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kistereistä (ks. kirjallisuusluettelo). Kustan-
nusten arvioimiseksi on käytetty erilaisia me-

netelmiä kuslannuseräslä riippuen.

SAIRAATAHOIIOON I 20- I 80 MILJOONAA

Vuodehoitopaiville sairaaloissa lasketaan

ala- ja ylaraja. Alarajaan luetaan vain ne ta-
paukset, joissa huume- tai Iääkesairaus on

päädiagnoosina. Ylärajaan otetaan mukaan
myös ne tapaukset, joissa päädiagnoosi on jo-
kin muu sairaus, mutta huume- tai lääkesaira-
us (esim. päihtymystila) on vaikuttavana lisä-
sairautena. TallOin oletetaan. että sairaala-
vuodehoito ei olisi ollut tarpeen pääsairauden

hoidossa tai että pääsairautta ei olisi lainkaan
syntynyt ilman huumeiden tai lääkkeiden on-

gelmaKayttoa.

Vuonna 1994 kertyi Stakesin Hilmo-rekis-
terin mukaan huumeiden ja laakkeiden kay-
töstä aiheutuvien elirnellisten tai psyykkisten
sairauksien vuoksi sairaalavuodepäiviä seu-

raavasti (ala- ja ylärajat): perussairaanhoi-
dossa 9 916-15 284, psykiatriassa 13 2BB-
35 255 ja somaattisessa sairaanhoidossa

4 040-5 503. Nama luvut kattavat periaat-
teessa kaikki huumeiden ja laakkeiden kay-
tiistä aiheutuvat sairaalavuodepäivät. Tauti-
luokituksessa on mukana myös päihtymystila
joko ensisijaisena tai myötävaikuttavana teki-
jänä. Nain ollen myös esim. päihtymystilan
johclosta saadut vakavat vammat sisältyvät
lukuihin. Ylarajan lukuihin sisältyvät mm. ne

tapaukset, joissa alkoholisairaus on pääsai-

rautena. Nain ollen huumeita ja alkoholia
koskevissa haittakustannuslaskelmissa on
jonkin verran päällekkaisyyttä.

Myös avohoitokäynneille lasketaan ala- ja
ylaraja. Alarajaan luetaan vain laakkeiden ja
perinteisten huumeiden kayttajat ja ylarajaan
kaikki muiden päihteiden kuin alkoholin
kayttajat.

Vuoden 1995 päihdetapauslaskennan mu-
kaan terveyskeskusten avovastaanotoilla ja
sairaaloiden poliklinikoilla oli I 396 päihde-
tapausta laskentapäivänä. Vuositasolle koro-

tettuna tämä merkitsee 509 500:aa avohoito-
käyntia. Saman päihdetapauslaskennan mu-
kaan kaikista päihdetapauksista 30-40 pro-
senttia arvioitiin laskentapäivänä huumeiden
ja laakkeiden kayttajiksi. Naista valtaosa oli
aiemmin käyttanyt myös alkoholia ja monet

olivat käyttäneet useita eri paihteita. Näin ar-

vio huumetapausten määrästä terveyskeskus-
ten ja sairaaloiden avohoidossa on minimis-
sään 152 850 ja maksimissaan 203 800 eli
0,4*{),8 prosenttia kaikista avohoitokäynneistä.

Päihdetapauslaskennan mukaan terueys-

keskusten kotisairaanhoidossa oli 5f 460
päihdetapausta vuodessa. Naista huumetapa-
usten määräksi arvioidaan kuten edella ll0-
40 prosenttia eli 15 438-20 584 keyntia.

Vuonna 1994 huume- ja laakesairauksien
hoitopäiväkustannukset olivat Stakesin tilas-
tojen mukaan B2O-824 mk paivältä psykiatri-
sessa sairaanhoidossaja f 600-l 625 mk päi-
vältä muussa sairaanhoidossa. Kun hoitopäi-
väkustannukset painotetaan yhteen huume-
sairauksien hoitopaivillä, saadaan huume- ja
Iääkesairauksien hoitopäiväkustannuksiksi
1 109-t 227 mk eli keskimäärin I 168 mk.
Suomen Kuntaliiton sairaalatilastosta arvioi-
daan avohoidon kustannuksiksi 550 mk kayn-
tiä kohden. Kotisairaanhoidon kustannuksik-
si oletetaan puolet avosairaanhoidon kustan-
nuksista eli 275 mk käynnilta.

Kaikkiaan huumeiden kayttista johtuvat sai-

raalahoitokustannukset nousevat f20-l83
milj. markkaan eli 0,8-1,2 prosenttiin sairaa-

lahoidon kokonaiskustannuksista (taulukko 1).

ETAKKEISIIN 7-24 MITJOONAA

Huumeiden ja laakkeiden käytosta aiheutu-
ville päivärahoille ja elakkeille lasketaan ylä-
ja alarajat samojen periaatteiden mukaan

kuin edellä sairaalahoitokustannuksia lasket-
taessa.

Vuonna 1994 Kela maksoi huumeiden ja
laakkeiden käytästa .johtuvien sairauksien
pen-rsteella sairauspäivärahoja 2,0 milj.
markkaa. Vammojen ja myrkytysten vuoksi

Kela maksoi 300,6 milj. mk päivära

oletetaan. etlä näissä rammaulumis
metapausten osuus on sama kuin p«

kakäynneissä (0,4-0,6 7o), maksetl

mojen ja myrkytysten johdosta huum
sille päivärahoja I,2-1,8 milj. mark
teensä sairauspäivärahoja maksett
3,2-3,8 milj. markkaa.

Huume- ja laakesairauksien pe

Kela maksoi työkyvyttömyyselakk
milj. mk tällainen sairaus pääsairi
I 1"4 milj. mk tällainen sairaus pää-

sairautena. Eläketurvakeskuksen (E

taavat luvut olivat 3,I ja 9,8 milj. r

Kaikkien vammojen ja myrkytyste
työkyvyttiimyyselakkeita Kela maks

milj. mk ja elakelaitokset 338,9 r
Olettaen jalleen huumetapausten o

0.4-0.6 prosenttia maksetliin vam

myrkytysten johdosta huumetapauk
kyvyttömyysel akkeita 2,O-2,9 mllj. t

Työkyvyttömyyselakkeiden kokonaisr

siten 7,5-24,1 milj oonaa markkaa. K
päivärahoj a j a työkyvyttömyyselakkt
settiin huumeiden kayton seuraukse

27,9 milj. markkaa (taulukko 1).

OMAISUUSVAHINGOT 28-1 24 MIL.

Vakuutusyhtiöiden vuonna 1994 mt
Ii ikennevakuutuskorvausten peruste

oidaan Iiikenneonnettomuuksien va

arvoksi 691,7 -723,1 milj. markkaa.
Alkoholitapausten osuudeksi kai

kenneonnettomuuksista ar-vioidaan

senttia (vrt. esim. Salomaa 1993).

I995 Kansanterveyslaitoksen veren
laboratorion tutkimista 20 000 verin
3,6 prosenttia oli sellaisia, joissa oli

tai lääkeaineloydos. Tätä osuutta

alarajana arvioitaessa huumeiden tai
den ongelmakäyttäjien osuutta l

onnettomuuksien rattijuopumustap
Huumeiden ja laakkeiden ongelmak
osuus rattijuopumustapauksista lie
västi suurempi. Huumeiden käytör

114 AIKOHOtPOtIT KKA
62 l1S97l. 2

ATKOHOLIPOTIT KKA
62 11a97| 2
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Onnettomuuksien
omaisuusvahingot
Rikosten
omai suusvahingot

Ta,u,lukko 2. Huumeiden ja laakkeiden kayton ai-

heuttamat omaisuusvahingot vuonna 1994, milj.
mk

rninimi maksimi

huumerikoksiin syyllistyneet ovat syyllisty-
neet muihin rikoksiin samassa suhteessa kuin
Helsingissä huumerikoksiin syyllistyneet
(Kinnunen 1996, taulukko 1).

Keskusrikospoliisin tilastojen mukaan Suo-

messa oli 3 I75 huumerikollista vuonna I994.
Rikosten omaisuusvahingoissa huumetapa-

usten osuus on keskimäärin 1,7-7 ,3 prosent-

tia ja aiheutuneen vahingon arvo 25,9-l I0,3
milj. markkaa.

Kaikkiaan huumeiden keytosta aiheutui

27,9-123,9 rnilj. markan omaisuusvahingot

vuonna 1994. Rikosvahinkojen osuus tästä oli
noin 90 prosenttia (taulukko 2).

JARJEsTyKSEN yrLAprDossA HUUMETSTA

88-I67 MILJOONAN KUTUT

Tullihallituksessa tehtyjen arvioiden mukaan

yksinomaan huumevalvontatyöhön erikoistu-

neiden ja keskittyneiden henkiloiden palkka-

kustannukset olivat 6,4 milj. markkaa vuonna

1994. Tullipiireissä, tullihallituksessa ja tul-
lilaboratoriossa päätyönsä ohella huumeval-

vontaa tekevien työntekijöiden huumevalvon-

tatyöstä johtuvat palkkakustannukset arvioi-

tiin 7,3 milj. markaksi. [,isäksi huumevalvon-

nasta arvioitiin aiheutuvan pääoma-, tukitoi-
men- ja hallintokuluja yhteensä 8,3 milj.
markkaa. Nain ollen tullilaitoksen huumeval-

vontakulujen minimiarvioksi saadaan 6,4

milj. markkaa ja maksimiarvioksi 22 mllj.
markkaa. Huumevalvonnan osuus tullilaitok-
sen kokonaiskustannuksista oli siten 1,4-4,8
prosenttia.

Keskusrikospoliisin arvion mukaan huu-

merikollisuuteen keskittyvän poliisitoimen
käyttömenot olivat 31,5 milj. mk ja laborato-

riomenot 2,2 mllj. mk vuonna 1994. Tahan

lisätään päätyökseen muuta tyütä tekevien

poliisien oman Joimen ohella tehtlyn huume-

työn kustannukqel" n. lb milj. mk. Näin saa-

tluan huumeirlen poliisitoimelle aiheul lamien

kustannusten alarajaksi 50 milj. mk.

Ylaraja saadaan olettamalla, että huumei-

den kaytto aiheuttaa kustannuksia rikos- ja t

huumepoliisin lisäksi muussakin

messa. Lahtokohtana on poliisitoim,
menojen jakautuminen tehtävi

vuonna 1990 (vt. Salomaa 1993,

6.1). Huumetapausten osuuden olet

ran tasoltaan kuksi viides,-,saa arvic
koholitapausten osuudesta. Näin las

metapausten osuudet ovat seuraava

tys ja vartiointi 0 prosenttia, järjest

3,24,0 prosenttia, liikennevalvont
prosenttia, tutkinta ja etsintä 2,5-3,i
tia, muut tehtävät 0 prosenttia. Yhte

metapausten osuus poliisitoimen
noista on tämän laskelman mukaa
prosenttia. Ylarajaksi valitaan 3

poliisitoimen käyttömenoista eli I
mk.

Aiemmin on arvioitu alkoholi
osuudeksi 5-10 prosenttia pelastur

työssä. Kuten edellä, oletetaan huur

ten osuuden olevan tasoltaan kaksi r

alkoholitapausten osuudesta. Näin

pausten osuudeksi saadaan 2-4
pelastuslailoksen käyttümenoisla
613,2 milj. mk. Huumeiden ja laakk

gelmakäytön aiheuttamat kustannul

poliisi- ja pelastuslaitokselle oli

kaikkiaan 88-166,9 milj. markka

1994 (taulukko 3).

VANKEINHOIDOLTE [AHES

MITJOONAN KULUT

Huumeiden ja laakkeiden aiheutta

us- ja vankeinhoitolaitoksen kustan

vioidaan kaksivaiheisesti. Ensin t

rikosten osuus eri laitosten kokona

rästä. Nämä arviot saadaan aiemm,

tyksestä (Salomaa 1993, taulukko
man jalkeen arvioidaan huume

osuus rikostapauksista.
Huumeiden ja laakkeiden kaytt;

tuvat vankeinhoidon kustannukset

vät huumeri koksisla tuomittujen ja

koksista tuomittujen huumeiden j,

den ongelmakäyttäj ien vankilapäiv

2,0

25,9

27,9

I3,6

110,3

t23,9Yhteensä

Lähteet: Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto; Vakuu-

tusyhtiöt 1994,; Kaukonen & Haavisto 1996; Salo-

rnaa l99lJ; Kinnunen I996; Heiskanen & al. 1991;

Ti lastokeskus : Oikeus 1994:ll, 1995:2, I 995: I 4

perusteella arvioidaan särkymisen tai rikkou-
tumisen seurauksena sattuneiden vahinkojen

arvoksi 319,0-331,5 milj. markkaa.

Huume- ja laaketapausten osuur arvioi-
daan samaksi kuin poliklinikkakäynneissä
(0,4-0,6 o/o kaikista), joten huumausaineiden
ja laakkeiden aiheuttamien vahinkotapahtu-

mien (pl. liikenneonnettomuudet) omaisuus-

vahinkojen arvoksi saadaan I,3-2,0 milj.
markkaa. Kaikkiaan huumausaineiden ja
laakkeiden käyttin aiheuttamien vahinkota-
pahtumien omaisuusvahinkojen arvoksi saa-

daan 2,0-13,6 milj. markkaa.

Arvio huumeiden kayttajien aiheuttamista
rikosvahingoista perustuu omaisuus- ja väki-
valtarikosten aiheuttamista materiaalivahin-

goista tehtyyn tutkimukseen vuodelta 19BB

(Heiskanen & al. 1991). Siinä nettovahinko-

arviot on tehty rikoslajeittain. Arvio rikosten

aiheuttamista omaisuusvahingoista vuonna

1994 saatlaan tekemällä vahinkojen arvoon

in{laatiokorjaus ja olettamalla, että vahinko-
jen määrä on muuttunut samassa suhteessa

kuin rikosten määrä.

Huumetapausten osuuden alaraja saadaan

suoraan tilastoista: päihcletapausten (muut

kuin alkoholitapaukset) osuus syylliseksi

epäillyistä poliisin selvittämissä rikoksissa.

Ylaraja arvioidaan olettamalla, että kaikki

Il6 AIKOHOt POLIT KKA
62lt9S7)..2

ALKOHOT]POLIT IKKA
62 l)9971:2
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Paihdehuolto
Tbimeentulotuki
Lastensuojelu

Taulukko 4. Huumausaineiden ja laakkeiden kay-
tön aiheuttamat sosiaalihuollon kustannukset
vuonna 1994

milj. mk

SOSIAATIHUOTLOLTE

265 MITJOONAN KUTUT

Kuntien antamat tiedot paihdehuollon koko-
naiskustannuksista saadaan Stakesin SOT-

KA-tilastoista. Niiden mukaan kuntien päih-
dehuollon kokonaiskustannukset olivat vuon-
naL994 kaikkiaan 423,5 mllj. mk eli 2,4 pro-
senttia pienemmät kuin vuonna 1990. Jarjes-
töjen päihdehuoltokustannuksista ei ole tark-
kaa tietoa. Tuoreen selvityksen mukaan yksi-
tyisten laitosten päihdehuoltomenojen lasku-
prosentti oli kolminkertainen julkisen vallan
yllapitamiin Iaitoksiin verrattuna (otoksen
julkiset laitokset - 6,7 7o ja yksityiset laitok-
set - lB o/o vuodesta 1991 vuoteen 1994 [Kau-
konen & Maki f9961). Oletetaan yksityisten
Iaitosten kehityksen suhteessa julkisiin lai-
toksiin olleen samanlainen vuodesta 1990

vuoteen I994, joten yksityisten laitosten käyt-
tömenojen oletetaan laskeneen 3 x 2,4 eli 7 ,2
prosenttia vuodesta 1990 vuoteen 1994. Jär-
jestöjen paihdehuoltokustannuksiksi saa-

daan siten 35,6 milj. mk ja päihdehuoltokus-
tannuksiksi kaikkiaan 459 milj. mk vuonna

1994. Vuoden 1995 päihdetapauslaskennan
perusteella tästä 40 prosenttia eli 184 milj.
mk oletetaan laakkeiden ja huumeiden kayt-
täjien päihdehuoltokustannuksiksi (taulukko
4).

Myös toimeentulotuen ja lastensuojelun
paihde-ehtoiset kustannukset saadaan Stake-

sista. Vuonna 1994 toimeentulotukea rnakset-

tiin kaikkiaan 2,5 miljardia markkaa, josta

2,1 prosenttia päihdeongelmaisille talouksil-
le (StakesiTilastotiedote 311996; Sosiaalitur-
va 1996:1). Päihtletapauslaskennan perus-
teella kaksi viitlesosaa päil-rdeongelmaisista

oletetaan huunre- ja lääkeongelmaisiksi. Näin
ollen huume- ja lääkeongeLnaisille talouksil-
le maksettiin 0,8 prosenttia toimeenlulotuen
kokonaismäärästä eli 20 milj. mk.

Stakesin tilastoista saadut lastensuojelun
kustannukset kattavat vain laitoshoidon. eivät
perhehoitoa. Vuonna I994 niiden kokonais-
summa oli 6f 6 milj. mk, josta neljännes johtui
perheiden päihdeongelmasta (Stakes/Tilasto-

tiedote 199525). Tästa kaksi viideso

tetaan huume- ja laakeongelmaisiks

huume- ja laäke-ehtoisen lastensuoje

tannukset kasittavat l0 prosenttia lai
jelun laitoshoidon kokonaismenoista j
vat 62 milj. markkaan vuonna 1994.

aan huume- ja laake-ehtoisen toimee

en ja lastensuojelun kustannukset oli
milj. mk ja vastaavat koko sosiaal

kustannukser 265,4 milj. markkaa

1994 (taulukko 4).

VATISIUKSEEN JA TUTKIMUKSEEI\

PROSENTTTA VArrrrÖmteu
KUSTANNUSTEN AR.VOSTA

Tämän tutkimuksen yhteydessä ei

selvittämään huumeiden ja laakkeic

rinkayttoa koskevaan valistukseen ki

rahamääriä vuonna 1994. Suomess

suuri joukko järjestöjä, joiden toimi
kittyy paihde- ja huumevalistukse,

koulutukseen. Naistä esim. Irti-Hu

ry., Aseman Lapset ry. ja Youth Again

ry. keskittyvät pääasiassa huum

Muut järjestöt (esim. Suomen Eläman

to ry., Terveys-Hälsan ry., Sininauha

Raittiuden Ystävät ry., Myllyhoitoyhd
Finlands Svenska Nykterhetsf'örbun,

kiltojen Liitto ry., A-klinikkasäätiö ry
Keidas ry., Naiset yhdessä iti paiht
I(ran r{., Raittiusjarjestöjen ry., Suor

ry., Sirkkulanpuiston toimintayhdist
Vailla vakinaista asuntoa ry.) har

kaikkia päihteitä koskevaa valistusta

lisäksi tutkimusta ja päihdehuoltoa.

1996 Raha-automaattiyhdistys (R

myöntänyt näille järjestöille avustukr

mennessä 24 milj. markkaa (RAY/Ka

nen).

Vuonna 1995 valtio ja kunnat
päihtlevalistukseen noin 30-il5 mil
kaa ja raittiusjärjestiit noin 20 milj. r
Lukuihin sisältyvät RAY:n avustuks
Veli-Matti Risku: Suomen Kuntaliittr
neen olettaa, että päihdevalistukseen

I83,6
20,2
61,6

Yhteensä 265,4

Lähte.et: Stakes/Sotka: tilastotiedote 1996:3; Sosi-

aaliturva I 996: I, tilastotiedote 1995:25: Salomaa
l99ll; Kaukonen & Haavisto 1996: Kaukonen &
Mäki 1996

sissa huume- ja laaketapausten osuus arvioi-
daan poliisin selvittämien ja tietoon tulleiden
rikosten perusteella. Oletetaan huume- ja aI-

koholitapausten osuus rikoslajeittain poliisin
tietoon tulleissa rikoksissa samaksi kuin po-
I iisin selvittärn issä rikoksissa.

Tämän oletuksen perusteella saadaan kai-
kissa poliisin tietoon tulleissa rikoksissa huu-
metapausten osuudeksi 1,5 prosenttia ja alko-
holitapausten osuudeksi 21,6 prosenttia
(päihdyksissä tehdyt rikokset). Nain ollen
huume- ja lääketapausten alarajana pidetään
1.5:tä prosenttia. Päihdetapauslaskennan
mukaan 37 prosenttia alkoholin käyttäjistä
kayttae myös laakkeitä ja huumeita. Nein ol-
len huumetapausten ylarajaksi saadaan 9,5
prosenttia (= 0,117 x 21,6 % + 1,5 7o).

Laskelmien mukaan huumeiden ja laakkei-
den kaytto aiheutti kareja- ja muille oikeusis-
tuimille 6,8-:19,3 milj. markan kustannukset
eli 0,7-4.i1 prrisenttia niiden kokonaiskustan-
nuksista. Vankeinhoitolaitoksen osalta vas-

taavat luvut ovat 9i1.9 milj. markkaa ja 12 pro-
senttia. Kaikkiaan huurneiden ja laakkeiden
kaytosta oikeus- ja vankeinhoitolaitokselle
aiheutuneet kustannukset nousevat 104-t7l
milj. markkaan eli 4,5-7,4 prosenttiin jarjes-
telmän kaikista kustannuksista (taulukko 3).

IIB ALKOHOTIPOT TI KKA
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Menetetyn elämän arvo

Tuotantomenetykset

- ennenaikaisen kuoleman
johdosta

- sairauspoissaolojen
vuoksi

- vankeusajan johdosta

1 378,1 3 086,3

Tu.ulukko 5. Huumeiden ja laakkeiden kayttin ai-
heuttamat välilliset kustannukset vuonna 1994"

milj. rnk

minimi maksimi

kaisen kuoleman vuoksi menetetyn elämän

arvoksi 1,4-:1,1 miljardia markkaa (taulukko 5).

LASKENNALTISET TUOTANTOMENETYKSET

293-485 MILJOONAA

Ennenaikaisesta kuolemasta johtuva potenti-
aalinen tuotantomerletys lasketaan kertomal-
la kuolleiden määrä ns. tuotantomenetysker-
toimella ja yhta potentiaaliseen työvoimaan
kuuluvaa henkeä kohden lasketulla tuotan-
non määrällä.

Tuotantomenetyskerroin lasketaan samalla

tavoin kuin menetetyn elämän arvon kerroin
ottamalla lisäksi huomioon työllisyystoden-
näköisyys. Jokaiselle tulevalle ikävuodelle
arvioidaan todennäköisyys kuulua työlliseen
työvoimaan työvoimatilastosta vuoden 1994

tilanteen mukaan. Miehilla kerroin oli 4"8-
9,6, naisilla 5,0-7,0 ja molemmilla sukupuo-
lllla 4,9-8,4.

Tuotannon arvo yhtä potentiaaliseen työvoi-
maan kuuluvaa henkeä kohden saadaan jaka-
malla markkinahintainen bruttokansantuote
työllisellä työvoimalla. Menetykseksi henkeä

kohden tulee tällöin 251 939 mk vuodessa ja
690 mk päivässä.

Näilla perusteilla laskien saadaan ennenai-
kaislen kuolemien vu,rksi menelell n tuotan-

non arvoksi 254-438 milj. markkaa.
Vuonna 1994 kertyi huumeiden ja laakkei-

den käytön vuoksi 43 000-77 000 vuodehoi-
topäivää sairaalassa tai kotona. Samana vuon-
na 1S-74-vuotiaasta väestöstä noin 40 pro-
senttia oli tytillisia. Tätä samaa osuutta käyte-
tään vuodehoidon vuoksi menetettyä työpa-

nosta laskettaessa. Bruttokansantuote työllis-
tä henkeä kohden oli 690 mk päivässä vuonna

1994. Näillä tiedoilla laskien saadaan huu-
meiden käytösta aiheutuneista vuodehoito-
päivistä johtuvan potentiaalisen tuotantome-

netyksen arvoksi f2-21 milj. markkaa vuon-

na 1994.

Huumeiden ja laakkeiden kaytosta johtuvi-
en vankeustuomioitlen vuoksi menetetyn tuo-
tantopanoksen ar-vo lasketaan samalla tavoin

korvaten vuodehoitopäivät vankiL
Vuonna 1994 Suomessa kertyi kaikl
miljoonaa vankilapäivää. Näista 12 p

(eli f ß 000) oletetaan huumeiden ja
den kayttajille tuomituiksi. Huum
laakkeiden kaytästa johtuvista vanki
tä aiheutuvan potentiaalisen tuotar
tyksen arvoksi saadaan siten 39 mi
kaa.

Vangeilla teetetyn työn arvo on k
niin huomattava" että se on vähennel

kennallisesta menetetyn tuotannon
Vuonna 1994 vankilatuotannon myyr

oli 62 milj. markkaa ja tuotanto omr

töön noin 3 milj. markkaa. Lisäksi ty,

työn arvo oli 46 milj. markkaa. Kail
siirtolatyötä ei teetetä vangeilla, rr

saalta edella esitetyistä luotanlr
puuttuvat vangeilla teetettyjen talouc
ja yllapitotoiden ar-vo. Vankien teke
tannon arvoksi voidaan siten laskea

milj. markkaa eli 108 milj. markkaa

ministeriti, vankeinhoito-osasto). Tä

me- ja laaketapausten osuus oli l2 p
eli 13 milj. markkaa. Vankilapäivier
tamaksi tuotannon nettomenetykse

daan siten 26 mllj. markkaa.
Kaikkiaan potentiaalisten tuotar

tysten arvo oli 293-485 milj. markka,

ki välilliset kustannukset 1,7-3,6 t

markkaa vuonna 1994 (taulukko 5).
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2t,0
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Yhteensä 3 571,:l

Lahteet: Tilastokeskus: Kuolemansyyt I994; Val-
konen & al. 1993; !,övoimatilastolgg4; Kansan-
lalourlen ti linpito: Oikeusminisleriö

paraneminen (oletettu kasvavan 2,4 %olv.) seka
c) tulevaisuuden epävarmuudesta johtuva elämän

ar,,on väheneminen nykyhetkeen verrattuna
(kaytetty kahta vaihtoehtoa: - IO 7o I v. ia - 4 o/o I v.)
(laskentamenettelyn perusteluista katso esirn.
Salomaa 1993, 7 4-79 ja B$.

Vuonna 1994 Suomessa kuoli (Tilastokeskus/

Kuolemansyyt 1994) huumeiden ja laakkei-
den käyton vuoksi 114 miestä (keski-ika 45,2
vuotta) ja 93 naista (keski-ika 48,4 vuotta).

Kuolemantapauksista valtaosa (I78) oli laa-
ke- ja huume-ehtoisia itsemurhia. Itsemur-
hista ei tiedetä, ovatko kyseessä näiden ainei-
den käytt;n aiheuttamat itsemurhat vai muus-

ta syystä tehdyt huumeilla ja laakkeillä toteu-
tetut itsemurhat. Ilmeistä kuitenkin on, että
huumeita ja niihin rinnastettavia Iaakkeita on

nimenomaan kayttajilla. Laakkeilla pystyy it-
semurhan tekemään myös henkilo, joka ei itse
kayta leakkeitä, mutta pystyy anastamaan tar-

vittavan määrän tuntemaltaan kayttajalta.
Naiden osuus käyttäjiin verrattuna lienee vä-
häinen, eika siita ole mitään tietoa. Näin ollen
laskelmiin otetaan mukaan kaikki huume- ja
lääke-ehtoiset itsemurhat. Miehilla elämän

arvon kerroin oli ll,3-25,8, naisilla Il,5-
25,2 ja molemmilla sukupuolilla ll,4-25,5.
Nailla perusteilla laskien saadaan ennenai-
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ENCLISH SUMMARY
Jukka Salomaa: Costs of illicit druguse reach
FIM one billion in 7994 (Huumeid.en küy-
töstä miljard,in kustannukset auonna 1994)

The article is based on a report commissioned by
the Ministry ol Social Affairs and Health, in which
the costs of illir:it clrug use are assessed by the same
method that has been used in estimating the costs
of alcohol abuse (see e.g. Hodgson & Meiners
1982). A distinction is made between direct and
indirect costs.

In 1994 the total direr:t and indirect costs ofillic-
it drug use in Finland amounted to FIM 2.3-4.5
billion. Direct costs accounted for between one-
lifth and one-quafler of this sum, i.e. FIM 615-939
million (excluding education and research).
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The main sources of direct costs were control
and crime prevention as well as social welfare, both
accounting for around one-third of all direct costs.
Health care ancl pension expenditure accounted
for around one-fifth of total direct costs.

By far the biggest expense item in the category of
indirect costs was the calculated value of prema-
ture deaths, accounting for at least four-fifths of all
indirect costs. The rest were calculated losses of
production capacity.

Compared with the costs of alcohol abuse the
costs of illicit drug use are still rather small. In the
case ofboth direct and indirect costs the figures for
illicit drug use are about 20-25 7o of rhe corre-
sponding figures for alcohol abuse.
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MITA ON HUUMEPOTIIIIKKA?

Huumepolitiikasta voidaan erottaa k(

soa:

I. huumepoliittinen retoriikka, jok

nee julkisina kannanottoina koko n

paikallisen alueen huumepolitiikan s

ja tavoitteisiin,
2. formaali politiikka, joka ilmenee

dännössä ja muissa säädöksissä ja

3. politiikan soveltaminen, jossa lai

dösten suomia valtuuksia sovelletaal

periaattein kaytäntöön.

Huumepolitiikka voi olla hYvin

näillä eri tasoilla.

Huumepolitiikka tarkoittaa tavoil

yhteistillisiä tai yhteiskunnallisia ohj

toimia tarkoituksena vaikuttaa yk

huumeiden kayttlltin ja sen aiheuttan

rausilmiöihin. Huumepolitiikan tar

voi olla vaikkapa huumeiden kayton

nen kokonaan yhteisöstä' sen säily1

tietyllä tasolla tai huumeiden käytös

neiden ongelmien vähentäminen ja

nen.

Valtioiden perinteinen huumePt

ratkaisu on ollut repressio (kiellot jt

Tämän kirjoituksen keskeisinä lähteinä r

Georges Estievenartin toimittama asiar

portti "Policies and Strategies to Comba

Europe" ja Euroopan neuvoston PomJ

män Multi-city Study of Drug Misuse -t
viime vuosien yhteenvetoraportti (Hartr

sekä maa- ja kaupunkiraportit.
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