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L a g

523/2015

om organisering av det förebyggande rusmedelsarbetet

Utfärdad i Helsingfors den 24 april 2015

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Det allmänna svarar i enlighet med denna

lag och i samarbete med allmännyttiga sam-
manslutningar för förebyggande av skador
som orsakas av alkohol, tobak, narkotika och
andra ämnen som används i berusningssyfte
eller av penningspel.

2 §
I denna lag avses med
1) rusmedel alkoholhaltiga ämnen, narko-

tika samt läkemedel och andra ämnen som
används i berusningssyfte,

2) förebyggande rusmedelsarbete verk-
samhet som syftar till att minska använd-
ningen av rusmedel och till att begränsa de
hälsorelaterade, sociala och samhällsrelate-
rade skador som användningen av rusmedel
orsakar.

Vad som i denna lag föreskrivs om rusme-
del gäller också tobaksprodukter och pen-
ningspel.

3 §
Det förebyggande rusmedelsarbetet ska

grundas på uppföljning av rusmedelsanvänd-
ningen och därmed relaterade skador, till-
gänglig vetenskaplig evidens och på god
praxis.

I det förebyggande rusmedelsarbetet är det

skäl att beakta också skador som orsakas
andra än rusmedelsanvändare.

4 §
Social- och hälsovårdsministeriet leder och

Institutet för hälsa och välfärd utvecklar och
styr det förebyggande rusmedelsarbetet i hela
landet i samarbete med andra myndigheter.

Regionförvaltningsverken styr inom sitt
verksamhetsområde det förebyggande rus-
medelsarbetet, planerar och utvecklar det i
samarbete med andra myndigheter och med
sammanslutningar samt stöder kommunerna
inom verksamhetsområdet vid genomföran-
det och utvecklingen av det förebyggande
rusmedelsarbetet.

5 §
Kommunen svarar för organiseringen av

det förebyggande rusmedelsarbetet inom sitt
område och utser ett organ med ansvar för
det förebyggande rusmedelsarbetet.

Organet har i uppgift att
1) sörja för uppföljningen av och informa-

tionen om rusmedelsläget i kommunen,
2) se till att enskilda personer och hela

befolkningen erbjuds information om rus-
medelsskador och om hur de kan minskas,

3) öka och stödja kunskaperna om åtgär-
der för förebyggande av rusmedelsskador
inom kommunens alla uppgiftsområden,
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4) föreslå och främja åtgärder för det före-
byggande rusmedelsarbetet inom kommun-
förvaltningen, särskilt inom social- och häl-
sovården samt bildnings-, idrotts-, ungdoms-
och näringsväsendet,

5) sörja för att kommunala åtgärder som
avses i 4 punkten samordnas med polisens
åtgärder, med tillsynen över efterlevnaden av
alkohollagen (1143/1994) och tobakslagen
(693/1976), med näringslivets åtgärder och i
synnerhet med åtgärder som har samband
med och stöder de allmännyttiga samman-
slutningarnas deltagande i det förebyggande
rusmedelsarbetet.

På kommunens förebyggande rusmedelsar-
bete ska dessutom tillämpas vad som i 11 och
12 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010)

föreskrivs om främjande av hälsa och välfärd
samt om planering och rapportering som gäl-
ler den verksamheten.

6 §
Kommunen ska i samband med det före-

byggande rusmedelsarbetet främja invånarnas
möjligheter att delta och påverka i syfte att
minska de rusmedelsrelaterade skadorna ge-
nom myndighetssamarbete, genom yttranden
till myndigheter samt genom kommunens
egna åtgärder.

7 §
Denna lag träder i kraft den 1 december

2015.
Genom denna lag upphävs lagen om nyk-

terhetsarbete (828/1982).
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