOITTEET  
 
Toissijaisuusperiaatetta noudattaen EU:n huumausainestrategian (2000 - 2004) yleiset 
tavoitteet ovat seuraavat: 
1. varmistetaan, että huumausainekysymys säilyy tärkeänä painopistealueena EU:n 
sisäisessä ja ulkoisessa toiminnassa, 
2. varmistetaan, että kaikki huumausaineiden torjuntatoimet arvioidaan, 
3. jatketaan EU:n maailmanlaajuista, monialaista, yhtenäistä ja tasapainoista 
strategiaa, jossa tarjonnan ja kysynnän vähentämistä pidetään toisiaan tukevina tekijöinä, 
kuten Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen huumausaineita koskevassa 
erityisistunnossa (UNGASS) korostettiin, 
4. annetaan suurempi merkitys huumausaineiden väärinkäytön ehkäisylle ja 
kysynnän vähentämiselle, erityisesti uusien käyttäjien houkuttelemisen ennalta 
ehkäisemiselle, ja huumausaineiden käytön haitallisten vaikutusten vähentämiselle, 
5. vahvistetaan järjestäytyneen rikollisuuden, laittoman huumausainekaupan ja 
siihen liittyvän järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa ja tehostetaan poliisi-, tulli- ja 
oikeudellista yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä, 
6. edistetään virastojen välistä yhteistyötä ja kansalaisyhteiskunnan osallistumista, 
7. hyödynnetään täysin Amsterdamin sopimuksen tarjoamia uusia mahdollisuuksia, 
erityisesti terveyden suojelua ja huumausainevalvontaa, poliisiyhteistyötä ja oikeudellista 
yhteistyötä sekä yhteisiä vähimmäissäännöksiä koskevia artikloja. 31 artiklan e 
alakohdan mukaan toteutetaan asteittain toimenpiteitä järjestäytynyttä rikollisuutta, 
terrorismia ja laitonta huumausainekauppaa koskevia rikostunnusmerkistöjä ja 
rangaistuksia koskevien vähimmäissääntöjen vahvistamiseksi, 
8. varmistetaan EU:n huumausainetilannetta koskevan objektiivisen, luotettavan ja 
vertailukelpoisen tiedon keruu, analysointi ja levittäminen EDMC:n ja Europolin tuella, 
9. otetaan hakijamaat asteittain mukaan toimintaan ja tiivistetään kansainvälistä 
yhteistyötä muiden maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa, 
10. edistetään kansainvälistä yhteistyötä ja huumevalvonnan sisällyttämistä EU:n 
kehitysyhteistyöhön ja tuetaan Yhdistyneiden Kansakuntien ja erityisesti YK:n 
huumevalvontaohjelman ponnisteluja kansainvälisen yhteistyön kehittämiseksi YK:n 
yleiskokouksen erityisistunnossa kesäkuussa 1998 hyväksyttyjen periaatteiden pohjalta, 
11. korostetaan, että strategian ja strategiassa mainittujen toimien täytäntöönpanon 
onnistumiseksi tarvitaan asianmukaisia resursseja. 
EU:n huumausainestrategian tärkeimmät tavoitteet ovat 
1. vähentää viiden vuoden aikana huomattavasti huumausaineiden laitonta käyttöä ja 
uusien käyttäjien houkuttelemista, erityisesti alle 18-vuotiaiden nuorten keskuudessa, 
2. vähentää viiden vuoden aikana merkittävästi huumausaineisiin liittyvien 
terveyshaittojen (HIV, hepatiitti B ja C, tuberkuloosi jne.) esiintymistä ja 
huumausaineisiin liittyvien kuolemantapausten määrää, 



 

 

3. lisätä viiden vuoden aikana merkittävästi onnistuneesti hoidettujen 
huumausaineiden väärinkäyttäjien määrää, 
4. vähentää viiden vuoden aikana merkittävästi laittomien huumausaineiden 
saatavuutta, 
5. vähentää viiden vuoden aikana merkittävästi huumausaineisiin liittyvien rikosten 
määrää, 
6. vähentää viiden vuoden aikana merkittävästi rahanpesua ja lähtöaineiden laitonta 
kauppaa. 
 
 
IV EU:N LÄHESTYMISTAVAN TÄRKEIMMÄT PIIRTEET 
 
Eurooppalainen lähestymistapa on tasapainoinen, monialainen ja yhtenäinen. UNGASS:n 
huumausaineiden kysynnän vähentämisen suuntaa-antavista periaatteista vuonna 1998 
hyväksymän julistuksen tekstien ja siihen liittyvän toimintasuunnitelman hengessä sen 
tarkoituksena on  
a) vähentää huumausaineiden kysyntää erityisesti nuoriin suunnattujen 
ehkäisytoimien avulla sekä hoidon ja kuntoutuksen avulla ja vähentää huumausaineiden 
kysynnän haitallisia vaikutuksia, 
b) ehkäistä huumausaineiden tarjontaa lain noudattamista valvovien viranomaisten 
toiminnalla kiinnittäen huomiota erityisesti poliisi-, tulli- ja oikeudelliseen yhteistyöhön 
sekä huumausaineisiin liittyvän järjestäytyneen rikollisuuden ja rahanpesun torjuntaan, 
c) vähentää laitonta viljelyä esimerkiksi tukemalla vaihtoehtoista kehitystä, 
d) edistää kansainvälistä yhteistyötä. 
Nämä toimenpiteet ovat toisiaan täydentäviä ja vahvistavia. 
 
Jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä, kuten asiasta vastaavien viranomaisten välistä 
tiedonvaihtoa, huumausaineisiin liittyvissä kysymyksissä olisi edistettävä.  
 
Huumausaineiden väärinkäyttöön liittyvät ongelmat on nähtävä sellaisten laajempien 
sosiaalisten ongelmien yhteydessä kuin köyhyys, puute, työttömyys, kodittomuus ja 
sosiaalinen syrjäytyminen. Huumausaineongelmia voidaan torjua tehokkaasti sosiaalisen 
hyvinvoinnin parantamisella, erityisesti tukemalla perheitä ja kaikkein vaikeimmissa 
olosuhteissa olevia henkilöitä. 
 
Huumausaineongelman käsittely on ensisijaista tehtäessä yhteistyötä yleisen 
hyvinvoinnin, terveyden ja koulutuksen alalla sekä oikeus- ja sisäasioissa samoin kuin 
suhteissa unionin ulkopuolisiin maihin ja asianomaisiin kansainvälisiin foorumeihin. 
Tässä tulee esille ongelman laaja-alainen luonne. 
 
Huumausaineiden väärinkäytön ja tarjonnan ehkäisemisessä olisi näin ollen oltava 
mukana kaikkien asianomaisten viranomaisten sekä kansalaisyhteiskunnan edustajia. 
Huumausaineiden torjumiseen osallistuvien eri toimijoiden olisi luotava tiivis yhteistyö. 
Tämä edellyttää vankkaa virastojen välistä toimintaa tukevaa politiikkaa ja yhteisiä 
sopimuksia strategioista, toimenpiteistä ja kohteista sekä tietoisuutta tällaisen yhteistyön 
eduista kaikille osapuolille. Sosiaali- ja terveysalojen ja koulutusalan sekä lain 



 

 

noudattamista valvovien viranomaisten olisi työskenneltävä tiiviisti yhdessä 
asianmukaisten palvelujen varmistamiseksi huumausainerikoksiin syyllistyneille sekä 
muilla huumausaineiden torjunnan aloilla. 
 
Kansalaisilla, myös itse riskiryhmillä, on ensiarvoisen tärkeä asema huumausaineisiin 
liittyvässä toiminnassa. Kansalaisjärjestöillä on pitkä perinne yleisen tietoisuuden 
lisäämisessä ja nuorten koulutuksessa sekä huumausaineista riippuvaisten ihmisten ja 
näiden perheiden auttamisessa ja aiheutuneiden vahinkojen hoitamisessa. Ne ovat usein 
edelläkävijän asemassa visioiden ja menettelyjen kehittämisessä työllemme. Kansalaisten 
osallistuminen on myös tarpeen EU:n strategian avoimuuden varmistamiseksi, koska 
huumausaineita koskevan politiikan kehittäminen edellyttää erityistä pyrkimystä 
avoimeen, vilpittömään ja kriittiseen keskusteluun. Euroopan huumausainestrategia 
suunnitellaan ja toteutetaan läheisessä yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan kanssa. 
Kansainvälisiä valtioista riippumattomia verkostoja ja huumausaineongelmasta kärsivien 
kaupunkien toimia tuetaan. 
 
Kansainvälinen yhteistyö perustuu jaetun vastuun ja kumppanuuden periaatteisiin ja sitä 
tehdään kansainvälisten yleissopimusten mukaisesti. Huumausaineongelmaa käsitellään 
ihmisten hyvinvointia ja siten kestävän kehityksen sosiaalisia ja taloudellisia 
ulottuvuuksia koskevien kysymysten laajan joukon yhteydessä. 
V KYSYNNÄN VÄHENTÄMISTOIMET 
 
A. Suhtautuminen kysynnän vähentämiseen 
 
Euroopan unioni jatkaa toimiaan huumausaineiden kysynnän vähentämiseksi aiemman, 
muun muassa huumausaineiden väärinkäytön ehkäisemistä koskevan yhteisön 
ensimmäisen toimintaohjelman toteuttamisesta ja puolivälin arvioinnista saadun 
kokemuksen perusteella. 
 
Amsterdamin sopimuksessa määrätään laajoista, monialaisista toimista huumausaineiden 
alalla. Sopimuksen 152 artiklan mukaan yhteisö täydentää huumausaineiden aiheuttaman 
vahingon vähentämiseen tähtäävää jäsenvaltioiden toimintaa muun muassa tiedotus- ja 
ehkäisemistoimin. 
 
Huumausaineiden kysynnän vähentämisen suuntaa-antavista periaatteista UNGASS:ssa 
hyväksytty julistus kattaa kaikki käytön ehkäisyn alueet huumausaineiden ensikäytön 
torjumisesta huumausaineiden väärinkäytön terveydelle ja sosiaaliselle elämälle 
kielteisten vaikutusten vähentämiseen. Kaikkien jäsenvaltioiden on pantava 
täysimääräisesti täytäntöön nämä suuntaa-antavat periaatteet sekä kysynnän vähentämistä 
koskeva toimintasuunnitelma. 
 
On paneuduttava myös käsittelemään autolla ajamista laittomien huumeiden ja 
lääkkeiden vaikutuksen alaisena; erityisesti tarvitaan lisää tieteellisiä selvityksiä 
huumausaineiden ja tieliikenneonnettomuuksien välisestä yhteydestä, jotta 
jäsenvaltioiden olisi mahdollista laatia todistusaineistoon pohjautuvia strategioita tämän 
ongelman käsittelemiseksi ja asiasta saatujen kokemusten vaihdon edistämiseksi. 



 

 

 
Riippuvuuden ehkäisemisstrategiat ja laillisten ja laittomien huumausaineiden 
aiheuttamien sairauksien hoito olisi otettava erottamattomaksi osaksi yhteisön terveysalan 
politiikkoja. 
 
On tarpeellista kehittää ja toteuttaa kaikkiin ikäryhmiin, erityisesti lapsiin ja nuorisoon 
kohdistuvia ennalta ehkäiseviä toimia ja strategioita. Näiden toimien olisi koskettava 
riskikäyttäytymistä ja riippuvuutta yleensä, mukaan lukien alkoholin, lääkkeiden ja 
urheilussa käytettyjen doping-aineiden käyttö ja tupakan poltto, sen sijaan, että niissä 
keskityttäisiin yksinomaan laittomiin huumausaineisiin. 
Lapsille on annettava tietoa huumausaineiden, alkoholin ja tupakan käyttöön liittyvistä 
riskeistä juuri ennen kuin he joutuvat tekemisiin kyseisten aineiden kanssa. Lapset ja 
nuoret tarvitsevat sekä tietoa että taitoa käyttäytymistään koskevien vastuuntuntoisten 
päätösten tekemiseen. Nuoret ja muut kohderyhmät olisi otettava mukaan heihin 
kohdistuviin ponnisteluihin heidän vertaistensa vaikutusten ja tuen varmistamiseksi. 
 
Lapsille ja nuorille on tarjottava myönteisiä vaihtoehtoja ja vapaa-ajan toimintaa. 
Vanhempien, opettajien ja muiden aikuisten on tiedostettava vahva vaikutus, joka heidän 
omalla käyttäytymisellään ja asenteillaan välttämättä on. Lasten ja nuorten 
riskikäyttäytymisen ja sen taustalla mahdollisesti olevien ongelmien havaitseminen 
varhaisessa vaiheessa ennen kuin huumausaineiden väärinkäyttöä on tapahtunut, samalla 
kun heille ja heidän perheilleen annetaan asianmukaista tukea, on tehokas 
ennaltaehkäisymenetelmä. Vanhemmille suunnatut ohjelmat, erityisesti alueilla, joilla 
huumausaineiden väärinkäyttö on yleistä, ovat niin ikään hyödyllisiä. 
 
Suurelle yleisölle olisi tiedotettava sosiaalisen syrjäytymisen seurauksista erityisesti 
huumeongelman näkökulmasta. Olisi suunniteltava tiedotuskampanjoita paikallisten ja 
käytännön toimien tukemiseksi. 
 
Huumausaineiden käytön ehkäisyä olisi pidettävä laajana hallinnon alojen välisenä 
kysymyksenä, joka koskee kaikkia yhteiskunnan toimijoita, ja yhteistyön lisäämistä ja 
yhteisten strategioiden ja hankkeiden suunnittelua eri viranomaisten välillä sekä 
kysynnän vähentämisstrategioiden ja 
-toimien suunnittelua tutkimuksen perusteella olisi tuettava. Tehokas toiminta edellyttää 
sosiaali-, terveys-, koulutus- ja lain noudattamista ja urheilua valvovien alojen 
ammattilaisten kouluttamista.  
 
Huumausaineiden sekakäyttöä, johon liittyy usein alkoholin ja muiden aineiden käyttö, ja 
mielenterveysongelmiin liittyvää huumausaineiden käyttöä olisi hoidettava paremmin. 
Erityistä apua huumausaineisiin liittyvien terveyshaittojen vähentämisessä tarvitsevien 
ikääntyvien huumausaineiden käyttäjien lukumäärä on kasvussa. 
 
Olisi kehitettävä huumausaineiden käyttöä vankiloissa ehkäiseviä toimenpiteitä ja 
jatkettava vankeusrangaistukselle vaihtoehtoisten toimenpiteiden sekä huumausaineista 
riippuvaisia vankeja koskevien toimien toteuttamista. 



 

 

Olisi edistettävä tietojen vaihtoa toimenpiteistä, joilla voidaan torjua huumausaineiden 
käytön kielteiset vaikutukset terveyteen ja sosiaaliseen elämään. Nämä toimenpiteet 
voivat sisältää helposti saatavilla olevia palveluja, jos jäsenvaltiot pitävät sitä 
asianmukaisena, sekä toimia huumausaineiden käyttäjien sosiaalisen syrjäytymisen 
estämiseksi. Tietojen vaihtoa olisi oltava myös hoitoalalla kokemuksista ja parhaista 
käytänteistä esim. korvaavia aineita käyttävissä hoito-ohjelmissa. 
 
 
B. Erityiskysymykset 
 
Uusien synteettisten huumausaineiden käytön ja haitallisten vaikutusten vähentämiseksi 
tarvitaan erityisesti seuraavia toimia: uusien synteettisten huumausaineiden riskien ja 
käyttötapojen tutkimusta, väärinkäytön ehkäisemistä ja haitallisten seurausten 
vähentämistä sekä asiaa koskevan tiedon levittämistä yleisölle. 
 
Uusi tietotekniikka, esimerkiksi Internet, tarjoaa vaikuttavat keinot näkemysten ja tiedon 
vaihdolle. Se tarjoaa myös mahdollisuuden saada yhteys nuoriin ja saada heidät 
välittömästi mukaan ehkäisytoimintaan, mistä jäsenvaltioilla on jo hyviä kokemuksia. 
Internetin käyttöä objektiivisen, luotettavan ja valistuksellisen tiedon jakamiseen 
huumausaineista ja niiden käytön haitallisista vaikutuksista olisi edistettävä ja 
helpotettava. 
 
 
VI TARJONNAN VÄHENTÄMISTOIMET 
 
A. Suhtautuminen järjestäytyneeseen huumausainerikollisuuteen 
 
Kansainvälisen järjestäytyneen huumausainekaupan tehokas torjuminen edellyttää lain 
noudattamisen valvonnassa tehtävän ja oikeudellisen yhteistyön lisäämistä ja 
parantamista jäsenvaltioiden välillä ja kolmansien maiden kanssa. 
 
Järjestäytyneen laittoman huumausainekaupan kansainvälisyys edellyttää kaikkien 
jäsenvaltioiden toiminnallista ja koordinoitua vastausta, joka paitsi ottaa huomioon 
kansalliset strategiat, myös pyrkii olemaan yhtenäinen ja monialainen Euroopan unionin 
strategia. Tällainen strategia vaatii toimia eri tasoilla. 
Strategisella tasolla on arvioitava luotettavasti yksittäisten järjestäytyneiden 
rikollisryhmien asemaa ja sitä, missä määrin eri maantieteelliset tasot Euroopan unionissa 
vastaavat toisiaan ja esimerkiksi missä määrin laiton huumausainekauppa toimii 
kokonaisuutena. Tähän vaaditaan operatiivisia ja empiirisiä tietoja rikoksentekijöiden 
tunnusmerkeistä, motiiveista ja toimintatavoista, laittomien markkinoiden toiminnasta, 
salakuljetusreiteistä, järjestäytyneen rikollisuuden laajuudesta ja suuntauksista sekä sen 
yhteiskunnallisesta vaikutuksesta. Arviointi olisi suoritettava ja saatettava ajan tasalle 
määräajoin mieluiten Europolin toimesta, ja akateemisen ja tiedeyhteisön olisi 
osallistuttava siihen. 
 



 

 

Lisäksi on tutkittava, miten tehokkaasti kyetään torjumaan järjestäytynyttä 
huumausainerikollisuutta, laiton huumausainekauppa mukaan lukien. Olisi kehitettävä 
rikollisuutta ja politiikkaa koskevat indikaattorit, joiden avulla arvioidaan edistymistä 
järjestäytyneen rikollisuuden valvonnassa ja ehkäisemisessä. Tiedemiesten olisi 
osallistuttava tähänkin. 
 
Yhtenäinen ja monialainen Euroopan unionin strategia on tarpeen myös sen 
varmistamiseksi, että jäsenvaltioiden rajalliset resurssit käytetään mahdollisimman 
hyvien tulosten saavuttamiseksi kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden 
torjumisessa. 
 
Lain noudattamisen valvonnan kannalta strategiaa olisi toteutettava panemalla täytäntöön 
hankepohjainen, kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastainen Euroopan 
unionin lainvalvontastrategia sellaisena kuin se on asiakirjassa Crimorg 167. Strategiassa 
otetaan huomioon oikeus- ja sisäasioiden alan yhteistyömenetelmät Amsterdamin 
sopimuksen mukaisina: poliisivoimien, tullin ja muiden toimivaltaisten viranomaisten 
välisen yhteistyön tiivistäminen suoraan tai Europolin kautta, oikeus- ja muiden 
toimivaltaisten viranomaisten välisen yhteistyön tiivistäminen sekä tarvittaessa 
jäsenvaltioiden rikosasioita koskevien sääntöjen lähentäminen. 
 
Tämän osalta Euroopan oikeudellinen verkosto on perustanut kuhunkin jäsenvaltioon 
yhteyspisteitä, joista oikeusviranomaiset voivat saada apua oikeudellista yhteistyötä 
koskevien pyyntöjen osalta. Tulevaisuudessa verkosto voidaan kytkeä Europoliin. 
EuroJust, jonka perustamisesta päätettiin Tampereen Eurooppa-neuvostossa, voi myös 
olla tärkeä väline, joka voi helpottaa oikeusviranomaisten yhteistyötä ja heidän toimiensa 
yhteensovittamista. 
Schengenin säännöstön sisällyttäminen unionin säännöstöön huumausaineiden alalla on 
merkittävä asia, kun otetaan huomioon Schengenin puitteissa toteutettu operatiivinen 
toiminta ja toimenpiteet. Tämän osalta tarkastellaan järjestelyjä, joiden mukaan jonkin 
jäsenvaltion lain noudattamista valvovat virkamiehet voivat toimia toisen valtion alueella 
Schengenin sopimuksen nojalla. 
 
Tampereen Eurooppa-neuvoston päätelmät ovat vahva perusta huumausaineisiin liittyvän 
poliisi-, tulli- ja oikeudellisen yhteistyön kehittämiselle käytännössä. Schengenin 
säännöstön täysimääräinen sisällyttäminen korostaa unionin tulevien ulkorajojen 
tehokkaan valvonnan tärkeyttä. 
 
B. Erityiskysymykset 
 
B.1 Rahanpesu 
 
Tampereen Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaan rahanpesu on keskeisellä sijalla 
järjestäytyneessä rikollisuudessa. Eurooppa-neuvosto hyväksyi joukon toimenpiteitä 
rahanpesun torjumisen tehostamiseksi, jotta varmistetaan, että ryhdytään konkreettisiin 
toimiin rikoksen tuottaman hyödyn jäljittämiseksi, jäädyttämiseksi, takavarikoimiseksi ja 
menetetyksi tuomitsemiseksi. 



 

 

 
Jäsenvaltiot jatkavat rahanpesun aktiivista torjumista, ja sen varmistamista, että 
rahoitusala noudattaa neuvoston vuonna 1991 antamassa direktiivissä sille asetettuja 
velvoitteita. Rahanpesurikoksia ja takavarikointisäännöksiä koskevan lainsäädännön 
lähentämiseksi sekä asiaa koskevan yhteistyön lisäämiseksi hyväksyttiin joulukuussa 
1998 yhteinen toiminta. 
 
Osallistuminen rahanpesunvastaiseen toimintaryhmään ja Euroopan neuvostoon ja 
järjestäytyneen rikollisuuden ja lahjonnan torjumista koskevaan Octopus-ohjelmaan 
osoittaa, että EU haluaa osallistua aktiivisesti yhteensovitettuun kansainväliseen 
toimintaan tällä alalla. Tampereen Eurooppa-neuvoston päätelmät 51―58 osoittavat, että 
rahanpesun vastaista toimintaa tehostetaan. 
Rahanpesun hillitsemistoimia tehostetaan 
antamalla ja sen jälkeen panemalla ripeästi täytäntöön äskettäin ehdotetut muutokset rahanpesua koskevaan 
direktiiviin, joiden tarkoituksena on saattaa vuoden 1991 direktiivi ajan tasalle ja laajentaa sen 
soveltamisalaa, 
auttamalla EU:n ulkopuolisia maita ja alueita kehittämään rahanpesun vastaisia järjestelmiään ja 
vahvistamalla rahanpesun valvontaa EU:n avulla alan teknistä tukea koskeville hankkeille ja läheisessä 
yhteistyössä rahanpesunvastaisen työryhmän ja YK:n kanssa, 
tekemällä rahanpesun vastaisista toimista ensisijaisia nykyisissä ja tulevissa avustus- ja 
yhteistyöohjelmissa, erityisesti Tacis- ja Phare-ohjelmissa, 
kehittämällä järjestelmä tietojen arvioimiseksi ja vaihtamiseksi jäsenvaltioiden rahanpesun 
selvittelykeskusten välillä. Huolimatta siitä, että pankkitoimintaan ja muuhun kaupalliseen toimintaan 
sovellettavat säännökset edellyttävät vaitiolovelvollisuutta, oikeusviranomaisten ja rahanpesun 
selvittelykeskusten pitäisi oikeudellisen valvonnan alaisena saada vastaanottaa tietoja, jos 
niitä tarvitaan rahanpesun tutkinnassa, 
5. laajentamalla Europolin toimivaltaa Tampereen Eurooppa-neuvoston 
toivomuksen mukaisesti rahanpesuun yleensä riippumatta siitä, minkä tyyppisestä 
rikoksesta pestävä hyöty on peräisin. 
 
B.2 Kemiallisten lähtöaineiden valvonta 
 
Lähtöaineet ovat tärkeä osa tarjonnan vähentämistä huumausaineongelmassa, sillä ne 
ovat välttämättömiä huumausaineiden tuotannossa. Monia kyseisistä kemikaaleista 
myydään laajasti ja käytetään yleisesti laillisissa lääketeollisuuden ja teollisuuden 
prosesseissa, mutta pieni osa tästä laajasta kaupasta ohjautuu laittomien huumausaineiden 
valmistukseen. Kemiallisten lähtöaineiden valvonnan perustana kansainvälisessä 
oikeudessa on huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laitonta kauppaa vastaan 
tehdyn YK:n vuoden 1988 yleissopimuksen 12 artikla; Euroopan yhteisö on 
yleissopimuksen sopimuspuolena. Yhteisössä neuvoston asetuksella (ETY) N:o 3677/90 
(muutettuna) ja neuvoston direktiivillä 92/109/ETY (muutettuna) saatetaan voimaan 
yleissopimuksen määräykset perustamalla lisensointiin, rekisteröintiin ja vientilupiin 
perustuvat kaupan valvontajärjestelmät. 
Tällä hetkellä valvottujen 22 kemikaalin lisäksi on yhä enemmän luokittelemattomia 
lähtöaineita, joita käytetään erityisesti synteettisten huumausaineiden laittomassa 
valmistuksessa. Ei olisi käytännössä mahdollista eikä tehokastakaan saattaa tätä kasvavaa 
ja jatkuvasti muuttuvaa kemikaalien joukkoa tiukan virallisen valvonnan alaiseksi, joten 
uusia joustavia järjestelmiä pyritään löytämään. Uusien kemikaalien vapaaehtoisen 



 

 

valvontajärjestelmän perustamiseen ja yhteistyön lisäämiseen kaupan kanssa pyritään 
tehostamalla yhteisön suhtautumista ja laatimalla suuntaviivoja tietoisuuden 
herättämiseksi uusista kemikaaleista ja teollisuusalan auttamiseksi tunnistamaan 
epäilyttävät liiketoimet ja ilmoittamaan niistä. 
 
Kahdenvälisillä sopimuksilla lähtöaineiden valvonnasta EU:n ulkopuolisten maiden 
kanssa varmistetaan vuoropuhelun jatkuminen ja parempi yhteistyö sekä tietojenvaihto 
aineiden väärinkäytön torjumiseksi. Assosioituneiden maiden kanssa jatketaan 
keskusteluja asianmukaisista järjestelyistä lähtöaineiden valvonnan tehostamiseksi. 
 
 
B.3 Uudet synteettiset huumausaineet 
 
Uusien synteettisten huumausaineiden ilmaantuminen on tehnyt tarpeelliseksi löytää 
keinoja, joiden avulla voidaan toimia nopeasti silloin, kun ilmenee uusia aineita ja 
kulutussuuntauksia. Tämän kyvyn parantaminen yhdessä tehokkaamman tiedonkeruun ja 
�hallinnan kehittämisen kanssa ovat suurimpia haasteita tällä alalla. 
 
Kesäkuussa 1997 hyväksytty yhteinen toiminta, jossa Europolilla ja EDMC:llä on 
erityinen asema ja jolla perustettiin uusia synteettisiä huumausaineita koskeva 
hälytysjärjestelmä, on toistaiseksi ollut lupaava ja tehokas väline, jolla tähän haasteeseen 
on vastattu, ja vastaavia järjestelyjä olisi vahvistettava. 
 
Uusien synteettisten huumausaineiden laittoman kaupan vastaisten toimien tehokkuuden 
lisäämiseksi tarvitaan lisää toimenpiteitä, jotka koskevat erityisesti  
yhteisen toiminnan arviointia ja mahdollista parantamista, 
yhteistyötä valmistuksen ja kaupan ehkäisemiseksi, muun muassa kansallisten 
viranomaisten ja teollisuuden välisen yhteistyön parantamista, 
kansainvälistä yhteistyötä korostaen erityisesti yhteistyötä hakijamaiden kanssa. 
B.4 Kehitysyhteistyö ja vaihtoehtoinen tulonlähde 
 
EU katsoo, että maailmanlaajuisessa huumevalvontapolitiikassa on kansainvälisellä 
yhteistyöllä tärkeä asema. Yhteistyön tavoitteena on niiden kehitysmaiden sosiaalinen ja 
taloudellinen kehitys, erityisesti niiden, joissa kasvatetaan laittomia kasvilajeja (unikko, 
kookapensas, kannabis). Kehitysyhteistyön avulla pitäisi auttaa väestöryhmiä, jotka 
luopuvat laittomien kasvilajien kasvattamisesta, hankkimaan itselleen vaihtoehtoinen 
tulonlähde. Vaihtoehtoista tulonlähdettä koskevat ongelmat ovat erityisen tärkeitä 
laittomia huumekasveja tuottavissa maissa ja tarvittaessa yhteensovitettuna YK:n 
kehitysyhteistyöohjelmien kanssa. 
 
B.5 Uusien viestintäjärjestelmien käyttö 
 
Vaikka Internetin laillista käyttöä, esimerkiksi huumausaineita ja huumausainepolitiikkaa 
koskevien mielipiteiden vapaata vaihtoa, ei haluta rajoittaa, on estettävä yritykset käyttää 
sitä huumausaineisiin liittyviin laittomiin tarkoituksiin. Näitä ovat erityisesti 
huumausaineiden laiton markkinointi sekä huumausaineiden laitonta valmistusta 



 

 

koskevien tietojen, materiaalien ja laitteiden levittäminen. Valvontaviranomaisten 
ponnisteluja Internetissä käytävää laitonta huumausainekauppaa vastaan olisi 
tehostettava. 
 
 
VII KANSAINVÄLISET TOIMET 
 
Huumausaineongelman yleismaailmallinen luonne edellyttää tehostettua kansainvälistä 
yhteistyötä. Varsinkaan sen vahingollista vaikutusta paikallistalouteen, erityisesti 
lahjontaa, ei pitäisi aliarvioida. Laittomien huumausaineiden kaikille maille aiheuttama 
yhteinen uhka edellyttää, että huumausaineisiin liittyvät toimet pidetään esillä 
kansainvälisessä keskustelussa; tähän sisältyvät huumausaineiden käytön ehkäiseminen ja 
niiden haitallisten vaikutusten vähentäminen sekä huumausaineiden ja niiden 
lähtöaineiden laittoman viljelyn, tuotannon, valmistuksen ja kaupan torjuminen. On myös 
käsiteltävä muita huumausaineisiin liittyviä järjestäytyneen rikollisuuden muotoja, kuten 
rahanpesua. 
 
Antamalla UNGASS:ssa poliittisen julistuksen kansainvälinen yhteisö hyväksyi jaetun 
vastuun ja tasapainotetun lähestymistavan periaatteet sekä sitoutui vähentämään 
laittomien huumausaineiden kysyntää ja tarjontaa. 
EU:ssa kansainvälistä yhteistyötä huumeongelman ratkaisemiseksi pidetään osana 
unionin yleistä pyrkimystä edistää sosiaalista ja taloudellista kehitystä, ja 
huumausaineiden valvontatoimet on sisällytettävä yleiseen kehitykseen. Hankkeiden 
tunnustamisen omiksi yhteistyömaissa, hankkeiden kestävyyden ja ihmisoikeuksien 
kunnioittamisen on oltava kaiken yhteistyön perusperiaate. 
 
Vaikka Wienin Eurooppa-neuvosto joulukuussa 1998 ilmoitti Latinalaisen Amerikan ja 
Karibian sekä Keski-Aasian painopistealueiksi, EU:n yhteistyö huumausaineiden alalla 
olisi kohdistettava myös assosioituneisiin maihin, Keski- ja Itä-Euroopan muihin maihin 
(Balkanin maat mukaan luettuna) ja Lounais-Aasiaan, Eteläisen Afrikan kehitysjärjestöön 
kuuluviin maihin (SADC-maat) ja muihin osiin Afrikkaa, erityisesti Pohjois- ja Länsi-
Afrikkaan. Yhteistyötä teollisuusmaiden kanssa on lisättävä sekä kahdenvälisesti että 
kansainvälisillä foorumeilla. 
 
EU tehostaa ponnistelujaan kansainvälisellä tasolla 
toteuttamalla UNGASS:ssa hyväksyttyjä erilaisia toimintasuunnitelmia ja toimenpiteitä ja tekemällä 
yhteistyötä Yhdistyneiden Kansakuntien kansainvälisen huumausainevalvontaohjelman 
kanssa,  
tehostamalla yhteistyötään kansainvälisten ja alueellisten järjestöjen kanssa, erityisesti Maailman 
terveysjärjestön ja muiden Yhdistyneiden Kansakuntien järjestöjen sekä Euroopan neuvoston 
kanssa, 
sisällyttämällä pyrkimyksensä ratkaista huumeongelma EU:n ulkosuhteiden ja kehitysyhteistyön laajempiin 
tavoitteisiin monenvälisissä ja alueellisissa yhteyksissä sekä kahdenvälisen toiminnan avulla, 
hyödyntämällä täysin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan välineitä, joihin sisältyy myös 
poliittinen vuoropuhelu, yhteiset kannat, yhteiset toiminnat ja yhteiset strategiat, sekä 
kauppapoliittisia välineitä ja teknistä apua ja rahoitusapua, 



 

 

tiivistämällä kysynnän ja tarjonnan vähentämisen sekä oikeus- ja sisäasioiden alan 
yhteistyötä kolmansien maiden kanssa. Tässä tarvitaan kaikkien asiaankuuluvien 
viranomaisten yhdistettyjä ponnisteluja, ja Europolilla on siinä erityisasema, 
6. suunnittelemalla erityistavoitteita sisältävän huumausainestrategian, joka on 
Keski- ja Itä-Euroopan assosioituneiden maiden integrointiprosessin mukainen. 
 
VIII TIEDOTUS JA ARVIOINTI 
 
EU:n huumausainestrategian on perustuttava huumausaineilmiön käytön ja sen 
seurausten luonteen ja merkittävyyden säännölliseen arviointiin sekä tutkimuksista 
saatuihin tietoihin ja aikaisemmista ohjelmista opittuun. Nykyistä strategiaa on niin ikään 
arvioitava. 
 
Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EDMC) ja 
Europolin tekemät säännölliset arviot ovat arvokas lähde uusien suuntausten 
tunnistamisessa ja huumausaineongelmaa koskevan tiedon lisäämisessä EU:ssa. EDMC:n 
on tiivistettävä entisestään suhdettaan jäsenmaihin kansallisten tiedotuspisteiden kautta. 
 
EDMC:n tehtävänä on kerätä, analysoida ja vertailla olemassa olevia tietoja 
huumausaineongelmasta sekä esittää selvityksiä siitä. On äärimmäisen tärkeää varmistaa, 
että se saa ja antaa mahdollisimman laadukasta tietoa. 
 
Toimet: 
Tietojen vertailtavuuden parantaminen on yksi EDMC:n keskeisistä tehtävistä. Kansallisilla 
tiedotuspisteillä on keskeinen tehtävä tässä yhteydessä. 
Huumausaineiden käytön yleisyyttä ja terveysvaikutuksia koskevat tärkeimmät epidemiologiset 
indikaattorit on yhdenmukaistettava asteittain. 
Kansallisten viranomaisten olisi poliittisen ja institutionaalisen tuen avulla vahvistettava sitoutumistaan 
tähän haasteeseen. 
Olisi kehitettävä järjestelmällinen ja tieteellinen kysynnän ja tarjonnan vähentämistoimien arviointi. 
Olisi kehitettävä tarkoituksenmukainen yhteisön lainsäädännön ja sen soveltamisen arviointi 
lähtöaineiden kaupan valvonnan alalla. 
Jäsenvaltiot ja komissio eivät ole aikaisemmin pitäneet riittävän tärkeänä 
huumausaineiden torjuntatoimien arviointia. Tähän on tultava muutos, ja arvioinnin on 
oltava olennainen osa EU:n lähestymistapaa. Riippumattomien asiantuntijoiden olisi 
arvioitava ohjelmat aina kun se on mahdollista. Näiden arviointien tulokset olisi otettava 
huomioon suunniteltaessa uusia ohjelmia. EDMC on tällä alalla antanut ja antaa 
tulevaisuudessa suuntaviivoja kysynnän ja tarjonnan vähentämistoimien arvioinnille ja 
malleja politiikkojen arvioinnille. 
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