
Laittomien huumausaineiden käyttö ja niillä käytävä kauppa ovat 
maailmanlaajuisia ilmiöitä, jotka uhkaavat ihmisten terveyttä ja 
yhteiskunnan vakautta. Tilastot osoittavat, että noin joka kolmas 
eurooppalainen nuori on kokeillut huumeita ja että joka tunti vähintään yksi 
eurooppalainen kuolee huumeiden yliannostukseen. Tilanteet tarjonnan ja 
kysynnän alalla muuttuvat alati, ja siksi tarvitaan jatkuvaa seurantaa ja 
tehokkaita toimia.

Riippumaton, tieteeseen pohjautuva tieto on olennainen edellytys sille, että 
Euroopan huumeongelmien luonne voitaisiin ymmärtää ja että ongelmiin 
voitaisiin puuttua mahdollisimman hyvin. Euroopan huumausaineiden ja 
niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA) perustettiin vuonna 1993 
täyttämään tämä tarve, samalla kun huumeilmiö jatkoi voimistumistaan. 
Lissabonissa vuonna 1995 toimintansa aloittanut keskus on yksi EU:n 
erillisvirastoista. 

EMCDDA:n tehtävänä on tarjota EU:lle ja sen jäsenvaltioille tosiasioihin 
pohjautuvaa tietoa Euroopan huumeongelmista ja vahvaa näyttöä 
huumeista käytävän keskustelun tueksi. Se tarjoaa päättäjille tietoa, jota he 
tarvitsevat perusteltujen lakien ja strategioiden laatimiseen 
huumausaineiden alalla. Lisäksi se auttaa alalla toimivia asiantuntijoita ja 
ammattilaisia tunnistamaan hyviä toimintatapoja ja uusia tutkimuskohteita. 

Viraston työn ytimessä on tieteellisen huippuosaamisen edistäminen. 
Voidakseen täyttää tärkeimmän tehtävänsä – luotettavan ja 
vertailukelpoisen tiedon tarjoamisen huumausaineista Euroopassa – 
EMCDDA on kehittänyt infrastruktuurin ja työkalut, joilla maakohtaisia 
tietoja voidaan kerätä yhtenäisellä tavalla. Kansalliset huumausaineiden 
seurantakeskukset (Reitox-tietoverkosto) toimittavat nämä tiedot Lissaboniin 
virastolle, joka analysoi ne ja laatii niiden pohjalta monenlaisia 
tietotuotteita, jotka yhdessä muodostavat kattavan kuvan Euroopan 
tilanteesta. 

Vaikka EMCDDA keskittyykin työssään pääasiassa Eurooppaan, sillä on 
myös muualla maailmassa yhteistyökumppaneita, joiden kanssa se vaihtaa 
tietoja ja osaamista. Eurooppalaisten ja kansainvälisten organisaatioiden 
kanssa huumausaineiden alalla tehtävä yhteistyö on tärkeää 
maailmanlaajuisen huumeilmiön ymmärtämiseksi. 

EMCDDA:n lähtökohtana on se, että luotettava tieto mahdollistaa 
tehokkaan huumestrategian. Vaikka virasto ei ehdotakaan toimintatapoja, 
se vaikuttaa päätöksiin tarjoamillaan analyyseilla, standardeilla ja 
työkaluilla.
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Huumeongelma Euroopassa
EMCDDA:n merkittävin tuotos on monikielisessä vuosikertomuspaketissa esitettävä 
vuotuinen katsaus huumetilanteeseen Euroopassa. Se on tärkeää luettavaa 
huumausaineiden alalla toimiville päättäjille, tutkijoille ja ammatinharjoittajille samoin 
kuin kaikille niille, jotka haluavat tuoretta tietoa Euroopan huumetilanteesta. 

Vuosiraportti: Huumeongelma Euroopassa, katsaus huumeilmiöön noin 30:ssä Euroopan maassa
www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report

Statistical bulletin, yli 500 taulukkoa ja kaaviota Euroopan huumetilanteesta
www.emcdda.europa.eu/stats/home

Selected issues, ajankohtaisten aiheiden tarkasteluja
www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues

Country overviews, tiivistelmät yli 30 maan kansallisista huumetilanteista
www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews

Reitoxin maakohtaiset raportit, katsaukset kansallisiin huumetilanteisiin
www.emcdda.europa.eu/publications/national-reports

Huumetilanteen seuranta 
Huumeongelman luonne ja laajuus on ehdottomasti ymmärrettävä, jotta voitaisiin 
tehdä vaikuttavia päätöksiä ja toteuttaa tehokkaita toimia. EMCDDA käyttää 
monenlaisia seurantamenetelmiä ja -välineitä (kuten avainindikaattoreita), jotka 
tarjoavat maille ”yhteisen kielen” huumeilmiön tulkintaan. Sen lisäksi, että EMCDDA 
seuraa huumetilanteen kehittymistä, se seuraa aktiivisesti uusia huumeita ja 
suuntauksia, jotka voivat tulevaisuudessa haitata yhteiskuntiamme. Sillä on 
oikeudellisten välineiden ja tapaustutkimusten kautta aktiivinen rooli varhaisessa 
varoittamisessa ja riskien arvioinnissa.

Huumetilanteen seuranta – www.emcdda.europa.eu/drug-situation

Menetelmät ja välineet – www.emcdda.europa.eu/drug-situation/methods

Uusien huumeiden seuranta – www.emcdda.europa.eu/drug-situation/new-drugs

Drug profi les – www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profi les

Huumeongelmiin vastaaminen 
Huumausaineita koskevien toimenpiteiden, lakien ja toimintalinjojen seuranta on 
keskeinen osa EMCDDA:n työtä. Virasto auttaa maita tunnistamaan 
kehityssuuntauksia ja laatimaan asianmukaisia strategioita esittämällä Euroopan 
laajuisen katsauksen huumeongelmien käsittelytapoihin. Virasto on kehittänyt erilaisia 
menetelmiä vastatoimien saatavuuden ja luonteen kuvailuun sekä monenlaisia 
välineitä toimien arviointiin. Sen hyvien käytäntöjen portaali auttaa ehkäisevän työn, 
hoidon, haittojen vähentämisen ja yhteiskuntaan sopeuttamisen alalla työskenteleviä 
henkilöitä tekemään tosiasioihin perustuvia päätöksiä toimenpiteiden suunnittelussa. 
Best practice portal, esimerkkejä hyvistä käytännöistä ja välineitä toimenpiteiden laadun 
parantamiseen – www.emcdda.europa.eu/responses/best-practice

Drug treatment overviews, online-tietoa huumehoidon saatavuudesta Euroopassa
www.emcdda.europa.eu/responses/treatment-overviews

European Legal Database on Drugs (ELDD), tietoa huumausaineisiin liittyvästä lainsäädännöstä 
Euroopassa – eldd.emcdda.europa.eu

Kansalliset huumestrategiat ja toimintasuunnitelmat, keskeisten kansallisten asiakirjojen arkisto
www.emcdda.europa.eu/policy-and-law/national/strategies

EU:n toiminta huumepolitiikan alalla, online-tietokanta EU:n toimielinten julkaisemista oikeudellisista ja 
poliittista asiakirjoista huumausaineiden alalla – www.emcdda.europa.eu/policy-and-law/eu-activities

Mitä me teemme?

Reitox-tietoverkosto 
EMCDDA ei olisi täydellinen ilman 
Reitoxia, huumausaineita ja niiden 
väärinkäyttöä koskevaa 
eurooppalaista tietoverkostoa. 
Verkosto kattaa kansalliset 
huumausaineiden seurantakeskukset 
eli ”kansalliset yhteys pisteet” kaikissa 
27 EU-maassa, ehdokasmaissa, 
Norjassa ja Euroopan komissiossa. 
Nämä elimet hoitavat suurimman 
osan EMCDDA:n ja sen 
jäsenvaltioiden välisestä tietojen 
vaihdosta. Ne tarjoavat virastolle 
tietoa kansallisesta huumetilanteesta 
EU:n laajuista analysointia varten ja 
siten ikään kuin edustavat 
EMCDDA:ta omissa maissaan. 

Reitoxin kansalliset yhteyspisteet 
www.emcdda.europa.eu/about/partners/
reitox-network
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Kaikki EMCDDA:n julkaisut ovat saatavilla 
julkaisutietokannasta
www.emcdda.europa.eu/publications 

EMCDDA:n tuottamaa tietoa voi selata myös 
aihekohtaisesti
www.emcdda.europa.eu/themes
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