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Muistio perustuu allekirjoittaneen henkilökohtaiseen kokemukseen kannabiksen 

kieltolakia sovellettaessa.  

Näen mustia pilviä ajatuksessa, että ammattirikolliset avaisivat huumeiden 

nettimyymälöitä ja kannabiskauppoja, joista myytäisiin LAILLISILLA viljelyksillä 

kasvatettua ruohoa VASTUUNTUNTOISILLE aikuisille… 

Tietoja saa käyttää ja luovuttaa eteenpäin ilman muistion laatijan lupaa.  
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Työn nimi: 
 

 

KANNABIKSEN KÄYTTÖRIKOS & KOTIKASVATUS 2014 

 
Selostus: 
 

 
Tämä muistio on yhteenveto siitä, miten kannabis on tullut esiin poliisityössä? 
 
Tämä muistio ei ole poliisin virallinen kannanotto kannabiksesta. 
 
Kukaan ei voi olla selvillä - ei nyt eikä tulevaisuudessa - edes kannabistuotteiden puhtaudesta. 
Laillinen kotikasvatus ei korjaisi tilannetta. Yksittäiset kannabiskokeilut eivät tylsistytä nuoren 
mieltä, mutta aineeseen voi ihastua kertaheitolla (tulee tapa). Jokaisen käyttökerran jälkeen 
ollaan pienen askeleen päässä aineeseen rakastumisesta (kuin tupakka tai alkoholi). Kannabis 
ei sovi keskenkasvuisille. Miten pystyisimme markkinoimaan, että ei ole tyylikästä tarttua 
jointtiin?   
 
Muistio on tarkoitettu lähinnä kontrolliviranomaisten ajatusten herättämiseksi. 
 
Kontrolliviranomaiset (poliisi, tulli ja rajavartiolaitos) joutuvat osallistumaan entistä enemmän 

käyttörikostasoiseen keskusteluun: 

- asiakaskontakteissa (sidosryhmä- ja kolmannen sektorin yhteistyö) 
- valitustyössä 
- viestinnässä 
- lainsäädäntöhankkeisiin liittyen 
- kansainvälisessä yhteistyössä 
- KANNABIKSEN LOIVENTAMISTOIMIA mietittäessä 

 
Tällä hetkellä kannabistuotteista käyttävät suurimman osan ne, joilla on kokemusta myös 
muiden huumeiden käytöstä ja välittämisestä. 
 
Huumausaineita - kannabiksesta lääkkeisiin - saa tänä päivänä olohuoneen nurkasta enter´n 
painalluksella.  
 
Kannabiksen vapauttamistoimien myötä laiton kannabis lipuisi yhä useamman saataville -  
iästä riippumatta. Kannabiksen käyttörikoksen poistaminen lisäisi myös muiden huumeiden 
kokeilua ja kannabiksen verkkotilausten määrää.  
 
Ammattirikolliset ottaisivat osan haltuunsa myös laillisesta kannabiskaupasta. 
 
Asenteisiin (kysyntään) vaikuttaminen ja huumekokeilijaksi rekrytoitumisen estäminen on 
päihde- ja kannabistorjunnan edellytys ja tukipilari.  
 
Asennekasvatus kuuluu vanhemmuuden tehtäväkenttään. Viranomaisverkostot ovat vain tuki 
kasvatuksen ja isännättömyyden haasteelle.  
 
Kiinnijäämisriskillä (kontrollitoimilla) on huumetorjunnassa kaikesta huolimatta tärkeä rooli.   
 
Kannabis ei olisi vaihtoehto alkoholille. Laillinen kannabis ei vähentäisi alkoholin suurkulutusta.  
 
Olisi mielenkiintoista tietää, vaikuttaako nykyinen, pitoisuudeltaan vahva kannabis eri tavalla 
mielen sopukoihin kuin 70 -luvun miedot tuotteet.  
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.1. KANNABIS 

 

 

 

 

Kannabiksesta on kommentoitu vuonna 2013 poikkeuksellisen paljon tiedotusvälineissä 

ja mielipidepalstoilla. Käyttörikostasoinen keskustelu näyttää vain kiihtyvän kesää 2014 

kohti mentäessä.  

Vuodenvaihteen 2013 jälkeen on virinnyt valtakunnassa ja myös Oulun talousalueella 

vilkas keskustelu huumausaineiden käytön rangaistavuudesta. Esille on otettu muun 

muassa: 

- kannabiksen (hasis, marihuana) käytön rangaistavuus 
- kannabistuotteiden hallussapito omaan käyttöön 
- kannabiksen kotikasvatus 
- kaikkien huumausaineiden käytön laillistaminen 

 

YLE:n juontaja Perttu HÄKKINEN on käsitellyt vetämässään puheohjelmien sarjassa 

huumeiden käytön dekriminalisointia (16.1.2013) 

Mainostelevision Enbuske & Linnanahde Crew -ohjelmassa toimittaja johdatteli 

keskustelua kannabiksesta tulkintani mukaan kovin myönteiseen sävyyn (17.1.2013) 

Ajankohtaisessa kakkosessa (22.1.2013) muusikko Juju kertoi pilvenpolton ihanuudesta. 

Julius Sarisalmen lisäksi muutamat muutkin artistit ja näyttelijät ovat päätyneet 

julistamaan kannabiksen ihanuutta. 
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Ei mennyt montaa päivää edellisestä, kun julkisuudessa alettiin riepottelemaan Suomen 

jääkiekkomaajoukkuetta: Kahden pelaajan epäiltiin käyttäneen kannabista ennen vuoden 

2012 MM- kisoja.  

Torstaina 24.1.2013 sanomalehti Kaleva uutisoi oululaisesta kaupunginvaltuutetusta 

Paavo J. HEINOSESTA, joka oli kertonut facebook -sivuillaan avoimesti kannabiksen 

käytöstään. Heinosen mielestä kannabis pitäisi dekriminalisoida. 

Sanomalehti Kalevassa oli 27.2.2013 ”päivän nettikysely” -palstalla kysymys, onko 

kannabis vaarallista. Kysymykseen oli vastannut 1089 henkilöä, mikä osoittaa ainakin 

sitä, että asia kiinnostaa. Vastaukset olivat jakaantuneet:  

- on vaarallista 33 % 
- ei ole vaaralista 67 % 

 

Muun muassa paikallinen kunnanvaltuutettu ja kokoomusnuori Henri HEIKKINEN kirjoitti 

myönteisesti kannabiksesta (Kaleva 2.2.2013). Tulkintani mukaan Heikkinen on 

merkittävä mielipidevaikuttaja Oulun talousalueella ja laajemminkin. 

Paikallinen päihdelääkäri Pekka Laine on ottanut kantaa kannabikseen paikallisessa 

sanomalehdessä.  

Netin keskustelupalstoilla kannabiksen puolustelijat näyttävät olevan hyvin aktiivisia.  

Median tietojen perusteella huumeiden käytön kriminalisoinnin poistamista olisi valmis 

monen muun juristin tavoin harkitsemaan muun muassa Joensuun Yliopiston rikos- ja 

prosessioikeuden professori Matti TOLVANEN, sekä entinen syyttäjä Ritva 

SANTAVUORI.  

Tampereen yliopiston dosentti Sari FRÖJD kertoi televisio-ohjelmassa, että hän sallisi 

kannabiksen käytön Suomessa. 

Merkittävä roolin kannabiskeskustelussa näyttää olevan muun muassa terveyden ja 

hyvinvoinnin laitoksella, A -klinikkasäätiöllä, EHYT ry:llä, oikeuspoliittisella 

tutkimuslaitoksella jne. Poliisi on toistaiseksi pysynyt näkymättömissä.  

 

 

 

 

Tammikuussa 2013 on tehty kansalaisaloite kannabikseen liittyen. Aloitteen muoto: 

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä, Oikeusministeriön asianumero: OM 15/52/2013, 

Aloitteen sisältö: "Me - tämän aloitteen allekirjoittaneet - esitämme, että kannabiksen ja 

sen eri jalostusasteiden käytön sekä hallussapidon rangaistavuus poistettaisiin Suomen 

laista." 
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Aloite 2013 ei menestynyt, mutta aloite on aikaisempien vuosien tapaan uusittu. 

Kansalaisaloite kannabiksen rangaistavuudesta 

luopumisesta 2014 
 

Kansalaisaloitteen otsikko 

Kannabiksen dekriminalisointi  

Aloitteen päiväys 

13.01.2014  

Aloitteen muoto 

Lakiehdotus  

Oikeusministeriön asianumero 

OM 5/52/2014  

Aloitteen sisältö 

Lakiehdotuksen muodossa oleva kansalaisaloite kannabiksen käytön ja omaan käyttöön 

tapahtuvan hallussapidon sekä kasvatuksen rikosoikeudellisesta rangaistavuudesta luopumisesta  

 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ  

 

Aloitteessa ehdotetaan rikoslakia muutettavaksi siten, että 1. kannabiksen käyttö ja 2. omaan 

käyttöön tapahtuva hallussapito sekä 3. kasvatus poistetaan rikoslain rangaistavuuden piiristä. 

Esityksen tavoitteena on vähentää kannabiksen käytöstä ja käytön torjunnasta aiheutuvia 

kokonaishaittoja.  

 

"Ehdotuksen tärkeimmät vaikutukset ovat kannabiksen käyttäjien kiinniottamiseen ja 

rankaisemiseen liittyvien kustannusten pieneneminen sekä käyttäjiin ja välillisesti muihin 

sivullisiin kohdistuvien haitallisten seuraamusten väheneminen." 

Onko aloitteessa tarkoituksella unohdettu vaatia, että kannabiksen myyntikin pitäisi olla 

jollakin tavalla vapaata. Kaikki kokeilijat ja käyttäjät eivät vaivautuisi itse kasvattamaan 

"kukkaa" tai valmistamaan hasista. He ostaisivat tutuilta kasvattajilta.  Kotikasvatetun 

ruohon välittäminen on rikos, vaikka hintaa ei perittäisi! Mitenkähän aloitteen tekijät 

pitäisivät keskenkasvuiset erossa aineesta! 

 

Mieleen jäänyt uutinen oli Uudessa Suomessa 10.11.2013. Poliisikansanedustaja Tom 

Packalen oli lehden mukaan todennut: ”Huumeiden laillistaminen ei välttämättä huono 

ajatus: Minusta esimerkiksi kaikkien huumeiden laillistaminen ei välttämättä olisi huono 

ajatus. Huumeiden käytöstä lähtisi glamour, jos rekisteröity narkomaani hakisi 

päivittäiset piikkinsä hoitajalta terveysasemalta, Packalén toteaa." 

http://www.suomenkannabisyhdistys.org/index.php/uutiset/politiikka-ja-kannanotot/1064-kansalaisaloite-kannabiksen-rangaistavuudesta-luopumisesta
http://www.suomenkannabisyhdistys.org/index.php/uutiset/politiikka-ja-kannanotot/1064-kansalaisaloite-kannabiksen-rangaistavuudesta-luopumisesta
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Samassa jutussa Keskusrikospoliisin rikosylikomisario Thomas Elfgren oli ottanut 

kantaa huumekäytön rangaistavuuden mielekkyyteen. Elfgrenin mukaan 

huumepolitiikasta pitäisi käydä laaja ja avoin keskustelu, jossa huumeiden 

laillistaminen olisi mukana yhtenä vaihtoehtona. Elfgren haluaa Packalénin tavoin 

tuoda esiin päihteettömyyteen tähtääviä toimia rangaistusten sijaan. 

Tammikuun 10. päivän aamuna YLE 1 aamulähetyksessä keskusteltiin kannabiksesta. 

Vieraana olivat SKY:n puheenjohtaja ja EHYT ry:n edustaja. Asiallisen keskustelun 

lisänä olisi kaivannut pohdintaa siitä, miten keskustelijat näkisivät mahdollisen 

kannabiksen vapauttamistoimien vaikutuksen järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja niihin, 

jotka eivät iän vuoksi saisi vielä ostaa kannabisannostaan. 

Yhdysvaltain Coloradossa ja Etelä-Amerikan Uruquayssa on tehty vapauttamistoimia 

kannabiksen suhteen (Kaleva 29.12.2013 ja 5.1.2014). Coloradossa yli 21-vuotiaat 

saavat pitää hallussa laillisesti noin 28 grammaa laillisista kaupoista ostettua 

kannabista 1.1.2014 lähtien. Kannabiksen myyntiä valvomaan on perustettu oma 

virastonsa. 

Kaleva 21.1.2014 / STT-REUTERS: Yhdysvaltain presidentti Barack Obama on sanonut 

New Yorker -lehden haastattelussa, että hänen mielestään osavaltioiden pitäisi edetä 

kannabiksen laillistamissuunnitelmissaan.  

Kalevan pääkirjoitus 27.1.2014: "Järkevä keskustelu marihuanasta paikallaan"… Sinänsä 

asiansa tuntevasta kirjoituksesta ponnahti silmiin: "Poliisi joutuu nykyisen lainsäädännön 

puitteissa tekemään turhaa työtä ratsatessaan ja rangaistessaan hamppuväkeä." Väite ei 

pidä mielestäni paikkaansa (liittyy s.49 …käytön kontrolli). 

Kaleva 3.2.2014: "KANNABIS PYSYY PANNASSA  

Vain kymmenesosa kansanedustajista lieventäisi kannabisrajoituksia". Uutisen 

rubrisoinnista on tulkittavissa, että valtaosa kansanedustajista ei ole syventynyt asiaan. 

Kyselyn EI - tulos on liiankin selvä. Kääntäen se tarkoittaa sitä, että edustajien 

mielipiteisiin on vielä mahdollisuus vaikuttaa. 

Kaleva / STT 30.3.2014: "Marihuanan laillistus saa USA:ssa tukea." 

Kansallinen kannabiskeskustelu alkoi viimeistään 4.2.2014, kun TV 2:ssa oli suuri 

kannabisilta. Mukana oli todella asiansa tuntevia keskustelijoita. Järjestäytyneen 

rikollisuuden merkitys kannabiskaupassa jäi taka-alalle, vaikka sitä jossain 

ohjelman vaiheessa ministeri Räsänen yrittikin tuoda esille. 

Kaleva 19.5.2014: "Kannabiksen käyttö voi johtaa opiskelupaikan menetykseen." 

"…peruuttaa opiskeluoikeus kokonaan, jos opiskelijalla katsotaan olevan vakava 

päihderiippuvuus."  
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1.1 Kannabismuistion tausta ja tarkoitus 

Pyrin tässä yhteenvedossa tuomaan esille poliisin kenttätason havaintoja kannabikseen 

liittyen. Tällä hetkellä tuntuu siltä, että kannabisasia ei kuulu poliisissa kenenkään 

vastuulle. Voidaan tietysti kysyä, mikä vastuu ja tietämys poliisilla on kannabiksesta! 

Meillä tunnetaan ainakin huumearjen röyhkeys. 

Poliisissa on helppo sysätä huumeiden - kannabiksenkin - tulevaisuuden haasteet 

vaikkapa sosiaali- ja terveysministeriön vastuulle. Hoidolliset ja muut korjaavat toimet 

liittyvät oleellisesti myös tulevaisuuden huumetorjuntaan. Korjaavia toimia suurempi 

merkitys torjunnassa on kuitenkin ennalta estävällä työllä. Tukitoimilla ja varhaisella 

puuttumisella on sijansa. Kaikkein suurin merkitys tulevaisuuden huumesäähän on 

kansalaisten asenteilla.  

Pelkästään kannabikseen suhtautumisella on erittäin suuri merkitys muun huumekäytön 

leviämiseen. Huumekäyttö liittyy mielestäni oleellisena osana myös poliisin 

järjestäytyneen rikollisuuden torjuntastrategiaan (Sisäasiainministeriön merkittävä rooli!). 

Pelkästään kannabisgrammojen ostamisella rahoitetaan välillisesti tai välittömästi 

ammatti- ja taparikollisia nyt ja tulevaisuudessa.  

 

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa 2013 on järjestäytyneen rikollisuuden 

torjuntaan liittyviä toimenpidekirjauksia. Hallitusohjelman mukaan järjestäytyneen 

rikollisuuden torjuntaa tehostetaan ja selvitetään uuden erityislain tarve. 
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Kannabis on kuulemma niin yleinen huume, että sen käyttö pitäisi vapauttaa. Kääntäisin 

asian toisinpäin. Miksi meillä kannabiksen kokeilu tai käyttö on kuitenkin niin harvinaista 

(lähellekään kaikki ei ole edes kokeilleet)?  

Marihuana ja kiinteä hasis ovat saman kasvin tuote. Kannabiksen viljely ulkomailla on ja 

tulee olemaan ammattirikollisten kontrollissa. Marihuanaa kasvatetaan myös 

kotosuomessa ja sitä päätyy katu- ja kotikauppaan kiihtyvään tahtiin. 

 

                                           

KUVA1. Hamppupelto Välimeren takana                   KUVA2. Oulun poliisin takavarikoima  

                      hasislaatta ja pussi marihuanaa (kuvan 1 pellolta?) 

Käyttäjän äänen sekaan pitäisi mahtua myös virallinen ääni siitä, mitä kannabis 

merkitsee tulevaisuuden kannalta katsottuna (huumesääennuste). Silmiini osuneista 

tutkimuksista ja artikkeleista huokuu usein kannabiksen käytön myönteisyys.  
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”Paapova” sävy johtuu käsittääkseni siitä, että kannabisasiaa mietitään turhan 

yksilökeskeisesti, käyttäjän oikeuksien kannalta. Kaipaisin nykyistä enemmän 

analysointia siitä, mitä kannabikseen liittyvät huojennukset merkitsivät:  

a) järjestäytyneen rikollisuuden kannalta 

b) vanhemmuuden, nuorison ja perheiden tulevaisuuden kannalta 

 katsottuna 

c) yhteiskunnan rakenteiden kannalta katsottuna (työelämä, liikenne, 

 oppilaitokset, kannabisrikollisuus ja sen valvonta, …) 

Tämän yhteenvedon tarkoituksena on herätellä ajatuksia siitä, mitä kannabiksen 

loiventamistoimet tarkoittaisivat veronmaksajan näkökulmasta tarkasteltuna.  

Kuulustelin taannoin oululaista abiturienttia epäiltynä huumausainerikoksesta (laudaturin 

ylioppilas). Nuorukainen oli pari päivää poliisin suojissa, sillä häntä epäiltiin hasiksen 

myynnistä koulussa. Kuulustelujen yhteydessä keskustelimme tavanomaisesti myös 

rikollisen toiminnan ulkopuolista asioista. Abiturientin mielestä kannabistuotteiden käyttö, 

kasvatus ja hallussapito omaan käyttöön piti vapauttaa välittömästi (kotiläksyt oli luettu 

todella hyvin).  

Prosessin päätteeksi 19 -vuotias kuultavani kertoi: 

”Kuule, olen kanssasi saamaa mieltä kannabistuotteisiin liittyvistä uhkakuvista tällä 

hetkellä. Kahdenkymmenen (20) vuoden kuluttua, kun minä olen päättävässä asemassa, 

tulemme saamaan vapauttamisasian aikansa tasalle. Silloin kansakuntamme on kyllin 

kypsä vastaanottamaan kannabiksen.” 

Keskustelu käytiin vuonna 1994. 
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1.2. Kannabis Oulun talousalueella 

"Joskus tulee pitkiäkin taukoja, kun hyvää kukkaa on vaikea saada Oulusa." 

Oulun poliisin johtokeskusalueella kannabistuotteiden (hasis ja marihuana) myynti ja 

välitys ovat pääosin paikallisten hallussa. Touhu on vuosi vuodelta järjestäytyneempää ja 

röyhkeämpää. Paikallisten yrittäjien ja rikollisvaikuttajien rinnalla on myös 

ulkomaalaistaustaisten myyntirinkejä. Oululaisen katu- ja kotikaupustelijan 

myyntivalikoimaan kuuluu kannabiksen lisäksi myös muita perinteisiä huumeita ja 

lääkkeitä. Myös kaverille lainaaminen tai vaihtaminen on yleistä. 

Omaan käyttöön kasvatettujen kannabiskasvien tuotteet päätyvät harmittavan usein 

kauppatavaraksi. Ammattilaisten ja alalle opettelevien kasvattamoja löytyy viikoittain 

huumausaineitten kenttävalvonnan, kotihälytysten ja rikostutkinnan yhteydessä.  

Kannabista kasvatetaan Ylämaillakin ammattimaisesti muun muassa kasvattamista 

varten vuokratuissa halleissa ja omakotitaloissa. Kasvattamoista on aiheutunut 

kiinteistövaurioita, sekä haju- ja kosteushaittoja. Kasvatuspaikkoja ratsatessa poliisi on 

joutunut kohtaamaan myös vastarintaa.  

 

Oulun poliisin kannabisrikostutkinnasta vuosien takaa: 

kannabispiiput, piripeili ja pari asetta - toinen haulikoista katkaistu 

(törkeä ampuma-aserikos)  

Kuvan autostereot eivät enää tänä päivänä kelpaisi rikollisille. 

 

 

 

Muistutus huumevelasta: Kannabiksesta velkaantuneita kohdellaan aivan 

samalla tavalla kuin muitakin huumevelallisia. Silloin tällöin kasvattajilta 

anastetaan tai ryöstetään kotikasvatuksen "kukat" velkojen vuoksi. 

KUVAT: Oulun huumepoliisi 

Kannabiksen käyttö ei ole millään tavalla sidoksissa 

sosiaaliluokkaan, niin kuin monen muun 

huumausaineen. Harmittomia kannabiksen 

viikonloppukäyttäjiä löytyy Ylämailtakin satamäärin: 

"Poltetaan kun kohdille sattuu".  

Harvaksi ovat jääneet ne kaverit, joille kannabis on ainoa päihde. Vielä harvemmassa 

ovat ne, jotka tarvitsevat kannabista lääkkeeksi. 

Kannabis on ollut jo vuosia toiseksi yleisin päihde nuorten päihde- ja huumeasema redillä 

bubrenorfiinin jälkeen (subutex).  
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Nuorison asenne kannabista kohtaan on ollut asiallisen kielteistä Oulussa. Tehokas 

tiedonvälitys ja viime aikojen positiivinen julkisuus on ollut omiaan arkipäiväistämässä 

kannabista. 

KEMIALLISUUS 

Iso osa huumeongelmista aiheutuu Ylämailla laillisesti saaduista lääkkeistä. 

Lääkemääräyksiä saadaan yhä enemmän kertomalla lääkärille valheellinen legenda. 

Yksilön oikeusturva ja salassapitopykälien tiukat tulkinnat suojaavat huumeiden käyttäjää 

ja lääkkeiden katukauppiaita. Päihdehakuisuus ilmenee esimerkiksi siinä, että poliisin 

suojiin päätyneillä ensimmäinen asia on lääkearsenaalin saaminen putkatiloihin. Sama 

suuntaus näkyy vankiloissa. Iltalääkkeet ovat hyvin yleisiä nuorille ja terveille miehille.  

Lääkkeillä tehdään vaihtokauppaa ja reseptejä uusivat jopa ne, jotka eivät ole koskaan 

lääkkeitä itse syöneet. Näiden henkilöiden mielestä kannabiksen vapaalle saatavuudelle 

ei ole mitään esteitä.  

 

 

KUVA poliisin arkistosta:  

Vuotuisen hamppumarssin pääpuhuja 

Rotuaarin pallolla Oulussa ("Kannabis 

on kelpo lääke")  

 

 

 

 

Oulu ja Rovaniemi ovat tunnetusti olleet pirikaupunkeja (amfetamiini). Tämän hetken 

ennusteen mukaan internetin kautta tilattavat muuntohuumeet ovat tulossa rinnalle. 

Verkkohuumeet  - kannabiksesta lääkkeisiin - ovat arkipäivää.   

Yhtenä esimerkkinä muuntohuumeista mainittakoon keinotekoinen kannabis (spice, PB-

22). Pussin ulkomuodosta päätellen spicen kohderyhmä on nuoriso. Aineen vahvuus on 

moninkertainen luonnon kannabikseen verrattuna. Kukaan ei voi olla varma, mitä nätti 

pussukka sisältää. 
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KUVA 1: kannabiksenakin mainostettu, keinotekoinen SPICE    KUVA 2: hasispiippu 

Suomen rikollisille markkinoille tuodaan tällä hetkellä subutex'ä ennätysmäärä. 

Lääkkeen liikevaihto pelkästään Oulun kaupungissa on vuodessa miljoonia euroja. 

Oulun talousalueella toimii menestyksekkäästi huumeiden katkaisu- ja korvaushoito. 

Myös muiden auttajien motivaatio poliisista vapaaehtoistyöntekijöihin on hyvä. Vain 

resurssit (raha) on esteenä korjaaville toimille. Kannabiksen saatavuuden parantaminen 

ei lyhentäisi hoitojonoja. Hyväksikäyttäjien ja hyväksikäytettävien olisi entistä vaikeampi 

saada apua lisääntyvän käytön myötä. Läheisten kärsimykset vain lisääntyisivät. 

Suurimman osan kannabistuotteista Oulussa käyttävät ne, jotka ovat riippuvaisia myös 

muista päihteistä, lääkkeet mukaan luettuna (monikäyttö). Näiden, "tässä, heti ja nyt" -

kavereiden elämänhallinta on usein muutenkin rempallaan. Heille on aivan sama, vaikka 

kannabista myytäisiin maitokaupoissa. 

Sekakäyttäjät ovat olleet jo vuosia haaste Oululaisissa liikkeissä. He anastavat mitä 

käteen sattuu, kun tilaisuus siihen tulee.  

Tänä päivänä jätetään viranomaistoimia tekemättä huumeasiakkaiden uhkailun ja 

väkivallan pelon vuoksi. Kannabiksen vapauttamistoimet eivät asiaa parantaisi. 

                                  

KUVA 1. Ouluun toimitettavia huumeita vaihdetaan                        KUVA 2. Tämäkin Oululainen kannabiksen ystävä oli 
Tuomiokirkon portailla Helsingissä.    hakemassa subutex -lääkkeitä Helsingistä (eikä vain omaan

    käyttöön). 

  

                -  kuvat ovat poliisin tarkkailukuvia -    

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Spice_drug.jpg


 

 14 

2. KÄYTTÖRIKOS poliisin silmin, lähtötilanne 
 
 

Enää ei riitä perusteluksi, että poliisi puuttuu kannabiksen ja muidenkin huumeiden 
käyttöön, koska se on rikos.  
 
Poliisille huumeiden käyttörikoksen poistaminen olisi helpotus. Ei enää tarvitsisi puuttua 
käyttöön tai pienen määrän hallussapitoon. Täysikäiset saisivat "myssytellä" laillisesti 
perheen parissa, teatterin takana tai Toppilan kimppakämpässä. Poliisin ei tarvitsisi 
tehdä käytön tunnusmerkistön poistamisen jälkeen kotietsintöjä muutaman pillerin, parin 
käyttöannoksen tai netin kautta tilatun parin pillerin takia. Myyntiepäilytkin voisi jättää 
poliisin omaksi tiedoksi, sillä kukaan käyttäjistä tai myyjistä ei tulisi valittamaan poliisin 
toimimattomuudesta. Kukaan ei poliisin olemattoman kontrollin perään huutelisi 
muutamaan vuoteen. Nuoriso- tai koulupoliisille tulisi tutkinnallisia paineita käytön 
lisääntymisen myötä, mutta eiköhän siitäkin selvittäisi käsien levittelyllä ("hankkikaa 
vartijoita"). 
 
Ainakin Ylämailla (Oulusta pohjoiseen) nuorison asenne on huumekielteinen. Nyt 
pitäisikin miettiä, MIKSI "JOINTTIIN" EI TARTUTA? 
 
MITÄ SITTEN TAPAHTUISI, JOS KÄYTTÖRIKOS POISTETTAISIIN? Mietitäänpä vaikka 
vain kannabiksen verkkomyyntiä. 
 
Oleellista on myös se, että KÄYTÖN KRIMINALISOINNISTA ON HYÖTYÄ 
VERONMAKSAJAN KANNALTA TARKASTELTUNA. Tai mitä haittaa käytön 
kriminalisoinnista loppujen lopuksi on? Yritän yhteenvedossani perustella, että 
kriminalisoinnin hyödyt ovat haittoja suuremmat. 
 
Käyttörikoskeskustelussa huudetaan aina hoitopaikkojen perään. Suurin osa kokeilijoista 
ja käyttäjistä ei hoitoa tarvitse, ei ainakaan omasta mielestä. 
Eri viranomaiset katsovat kannabisasiaa helposti vain omalta kannalta. Kokonaisuus ei 
välttämättä tule hahmotettua. Poliisin pitää tarkastella kannabiksen loiventamisasioita 
järjestäytyneen rikollisuuden näkökulmasta. Kannabiksen puolesta puhuja tuijottaa 
harmittavan usein vain omaan puseroon tai vaatehuoneen "kukkapuskaan". 
 
Huumekäytön sääennusteen tekemisessä olisi poliisilla iso rooli. Jokaisella GRAMMAN 
OSTAMISELLA RAHOITETAAN PAIKALLISTA JA -KANSAINVÄLISTÄ 
RIKOLLISUUTTA. Myös tulevaisuudessa järjestäytynyt rikollisuus ottaisi osansa laillisista 
kannabisgrammoista (myös nettimyynti). 
 
Käyttörikoksen poistaminen olisi iso askel muiden vapauttamistoimien suuntaan. Samalla 
JR -rikollisuus saisi enemmän vaikutusvaltaa yhteiskunnassa. 
Poliisissa kaivattaisiin ohjetta, muistiota tai strategiaa, jossa perusteltaisiin kannabiksen 
ja muidenkin huumeiden laittomuuden hyötyjä. Ohjetta voitaisiin hyödyntää 
poikkihallinnollisesti yhteistyön arjessa. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tutkija Heidi KAINULAINEN on tehnyt käyttörikokseen liittyen väitöskirjan 2009: Huumeiden 
käyttäjien rikosoikeudellinen kontrolli (Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksia 245). 
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2.1. Käyttörikoksen taustaa 

Huumekäytön kriminalisoinnin poistaminen tai pelkästään kannabiksen käytön salliminen 

aikuisille tuntuu loppujen lopuksi merkityksettömältä asialta. Ajatellaan, että 

laillistamistoimilla ei olisi poliisin töihin juurikaan merkitystä. Asia on päinvastoin: 

Vapauttamistoimien takia poliisi menettäisi muutamia pakkokeinomahdollisuuksia ja 

poliisin työmäärä kasvaisi pelkästään kannabiksen katu- ja verkkomyynnin kiemuroita 

selvitettäessä (s.49). Kannabiksen nettimyynti tulisi olemaan entistä suurempi haaste 

pieneltä tuntuvan huumausaineen käyttörikoksen poistamisen myötä.  Isot kihot saisivat 

porskutella rauhassa.  

 
Mielenkiintoiseksi sävyn huumeiden käyttöön liittyvään keskusteluun tuleen antamaan 

se, että myös kontrolliviranomaisissa on yhä enemmän ”myssyttelyn” kannattajia.  

Miksi meillä huumeiden kokeilu tai käyttö on kuitenkin niin harvinaista?  

Vieläkin kuulee puhuttavan HUUMESODASTA. Usein sillä tarkoitetaan sitä, että 

kontrollikoneiston edustajien (lähinnä poliisi ja tulli) toiminta haittaa huumehaittoja 

korjaava työtä! 

Poliisi ja tullin huumetutkijat tekevät jatkuvasti korjaavia toimia rikostutkinnan ohessa, 

yhteistyössä muiden viranomaisten, asiakkaan ja hänen lähipiirinsä kanssa.   

Perinteisten- ja muuntohuumeiden lisäksi tämän päivän huumerikoksissa ovat 

merkittävässä roolissa huumausaineiksi luokiteltavat, keskushermostoon vaikuttavat 

lääkevalmisteet (PKV -lääkkeet). Lääkkeitä myydään ja käytetään pimeillä markkinoilla 

huumeiden tapaan (käyttörikos). Olisiko huumeiden käyttörikoksen poistamisen myötä 

kaverin "teemujen" popsiminen sallittua? 

Kannabiksen julkiset käyttöpaikat, kukkapuodit ja kotikasvatuksen salliminen olisi 

edistyksellinen ratkaisu, jos käyttäjäkunta muodostuisi vastuuntuntoisista aikuisista. 

Alkoholinkaan hankkimiseen liittyvät ikärajat eivät ole estäneet sitä, että laillisesti 

myytävää olutta ei menisi alaikäisten käyttöön. 
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2.2. Käyttörikoksesta on hyötyä I 

 

 

 

 

 

Arvovaltainen mielipidevaikuttaja: ”Käyttörikossäännökset ovat tavallaan käyttämättömiä, 

joten pykälä on toimimattomana omiaan vähentämään lain yleistä kunnioitusta.” 

Poliisia koskeviin, virheellisiin väitteisiin pitäisi vastata välittömästä, sillä edellä mainittu 

"käyttörikossäännöksen käyttämättömyys" on päinvastoin. Käyttörikosäännöksiä 

sovelletaan rikostorjunnassa jatkuvasti. Käyttörikossäännös voi olla jopa asiakkaan etu 

(puuttuminen ja pysäytys). 

Osa juristeista ja silmää tekevistä mielipidevaikuttajista olisi valmis harkitsemaan 

mietojen huumeiden (jopa kaikkien huumeiden) käytön kriminalisoinnin poistamista. 

Huumeiden käyttörikossäännökset ovat kuulemma toimimattomia. Tilalle kaivataan 

vaihtoehtoisia toimintamalleja.  

Juristeille suunnatussa kyselytutkimuksessa huumausaineen käyttörikosta oli pidetty 

yhtenä turhimmista rikoksista uskonrauhan rikkomisen ohella, jos tiedotusvälineisiin on 

uskomista (kesäkuu 2012, ”juristikirje”). Kyselyyn oli uutisen mukaan vastannut 300 

juristia. 

Juristiporukan mielestä niin moni syyllistyy huumausaineen käyttörikokseen, joten 

sanktiointi on omiaan vähentämään yleistä lain kuuliaisuutta. Kääntäisin asia jopa 

toisinpäin. En ole nähnyt tutkimusta, missä olisi analysoitu sitä, kuinka moni ei kokeile tai 

käytä, koska huumeen käyttö on sanktioitu.  

Käyttörikoksen lievennyksiin liittyvissä keskusteluissa sotketaan usein samaan muottiin 

alaikäiset ja aikuiset, riippuvaiset ja kokeilijat, sekakäyttäjät ja kannabisrikolliset, 

ammattilaiset ja paikalliset myyjät sekä piri, pilvi, teemut ja muu "roina". Pakkaa sekoittaa 

usein myös se, että huumepoliittiseen käyttörikoskeskusteluun sekoitetaan politiikka. 

Käyttörikollisuus on piilorikollisuutta, joka tulee hyvin usein ilmi erilaisten 

poliisitoimenpiteiden yhteydessä tutkittaessa muuta rikollisuutta.  

Yksi tyypillisimmistä käyttörikoksista - kannabis mukaan luettuna - on, kun esimerkiksi 

varkausrikoksen vuoksi tehdyllä kotietsinnällä löytyy vähäinen määrä huumetta tai 

huumeeksi luokiteltavia PKV -lääkkeitä, joihin asianomaisella ei ole reseptiä.  

 

Käyttörikoksen poistamisen myötä poistuisi poliisilta henkilötarkastuksen, -

katsastuksen ja kotietsinnän mahdollisuus huumekäyttöä epäiltäessä. Esimerkki 

(30.1.2014): Auton kuljettajaa epäiltiin huumaantuneena ajamisesta (myös 

huumeiden käyttörikos). Hänen asunnostaan löytyi useita kymmeniä tuhansia euroja 

käteistä, pieni määrä huumeita ja lääkkeitä sekä velkalista. Löydetty rahasumma oli 

epäsuhteessa kuljettajan ansioihin nähden. Tutkinta jatkuu... 
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2.3. Esimerkki huumerikostutkinnasta 

Perheenisä oli päätynyt poliisin asiakkaaksi väkivallan vuoksi. Rikostutkinnan yhteydessä 

selviää, että hän on muutaman kerran ajautunut polttamaan kannabista (käyttörikos). 

Hän itkee sydäntä särkien, pelkää ammattinsa puolesta. Hän katuu tekoaan muutenkin.  

Käyttörikosasiasta voidaan tehdä rikosilmoitus ja antaa huomautus.  

Käyttörikos antaa PUUTTUMISELLE mahdollisuuden. Vaikka kysymys olisi vain pelkästä 

kannabiksesta, kuka vanhempi ei haluaisi tietää lapsensa kannabiksen käytöstä?  Usein 

asia kuullaan ensimmäisen kerran poliisilta. Harmittavan usein nuorten herrojen taustalla 

on kannabiksen kokeilun lisäksi muita elämänhallinnan haasteita.  

Viikko 5/2013, Oulun poliisin huumekenttävalvonta: Nuoria miehiä epäiltiin kannabiksen 

käyttörikoksesta (hallussa gramman osia). Kotietsinnällä löytyi reseptittömiä lääkkeitä ja ampuma-ase. 

Asunnossa oli myös kaksi muuta henkilöä, joiden hallussa oli huumeeksi luokiteltavia lääkeaineita. 

Heidän majapaikkaansa ei ehditty tekemään kotietsintää sillä kerralla. 

Ampuma-aserikoksen ohella esitutkintapöytäkirjaan kirjattiin huumausaineen käyttörikos laittomasti 

saatujen lääkkeiden vuoksi. Jos kotietsinnällä ei olisi löytynyt asetta, olisi kenttävalvonnan virkamies 

todennäköisesti antanut epäillylle rangaistusvaatimuksen tai huomautuksen käyttörikoksesta. Vaikka 

poliisi löysi tehtävällä ampuma-aseen, tilastoista näkyy "irrallaan" yksittäinen käyttörikossakko. 

Poliisi on taas satsannut vähäisiä resurssejaan käyttäjäpoloisten jahtaamiseen. 

Järjestäytyneen rikollisuuden tutkinta: Henkilön hallussa epäillään olevan suuri määrä 

huumausaineita ja hänen luokseen tehdään etsintä. Näytöksi jää usein epäillyn huumausainerikoksen tai 

jopa törkeän huumausainerikoksen sijaan pelkkä huumausaineen käyttörikos (löytyy vain grammoja). 

Tilastoja tulkitaan, että taas on poliisi tuhlannut resurssejaan käyttäjäpoloisten jahtaamiseen. 

Vko 10/14 Oulun poliisilaitos, pitkäkestoinen tutkinta: Sairaalan työntekijän epäiltiin 

anastaneen työpaikaltaan satoja käyttöannoksia huumausaineeksi luokiteltavaa lääkettä. Alussa 

epäiltiin myyntiä, mutta ilmeisesti kaikki lääkkeet olivat menneet omaan käyttöön. Potilasturvallisuutta 

oli vaarannettu olemalla "mömmöissään" työpaikalla. Rikos tutkitaan varkausrikoksena ja 

huumausainerikoksena. Asia on etenemässä oikeuteen. Ei ole kaukaa haettu, että lopputuloksena on 

näpistys, huumausaineen käyttörikos ja hoitoon suostuttelu. Tilastojen mukaan poliisi on taas uhrannut 

voimavarojaan käyttäjäpoloisten jahtaamiseen. 

Vko 13/14 Oulun poliisilaitos, järjestyspoliisi: Poliisipartio pysäytti nuoren miehen auton 
liikennevalvonnan yhteydessä. Drugwipe -testi antoi positiivisen tuloksen amfetamiinille. Autoon 
suoritetun käyttörikosetsinnän tuloksena löytyi Baikal -merkkinen päällekkäispiippuinen haulikko ja 
teleskooppipatukka. Poliisi on taas syyllistynyt käyttäjäpoloisen ratsaamiseen. 
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Vko 14/14 Rikosseuraamuslaitos, sekä Oulun & Lapin poliisilaitos: Henkilöltä löytyi pari grammaa 

hasista hallusta vankilan alueelta. Käyttörikoksesta epäiltyjen autosta löytyi lisää hasista ja ekstaaseja. 

Parinsadan kilometrin päästä, toisen epäillyn kotoa löytyi ammattimainen kasvattamo (altakasteleva). 

Taas on ratsattu käyttäjäpoloista. 

Vko 14/14 Oulun poliisin analyysiryhmä: Kannabista epäiltiin tilatun kilomäärin netin välityksellä. 

Alaikäisen tilaajan oli täytynyt tietoisesti asentaa tietokoneelleen TOR -selain, väsätä itselleen 

anonyymi sähköpostiosoite ja ostaa virtuaalivaluuttaa. Epäilty oli sotkenut asiaan kaverinsa tilaamalla 

kukat hänen postilaatikkoon.  Kukat epäiltiin myydyn ja käytetyn porukalla tuttavien kesken. 

Kokonaisuutta ei ole ehditty penkomaan. Tilaaja saanee sakon tai huomautuksen käyttörikoksesta.  Ja 

taas on käyttäjäpoloista ratsattu. Tilastoista näkyy vain käyttörikos. 

Henkilöihin kohdistettua valvontaa tehdään joskus musiikkitapahtumien yhteydessä 

(päältä haku poliisikoiralla). Tutkintaan saatetaan usein tutkintaan kymmeniä 

huumausaineiden käyttörikoksia. Valvontojen yhteydessä tutkintaan saadaan myös 

myyntijuttuja (huumausainerikos tai törkeä huumausainerikos). Huumekoiran 

käyttämisestä julkisilla paikoilla on tullut "kurkkuharjaa" Oulussa. Tilatut koirakeikat 

entisten Jokilaaksojen- Kainuun- ja Koillismaan- poliisilaitosten alueelle sekä muutamaan 

oppilaitokseen jätetään toistaiseksi tekemättä. 

Ennen käytön rangaistavuuden poistamista olisi tärkeää löytää vastaus: 

- miten alle 18 -vuotiaiden kannabiksen ja muiden aineiden käyttöä valvotaan 
käytön rangaistavuuden poistaminen jälkeen (nuorison kannabiksen käyttö ja 
kokeilu kertaantuisi lievennysten takia) 
 

- käyttörikoksen poistamisesta seuraisi käytännössä myös se, että esim. 
kannabiksen hankkiminen ja pienen määrän hallussapito omaan käyttöön olisi 
käytännössä sallittua (myyntimiehillä olisi hallussa tavaraa säännöllisesti omaan 
käyttöön  myyntiaikeiden näyttötaakka poliisilla  lisää töitä) 
 

- kannabiksen laillisuus lisäisi oleellisesti kannabiksen nettitilausten määrää, kun 
kukaan ei ehtisi sitä valvoa 
 

- tupakointi ehkä lisääntyisi (kannabista käytetään pääasiassa polttamalla) 
 

- lisää haasteita kotiin, kouluun ja työpaikoille 
 

- kuka valvoisi kannabispuoteja tai verkon kannabiskauppaa (käyttörikollisuus) 
 

- kuka valvoisi laillista kotikasvatusta (vapautettaisiinko käytön sallimisen myötä) 
 

- järjestäytyneen rikollisuuden käytänteet velanperinnästä taloussotkuihin tulisivat 
vapauttamistoimien jälkeen yhä enemmän veronmaksajan arkeen 
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2.4. Käyttörikoksesta on hyötyä II 

Käyttörikoksen ansiosta poliisi pääsee lähelle asiakasta - jopa hänen kotiinsa. Rikoksen 

selvittäminen jää monta kertaa sivuseikaksi, kun asiakas tai hänen lähipiiriinsä kuuluva 

on välittömässä avun tarpeessa. Asiakasperhe voi päätyä poliisin käyttörikostutkinnan 

yhteydessä terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asiakkaaksi (esim. lastensuojeluilmoitus). 

Lastensuojelulain mukaan sosiaalitoimelle on ilmoitettava aina lastensuojelun tarpeessa 

olevasta lapsesta. Tarpeen arvioinnin voi tehdä yksittäinen virkamies. Huumekäyttö 

perheessä voi olla lastensuojelun tarpeen perusta. 

+ Käyttörikostutkinta on luonnollinen kanava saattaa avun tarvitsija avun piiriin. 

+ Käyttörikoksiin puuttuminen viestii huumekäytön paheksuttavuudesta (nuoriso 

tärkeä kohderyhmä). 

+ Käytön sanktioinnin ansiosta jarrutetaan käytön leviämistä. 

+ Jättääkö joku kokeilematta, kun huumekäyttö on sanktioitu! 

+ Käyttörikos mahdollistaa kotietsinnän ja kiinnioton, henkilötarkastuksen ja -

katsastuksen.  

+ Käyttörikos rikostutkinnallisesti yksinkertainen (kysymisen vaiva). 

+ Käyttörikoksen rangaistavuudelle on paljon toimenpidevaihtoehtoja. 

+ Käyttörikollisuuden ansiosta on syntynyt paljon poikkihallinnollisia yhteistyön 

projekteja (resurssit ainoa yhteistoiminnan rajoite). 

+ Käyttörikosta voidaan käyttää perusteluina hallinnollisissa päätöksissä (esim. 

aselupajutut ja ajo-oikeusasiat). 

+ Rikolliset eivät pelkää kertoa huumekäytöstään poliisikuulustelujen yhteydessä. 

Joskus he kertovat siitä kysymättäkin (avunhuuto).  

Käytännössä huumausaineen käyttörikoksen poistaminen tarkoittaisi sitä, että  

- Huumausaineeksi luokiteltavien lääkkeiden, kaikkien perinteisten huumeiden ja 
muuntohuumeiden käyttöä katsottaisiin sen jälkeen läpi sormien.  
 

- Pienen määrän HALLUSSAPITOA ei enää huomioitaisi käytännön poliisityössä. 
 

- Huumeen hankkiminen olisi luonnollisesti sallittua, mutta myynti olisi edelleen 
kiellettyä. Vapauttamisen jälkeen katumyyjillä myyntiannokset olisivat hallussa 
vain omaan käyttöön (ei rikos, ei kiinnijäämisriskiä). Miten valvotaan? 
 

- Käytön vapauttamisen myötä kaikkien huumeiden kysyntä ja tarjonta lisääntyisi 
esim. netin TOR -verkoissa. Kontrolliviranomaiset eivät ehtisi selvittämään, mistä 
kukkagramma on peräisin! 
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Joskus kuulee väitettävän, että kannabiksen käyttörikoksen takia joutuu: 

- leimatuksi 
- linnaan 
- ei pääse koulutukseen 
- menettää koulutuspaikan 
- menettää työpaikan 

 

Ainakin Oulun alueen huumeista käyttävät suurimman osan ne, jotka ovat menettäneet 

maineensa muun rikollisen toiminnan vuoksi kuin käyttörikos.  

Huumausaineen käyttörikokseen mahdollisesti tehtäviä lievennyksiä pohdittaessa olisi 

tärkeää pitää erillään 

- kannabis ja muut huumeet 
- jopa hasis ja marihuana 
- käyttäjä, kokeilija ja kannabikseen rakastunut 
- alaikäinen, rikollismielinen ja vastuuntuntoinen aikuinen 

 

Jo parikymmentä vuotta sitten Oulun poliisissa tehtiin luottamuksellista yhteistyötä 

kolmannen sektorin kanssa. Laitoimme muistiin noin sadan nuoren nimet (osa alaikäisiä). 

Heidän epäiltiin touhuavan huumeiden, pääasiassa kannabiksen ja amfetamiinin kanssa 

(ja tietenkin alkoholi). Kaverien epäiltiin rahoittavan omaa käyttöään huumemyynneillä. 

Huumekäyttö- tai myyntiepäilyihin ei pystytty silloin juurikaan puuttumaan poliisissa tai 

nuorisotyön keinoin.  

Kaivoin vanhan nimilistan alalaatikosta: Suurin osa listamme henkilöistä on tuomittu 

rikoksista. Osa istuu tälläkin hetkellä vankilassa tai poliisivankilassa 

huumemyyntiepäilyjen vuoksi. Osa on tuomittu törkeästä ryöstöstä jne. Olen vakuuttunut, 

että osa näistä kavereista olisi kysyttäessä sitä mieltä, että olisipa edes poliisi ottanut 

silloin niskasta kiinni. 

Syyttäjällä ja tuomioistuimella on mahdollisuus luopua toimenpiteistä rikoslain 50 luvun 7 

§:n perusteella, kun kysymyksessä on huumausaineen käyttörikos tai käyttöön liittyvä 

muu lievä rikos:  

- vähäisyys (yksityinen paikka ja mitätön määrä, häiriöttömyys) 
- kohtuus 
- nuoruus 
- konkurenssi (useita rikoksia) 
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2.5. Aina ei tarvitse sakottaa (paljon 

toimenpidevaihtoehtoja) - s.57 liite 

1) poliisin toimenpiteistä luopuminen, hoitoon ohjaus ja huomautus 

2) esitutkinnan rajoittaminen  

3) seuraamusluonteinen syyttämättä jättäminen / syyttäjän antama 

huomautus 

4) rangaistusvaatimuksen antaminen 

5) syytteen nostaminen 

6) alaikäisen puhuttelu 

7) Poliisi saattaa jättää vähäisen käyttörikosepäilyn tarkoituksella selvittämättä, jos 

epäilty on saanut muulla tavoin ”opetuksen” asiasta: 

- epäilty on selvästi muuttanut toimintatapojaan poliisin puuttumisen vuoksi 

- epäilty on osoittanut vilpitöntä katumusta 

- käyttörikoksen paljastuminen johtaisi vielä suurempiin vaikeuksiin 

- epäilty pystyy ”selittämään” hairahduksensa 

- epäilty on ajautunut käyttötilanteeseen merkittävän ulkopuolisen paineen vuoksi 

- vakavamman huumerikoksen selvittäminen vaikeutuisi huumesakon vuoksi 

- poliisilla ei ole aikaa ja resursseja 

- huumeena käytetty lääkeaine jää tunnistamatta 

- henkilön taustalla on lukuisia huumetuomioita 

- tiedottaja tai vihjeen antaja paljastuisi jne. 

 

 

 

 

Käytännössä huumerikoksiin syyllistyneiden kanssa asioiminen on ammattilaisten 

välistä kanssakäymistä, jossa yllättävän usein löydetään kaikkia osapuolia 

tyydyttävä ratkaisu. 
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2.6. Oikeuksien menettämisen pelko ehkäisee 

käyttörikollisuutta vankilassa? 

Rangaistuslaitoksissa "hallinnollinen rangaistus" yksinkertaistaa huumekäytön tai pienen 

hallussapidon rikosprosessia. Useissa tapauksissa sakottamisen vaihtoehdoksi jää, että 

vanki menettää vapauksiaan, esim. poistumislupa vankilan ulkopuolelle. Hallinnollinen 

seuraus koetaan rangaistukseksi. Hallinnollinen puuttuminen toimii ennalta estävästi 

rangaistusten tapaan. Mitä sitten, jos huumekäytöstä vankilassa ei tulisi mitään 

seurauksia (kuin tupakka)? 

Pääasia, että teosta - oli se sitten siviilissä tai vankilassa - on odotettavissa jonkinlainen 

seuraus, olipa se sitten huomautus, sakko, käräjäreissu, hallinnollinen sanktio tai 

hoitojakso. 

Kannabiksen käytön rankaisemattomuus voisi aiheuttaa haasteita esimerkiksi hoidon 

suunnittelussa, kun sairaalan tai hoitoyksikön tupakkapaikoilla "pössyteltäisiin".   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Käyttörangaistuksen poistamisen jälkeen pilven tilaaminen anonyymin TOR -verkon 

kautta, "myssyttely", subutexin piikittäminen, khatin pureskelu ja kaiken muun roinan 

käyttäminen olisi liian suuri yhteiskunnallinen haaste ja pikkusormen antamista 

järjestäytyneelle rikollisuudelle. 

Pelkästään kannabiksen (hasis ja marihuana) käytön vapauttaminen olisi 

uhkarohkeaa vaikkapa vain keskenkasvuisten näkökulmasta tarkasteltuna. 
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3. KOTIKASVATUS 
 

     
Kotikasvatusharjoittelua yksiön vaatekaapissa Oulun keskustassa ja ammattimaisempaa 

kasvatusta Haukiputaan puolella omakotitalossa. 

Oulun talousalueella on entistä enemmän vastuuntunnottomia aikuisia ja alan 

ammattilaisia, jotka kasvattavat kukkaa nurkissaan ja halleissaan lisäansion toivossa.  

Kannabiksen kotikasvattajat ovat itse vieneet pohjaa pois siltä, että kasvatus omaan 

käyttöön tulisi sallia. Jo nyt kotikasvatuksen tuotteita päätyy katukauppaan. Entä sitten 

kun kasvatus olisi sallittua omaan käyttöön? 

Ylämaillakin toimii myyntiverkostoja ja yksittäisiä yrittäjiä, joilla on hyvät kauppasuhteet 

kannabiksen lähtömaille. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että katukuvaan ja kotikäyttöön 

tulee ulkomailta entistä enemmän hyvää ja halpaa kukkaa, pilveä ja muuta roinaa.  

 

Lisääntynyt kotikasvatus lisää luonnollisesti tarjontaa ja samalla aine arkipäiväistyy. 

Kysynnän kasvamisen vuoksi esimerkiksi Afrikasta on alettu entistä enemmän 

salakuljettamaan marihuanaa. Myös kerralla salakuljetetut kilomäärät ovat suurentuneet.  

Ammattimaista kannabiksen kasvatusta teltoissa. Katu- ja 

kotimyyntiin oli ajautunut hyvälaatuista ruohoa olohuoneen 

nurkasta  

 

Kotikasvatuksen tuotteet ovat 

hyvin useasti osa muuta 

päihdekäyttöä (sekakäyttö). 
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Marihuana on kohonneen pitoisuuden ansiosta syrjäyttänyt hasiksen. Myös kotona 

kasvatetun ruohon laatu on parantuntunut viime vuosina.  

 

 

   

Suomen kannabisyhdistys (SKY) on luonnollisesti yksi merkittävimmistä sanan 
saattajista, kun puhutaan kannabistuotteiden erinomaisuudesta. Suomen 
kannabisyhdistyksen pääsivulla mainostetaan terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella 
tehtävää tutkimusta. Suora lainaus SKY:n sivuilta: 

Kansainvälinen tutkimus kannabiksen kasvattamisesta 2012-

2013  

 ”Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) toteuttaa kyselytutkimuksen kannabiksen kotimaisesta 

kasvattamisesta. Tämä on toinen kerta, kun tällainen tutkimus tehdään Suomessa. Edellinen 

toteutettiin vuonna 2009 ja sen keskeiset tulokset on raportoitu Pekka Hakkaraisen, Jussi Perälän 

ja Leena Metson kirjoittamassa artikkelissa ”Kukkaa pukkaa – Kannabiksen kotikasvatus 

Suomessa” Yhteiskuntapolitiikka-lehden numerossa 2/2011.” 

 

 

 

 

Olisi mielenkiintoista 

tietää, mistä lailliset 

kukkaunssit hankitaan 

asiansa tunteville 

asiakkaille. 

Luulen, että 

myönnytyksistä huolimatta 

kyseisessä osavaltioissa 

poliisi takavarikoi suuria 

määriä kannabista ja muita 

huumeita 

ammattirikollisilta. 

 

 

Mitenkähän alle 21 -vuotiaat 

pidetään erossa aineesta? 

 

 

 

 

http://www.suomenkannabisyhdistys.org/blogi/936-kansainvaelinen-tutkimus-kannabiksen-kasvattamisesta-2012.html
http://www.suomenkannabisyhdistys.org/blogi/936-kansainvaelinen-tutkimus-kannabiksen-kasvattamisesta-2012.html
http://www.stakes.fi/yp/2011/2/hakkarainen.pdf
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3.1. Mitä sitten tapahtuisi  

Kotikasvatuksen laillistamiskeskustelussa pitäisi löytää vastaus siihen, MITÄ SITTEN 

TAPAHTUISI JOS KOTIKASVATUS OMAAN KÄYTTÖÖN SALITTAISIIN? 

 Kävisikö, että: 

- Tukkumyyjät viljelisivät vuokrahalleissaan marihuanaa mukamas vain omaan 
käyttöön (myyntitarkoitus vaikea osoittaa) ja kukkaa tilattaisiin myyntiin entistä 
internetin anonyymien verkkojen avulla. 
 

- Isoimmat viljelykset olisivat aina kaveriporukan yhteisiä (päällisin puolin laillisia). 
 

- Kasvatus ei pysyisi vastuuntuntoisten aikuisten hallussa (ainetta katu- ja 
kotimyyntiin). 
 

- Kysynnän kasvamisen myötä edullista ulkomaista ruohoa ja muita huumeita olisi 
tarjolla entistä enemmän  järjestäytyneen rikollisuuden vaikutus yhteiskunnassa 
kasvaisi. 
 

- Kasvatuksesta olisi haittaa kiinteistöille ja vaaraa asukkaille (kosteus, haju, 
sähkökytkennät, myyntitrafiikki ja muu häiriö). 
 

- Kasvatuksen välilliset vaikutukset työelämään, opinahjoihin, liikenteeseen, 
terveydenhuoltoon, sosiaalitoimeen jne. 
 

- Laillisen kasvatuksen ohella myös käyttö olisi sallittua - käyttörikoksen 
poistaminen lisäisi roimasti huumekäyttöä (kokeilukynnyksen madaltuminen 
nollaan). 
 

- Alaikäiset virittelisivät omia kasvustojaan täysikäisen bulvaanien välityksellä 
(valvonta vaikeaa).  
 

- Kasvatustouhun valvontaan huudettaisiin entistä enemmän poliisia apuun (myös 
työturvallisuusasia). 
 

- Oikeuslaitoksen "reaktioherkkyys" laittomaan kotikasvatukseen vähenisi.  
 

Kasvatuksen laillistamisen jälkeen alaikäiset olisivat edelleen tummien ja vaaleiden koti- 

ja katukaupustelijoiden uhreja. 
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KUVA: Valtion tuottamaa kannabista jossain Euroopassa.  

Turvallinen kasvihuonekasvatus olisi mielestäni ainoa vaihtoehto Suomessa (kallista). 

3.2 Vahingonvaara 

Tämän hetken säännösten mukaan kasvattaminen on huumausainerikos ja kilojen 

tuottaja syyllistyy törkeään huumausainerikokseen. 

Kannabiksen kasvatusohjeita löytyy netistä äärimmäisen helposti. 

Siemeniä on tarjolla verkkomyynnissä useita laatuja. Siementen hinta vaihtelee laadun 

mukaan. 

Kasvatus vaatii vain pienen rahallisen satsauksen, tilan ja hitusen kärsivällisyyttä.  

 

Kotikasvatusta - omakotitalon seinät olivat homehtuneet kosteuden vuoksi 

Kotikasvatuksen vapauttamisen jälkeen olisi ilmeisesti hankittavissa turvallisia 

kastelujärjestelmiä paikallisista puodeista. Todennäköisesti kasvatuslamppujen 

sähkökytkennät olisivat vapauttamisen jälkeen nykyistä turvallisempia.  
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Ilmeisesti kotikasvattamojen sähkö- ja LVI -kytkennät pitäisi tarkastuttaa alan 

ammattilaisilla. Hajuhaitatkin saataisiin teltoilla ja tuuletuksella ilmeisesti kuriin. 

Tilakysymys olisi haaste, sillä koko vuoden ympäri kattava tuotto edellyttää 

käytännössä kolmivaiheista kasvatusta. 

Hajun lisäksi kasvustojen aiheuttamat kosteushaitat ja kuumuus saataisiin kuriin 

hyvällä tuuletuksella taloyhtiössä. 

Jotkut taloyhtiöt voisivat päätyä kieltämään kasvatuksen järjestyssäännöissään. 

Mitenkähän vakuutusyhtiöt mahtaisivat suhtautua kasvatuskiinteistöjen 

vakuuttamiseen ja vahinkojen korvaamiseen? 

Kannabiksen kasvatuksen laillistaminen toisivat haasteita vuokraisännille ja 

vanhemmille, kun aikuiset lapset kyhäisivät kasvattamoja nurkkiin. Tai miten 

vastuuntuntoiset isät ja äidit pitäisivät lapset erossa puskistaan? 

Suomen leveysasteilla ulkona kasvattaminen on harvinaista. Sadonkorjuun aikaan 
pelloilla voi käydä myös naapuri. Oulussakaan ei ole enää harvinaista, että juuri 
valmistunut sato anastetaan tai se käydään ryöstämässä kasvattajan velkojen vuoksi tai 
nuori myyjä joutuu maksamaan "kymmennykset" paikalliselle rikollisjengille.   

Vapauttamisen myötä kaveriporukat vuokraisivat teollisuushalleja ja omakotitaloja 
kasvatuskäyttöön. Suurimmat kasvattamot olisivat mukamas ison porukan 
yhteiskasvatuksia, vaikka käytännössä satoa hallitsisi yksi myyntimies (näyttötaakka 
poliisilla). Ammattirikollisilla olisi rehellisten kotikasvattajien rinnalla omia viljelmiään.  

Käytännössä taitaisi käydä niin, että kysynnän kiivastuessa ulkomailta tuotaisiin niin 
halpaa ja hyvälaatuista ruohoa, että ainakin ammattirikollisten kasvatusinto hiipuisi. He 
möisivät ulkomaisia tuotteita. 

Kotikasvatuksen suhteen voisi käydä samalla tavalla kuin kotiviinin valmistuksessa 
aikoinaan. Alkuryntäyksen jälkeen viljelysten määrä tasaantuisi. Kannabista hankittaisiin 
edelleen kadulta halvalla, tietämättä mitään tavaran alkuperästä tai laadusta.  

    

 

 

 

 

Oulun kasvatusjutut: Vuosi 2006: 4 kpl, Vuosi 2007: 9 kpl, Vuosi 2008: 61 kpl, Vuosi 2009: 99 kpl, Vuosi 

2010: 101 kpl, Vuosi 2011: 108 kpl, Vuosi 2012: 104 kpl, Vuosi 2013: 85 kpl (viime vuosien nousu, miksi) 

 

 

Poliisin olisi äärimmäisen vaikea valvoa näillä resursseilla, kuka kasvattaisi 

myyntitarkoituksessa. Olisiko alaikäisillä kasvattamo bulvaanin nimissä. Tai onko 

hallussa tavattu kannabis tilattu verkon ammattirikollisilta. 

Poliisin näyttö rikollisesta kasvatuksesta mitätöitäisiin entistä useammin oikeudessa 

valheellisten kertomuksien ja tekaistujen todisteluitten avulla. 

 

On turha puhua kannabiksen vapauttamistoimien myötä poliisin voimavarojen 

vapautumisesta muiden huumeiden ja vielä vakavamman rikollisuuden torjuntaan. 

Asiassa kävisi päinvastoin.  
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3.3. Mahdoton tehtävä 

Kannabiksen kotikasvatuksen tulee olla käyttörikoksen ohella kriminalisoitua ja siihen 

pitäisi puuttua vieläkin hanakammin kuin nyt. Viranomaistoiminnassa pitää olla 

yhtenäinen moitittavuuden asenne.  

Kannabiksen kasvatus arkipäiväistyy nopeasti, jos viranomaiset alkavat katsomaan 

kasvatusasiaa läpi sormien. Passiivisella toiminnalla kontrollikoneisto käytännössä 

laillistaisi kasvatuksen, jonka jälkeen tulisi nykyistä enemmän vapauttamispaineita.  

Poliisin pakkotahtisuuden keskellä on havaittavissa luovuttamisen merkkejä ja vihjeet 

kasvattamoista saattavat jäädä tarkistamatta. Oulussa on toiminut pari vuotta 

huumausaineiden kenttävalvontaryhmä, joka tekee ansiokasta työtä niittämällä sativoita 

ja indikoita. Kenttäkontrollilla on merkittävä ennalta estävä vaikutus (paheksuttavuuden ja 

kiinnijäämisen ilmapiiri pysyy yllä). 

 

 

 

 

 

 

Kotietsintäkuva, tiskipöydällä HULLU PUUTARHURI -

kasvatusopas 

 

Kannabis on yksi aine muiden joukossa tämänkin asunnon 

pariskunnalle. Pariskunnan kärsivällisyys kasvattaa 

kannabista omaan käyttöön tuskin riittää. 

 

 

 

 

 

 

 

HAASTEELLINEN TEHTÄVÄ 

Kotikasvatuksen sallimisen myötä joku muu viranomainen kuin poliisi ilmeisesti valvoisi 

kasvatus- ja myyntipaikkojen laillisuutta, turvallisuutta ja sitä että kasvit eivät ole 

alaikäisten saatavilla! Valvontakoneiston työtä pystyttäisiin rahoittamaan 

kannabisverolla vain näennäisesti. Mikä olisi poliisin rooli valvonnassa? 
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Harvat kotikasvattajat Ylämailla pystyvät pitämään kotona kasvattamansa marihuanan 

(ruoho) pienessä, vastuuntuntoisten aikuisten ringissä. Ruohoa päätyy katu- ja 

kotikauppaan.  

Yhä useimmat kotikasvattajat rahoittavat oman käyttönsä myymällä kasvustoaan. Usein 

kuulee sanottavan, että sehän on vain lainaamista tuttavapiirissä (ei kuulemma myynti- ja 

välitystarkoitusta). 

Harmittomat opiskelijapojat olivat kasvattaneet syksyllä (2013) kannabista opiskelija-

asunnossaan. Heidän asunnoltaan takavarikoitiin kasvatusrekvisiittaa ja 7000 euroa 

huumemyyntirahoja. Nuorten miesten markkinoinnin kohderyhmä on luonnollisesti 

opiskelijakaverit. Välikäsien kautta poikien ruohoa on päätynyt myös keskenkasvuisten 

käyttöön.  

Niin sanotuilla vanhan liiton huumevälittäjillä oli kunniakysymys, että huumeita ei mene 

alaikäisille. Myyjillä oli "tehokkaita" keinoja valvoa asiaa. Tänä päivänä siihen ei ole enää 

paluuta. Jos kentän "pelisäännöt" olisivatkin vanhan liiton mukaisia, niin lailliselle 

kotikasvatukselle voisi olla sijaa. 

 

Kasvatuksen tuotteita ja käyttövälineitä. 

"Ei se niin yksinkertaista puuhaa ole." 

 

 

 

 

Säännöllisen kasvattamisen myötä myös puutarhurin ammattitaito kasvaisi. Kukkaa 

pukkaisi aina vaan halvemmalla ja laadukkaammin. Tarhurin omat käyttökerrat 

tiuhenisivat helposti ammattitaidon kertymisen myötä. Halpaan "jointtiin" on helppo 

tarttua. Myös rikolliset käyttäisivät tilaisuutta hyväksi. 

Eurooppalaiset rikollispomot tilaavat esimerkiksi afrikkalaisilta viljelijöiltä määrättyä, 

hyväksi todettua kukkaa. Kylvö tehdään ennakkoon sovitun laadun mukaan. Tuotto 

mitataan rekka-autolasteina.  
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3.4. Voi siinä käydä näinkin 

Viranomaisten kiireen ja pakkotahtisuuden keskellä laittomat kotiviljelmät saavat yhä 

enemmän jalansijaa. Kukaan ei kontrolloi. Edes naapurin rouva ei uskalla kertoa. Poliisi 

ei ehdi eikä viitsi puuttua kasvattamoihin kun muutkaan eivät välitä. Kannabiksen käyttö 

arkipäiväistyy. Tilanne lähtee niin sanotusti lapasista. 

 

Viranomaistoimia kiristetään yleisön pyynnöstä. Yhteistyön tuloksena viljelyksiä, 

myyntipaikkoja ja apu tarvitsevia asiakkaita löydetään ennätyksellisesti. Myös ulkomailta 

tilattuja nettihuumeita takavarikoidaan ennätyksellinen määrä. Tuloksista ollaan 

tyytyväisiä.  

 

Kaikki näyttää hetkellisesti hyvältä, kun kannabiksen kasvatus ja myynti "on saatu kuriin". 

Tarjontaan on syntynyt hetkellinen aukko. Lisääntynyt kannabiksen tarve paikataan yhä 

enemmän järjestäytyneen rikollisjoukkioitten halvalla ruoholla ja pilvellä (HASIS). 

Samalla tulee käyttöön muita huumaavia tuotteita. 

 

Järjestäytynyt rikollisuus alkaa näkyä katukuvassa yhä enemmän esimerkiksi 

väkivaltaisen velanperinnän muodossa. Jopa yritystoiminnassa huomataan entistä 

enemmän kytköksiä huumerikollisuuteen. 

 

Aletaan taistella ammattirikollisuutta vastaan: Tehdään poliittinen päätös kotikasvatuksen 

sallimisesta ja muista myönnytyksistä kannabiksen suhteen. Tavoitteena on muun 

muassa ammattirikollisten roolin pienentäminen kannabiskaupassa ja verotulojen 

kertyminen. Verovaroin yritetään pistää pystyyn myynti- ja käyttelypaikkoja. 

Kotikasvatusta ja laillista myyntiä valvomaan perustetaan virasto. Myös nuorison 

kannabisvalvontaan yritetään satsata. 

 

Menetetyn tilanteen ennalleen palauttaminen onnistuu huonosti. Kenenkään rahkeet 

eivät riitä korjaaviin toimiin. Veronmaksajan ei auta, kuin sietää turvattomuuden tunne, 

järjestäytyneen rikollisuuden vaikutus ja lisääntyneet kustannukset. Entisiä hyviä aikoja 

muistellaan. Edelleen voivotellaan, mihin tässä ollaan menossa?  

Poliittinen päätös kaikkien huumeiden käytön sallimisesta olisi silloin äärimmäisen lähellä 

(vuoden 2032 VISIO).  
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4.  POLIISIN PIENI TUKI KORJAAVALLE 

 TYÖLLE 
 

Poliisin asiakkaan elämänhallinta on usein muutenkin rempallaan kuin huumekäytön 

vuoksi (moniongelmaiset). Vastentahtoinen hoito voisi olla yksi mahdollisuus (hyöty 

satsaukseen nähden?). Poikkihallinnollinen väliintulo pitäisi luonnollisesti tehdä, ennen 

kuin huume- ja muut ongelmat kärjistyvät hoidon tasolle.  

Syyte voidaan myös jättää nostamatta, jos tekijä on hakeutunut sosiaali- ja 

terveysministeriön hyväksymään hoitoon (Yleinen ohje syyttäjille VKSV:2002:3 Dnro 

27/31/02). 

Rikostorjunta ja korjaavat toimet tehdään tänä päivänä sulassa sovussa 

viranomaisverkostossa. Esimerkiksi Oulun poliisilaitoksella työskentelee 

vakituisesti sosiaalityöntekijä ja isoimmilla paikkakunnilla poliisin suojissa 

työskentelee myös hoitohenkilökuntaa.  

 

 

 

 

 

Meillä on äärimmäisen moderni lainsäädäntö, missä huomioidaan myös vaihtoehtoiset 

rangaistusmuodot. Auttajien ja autettavien tahtotila, sekä viranomaisten yhteistyön 

mahdollisuudet ovat hyvät. Käytännön esteenä ovat katkaisu- ja hoitopaikkojen resurssit 

(raha ratkaisee). Korjaavia toimia on jalkautettu terveyskeskustasolle. Huumeiden 

käyttäjien "saattohoitoon" on kuukausien jonot. Mikä olisi tilanne ilman terveydenhuollon 

korjaavia toimia? Poliisin kannalta on ollut tärkeää, että moni "kylvömies" on lopettanut 

rikollisen uransa. Tänä päivänä tilanne on kuitenkin niin, että käyttönsä ja myyntitouhut 

lopettaneen henkilön tilalle tulee heti uusi yrittäjä. 

Joskus kuulee kaivattavan alaikäisille matalan kynnyksen keskustelu- ja hoitopaikkoja, 

joissa voisi asioida anonyymisti huumeasiansa kanssa! Alaikäisellä huumeisiin 

rakastuneella on harvoin tarvetta Suomessa nimettömyyteen. Hänen ongelmansa on 

poikkeuksetta laajalti tiedossa.  

Suomessa nuoren lähellä toimii kodin lisäksi matalan kynnyksen auttamispiste, oppilas- 

ja kouluterveydenhuolto, jonne on luontevaa mennä vaivojensa kanssa. Haasteena ovat 

opiskelu- ja työpaikkojen ulkopuolelle jäävät yli 16 -vuotiaat nuoret.  

Huumekäytön seuraukset on helppo havaita ja korjaavan työn tuloksia on 

periaatteessa helppo saavuttaa, jos rahaa, resursseja ja vapaaehtoisia riittää.  

Ennaltaehkäisy onkin korjaavaa työtä haasteellisempi tehtävä. Tulokset näkyvät 

jälkijättöisesti. 

 

Velkakierre ja asiakkaan lähipiirin painostus on usein hoidon esteenä. 
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Tänä päivänä ainakin Ylämailla oppilashuolto kaipaisi lisää resursseja monen muun 

toimijan tapaan. Korjaavaa työtä joudutaan tekemään ennalta estävyyden 

kustannuksella. 

Usein kannabiksen kokeilu ja hallittu käyttö sotketaan huumeiden ongelmakäyttöön. 

Kannabiksen käyttäjä tai kokeilija tarvitsee harvoin katkaisua tai hoitoa pelkän 

kannabiksen vuoksi. Kannabis on usein muun huumekäytön lisämauste. Huumeista 

aiheutuviin kuolemantapauksiin - itsemurhiin ja onnettomuuksiin - liittyy poikkeuksetta 

kannabis (oikeuslääketieteen lausunnot). Kannabiksen stimuloimat mielen muutokset 

ovat kenttähavaintojen perusteella harmittavan usein pysyvää sorttia.  

Asiakkaan OMA TAHTO ja asenne on usein vaihtoehtoisten rangaistusten esteenä. 

Hoitotarvetta ja -motivaatiota vähentää myös odotettavissa oleva huumevelkojen maksu 

ja muu sosiaalinen paine. Esimerkiksi subutex -lääkkeen rikollinen liikevaihto on 

miljoonia euroja vuodessa pelkästään Oulussa, joten "subuvelkakuokussa" on satoja 

nuoria ja nuoria aikuisia. Kannabiskaupassa ovat samat pelisäännöt - velanperintä ym. 

Kannabiksen lievennystoimet ja/tai käyttörikoksen poistaminen madaltaisivat 

kokeilukynnyksen nollaan kaikissa ikäryhmissä. Varmuudella lisääntyvä kokeilu olisi 

suoraan verrannollinen hoitoa tarvitsevien lisääntymiseen (välitön ja välillinen vaikutus). 

Poliisilla on Oulun talousalueella matala kynnys lähestyä tarvittaessa asiakkaansa 

kanssa auttavia tahoja, esimerkiksi:   

- sosiaalitoimi 
- terveyskeskukset 
- oppilaitokset  
- A -klinikka (vanhat riippuvaiset) 
- Nuorten Päihde- ja huumeasema (nuoret ongelmaiset) 
- vapaaehtoisjärjestöt (esim. Irti Huumeista ja Rikosuhripäivystys) 
- katkaisuasemat 
- kunnalliset ja yksityiset sijoitusyksiköt, sekä perhekodit 
- yksityiset lääkäriasemat 
- seurakunnat 
- työpajat & työllistämisprojektit  
- tukihenkilöt, entiset riippuvaiset ja muut vapaaehtoiset 
- TE -keskus 
- apteekit  
- Psykiatrian klinikka ja Yliopistosairaala 
- ASIAKKAAN LÄHELLÄ OLEVAT ym. 

 
Tartuntapintaa päihde- ja huumeongelman puheeksi ottamiseen on poliisin asiakkaan 

elämänkaaren aikana ollut monen tapauksen kohdalla lukuisia kertoja. Yllättävän usein 

poliisi on ensimmäinen viranomainen, joka tunnistaa ja tarttuu ongelmiin selvittäessään 

asiakkaansa huumekiemuroita.  
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Käyttäjillä on harvoin kynnystä kertoa huumekäytöstään poliisille. He saattavat ottaa 

asian esille jopa oma-aloitteisesti. Huumekäytöstä ja henkilökohtaisista ongelmista 

kertominen on rikostutkinnassa arkipäivää.  

Käyttäjän ja hänen perheensä avunhuutojen kuunteleminen jää pakkotahtisessa työssä 

usein pinnalliseksi (avuttomuuden ja riittämättömyyden tunne).   

Käytön laittomuudella en näe enää tänä päivänä olevan juurikaan merkitystä 

syrjäytymiseen. Asia on jopa päinvastoin: Käyttörikoksen ansiosta poliisilla ja muillakin 

toimijoilla on mahdollisuus puuttua asiakkaan elämänhallinnan haasteisiin.  

 

4.1. Poliisin tekemä hoitoonohjaus 

Poliisihallituksen ohjeessa 21.5.2012 on kiteytetty, miten poliisin tulee kirjata 

huumausainerikokset rekistereihinsä. Samassa yhteydessä puhutaan myös 

huumausaineen käyttäjän hoitoonohjauksesta. 

Poliisin tulisi hoitoonohjaustapauksissa kirjata rikosilmoitusjärjestelmäänsä ilmoitus 

hoitoonohjauksesta (S -ilmoitus). Ilmoitusten yhtenä tavoitteena on, että voitaisiin 

kattavammin seurata asiakkaiden hoitoonohjaustilannetta.  

Käytännössä hoitoonohjausilmoituksia tehdään ohjeesta huolimatta äärimmäisen 

harvoin. Hoitoonohjaus tai paremminkin hoitoon suostuttelu on kuitenkin poliisin 

arkipäivää. "Hoidoksi" riittää usein, että asiakkaan lähipiiri kiinnostuu hänestä  ("Ottaisi 

joku syliin".) Hoitoonohjausilmoitus koetaan usein paljon työllistävämmäksi kuin 

varsinainen rikostutkinta (avun pariin ilman ilmoitustakin). Kirjaamisen käytännön 

esteenä on joskus myös se, että ilmoitukseen ei haluta kirjata arkaluontoisia asioita tai se 

että hoitoonohjaus on ollut vain kontaktien luominen asiakkaan ja "hoitopaikan" välillä.  

Kirjaamisohjeiden mukaisia hoitoonohjausilmoituksia löytyy poliisista vuodelta 2012 

yhteensä 661 kappaletta (koko maa). Oulussa on kirjattu vain yksi hoitoonohjausilmoitus 

vuonna 2012.  

Hoitoonohjausilmoituksen sijasta Oulussakin on useisiin rikosilmoituksiin kirjattu: ”EI KOE 

OLEVANSA HOIDON TARPEESSA", mikä kertoo siitä että epäillyn hoidontarve on otettu 

puheeksi mutta asiakas ei koe tarvitsevansa ulkopuolista apua.  

Hoitoonohjausta tehdään säännöllisesti myös törkeiden huumerikosten, omaisuus- ja 

väkivaltarikosten, sekä liikennerikostutkinnan yhteydessä, mutta niistä jää harvoin 

hoitoonohjaus -merkintää.  

Poliisin hoitoonohjauksen syynä voi olla myös muu kuin huumekäyttö. 

Vielä tänäkin päivänä väitetään, että huumeiden laittomuus ajaa käyttäjän piiloon 

ja hän syrjäytyy entisestään. Olen eri mieltä. 
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4.2. Silloin kun oli vielä aikaa ja resursseja 

Eräässä oululaisessa yläkoulussa kannabis alkoi näkyä ja kuulua oppitunneilla. 

Koulutyötä häiritsi muutama kannabikseen perehtynyt oppilas. Opettajat hävisivät 

"satanolla" kannabikseen liittyvät keskustelut oppilaittensa kanssa. 

Koulun rehtori paneutui asiaan sen vaatimalla tärkeydellä. Lopputulos oli, että joukko 

nuoria istui isän ja/tai äidin kanssa poliisilaitoksen neuvotteluhuoneessa. Nuorten 

tiedettiin (epäiltiin) polttaneet kannabista ja joku oli nauttinut muitakin huumeita. Kaikki 

nuoret olivat tavallistakin tavallisemmista perheistä ja heidän tulevaisuutensa näyttivät 

opintomenestyksistä päätellen äärimmäisen hyvältä. 

En koskaan tuonut nuorten tietoon, että tiedän heidän poltelleen. Yhtäkään nuorta ei 

kuulusteltu, eikä kenenkään annettu oma-aloitteisesti kertoa poliisille käytöstään. 

Porukalle kerrottiin hyvin konkreettisesti, mitä kannabikseen ja huumeisiin ryhtymisestä 

voi seurata. Jutustelutuokion jälkeen lähdettiin putkaan tutustumisen kautta kotiin. Asiaan 

liittyi poliisin oppitunti koululla. Puolenkymmentä isää tai äitiä soitti poliisille jälkeenpäin.  

"Case" ei mennyt aivan lain kirjaimen mukaan, mutta lopputulos oli ainakin vanhempien, 

koulun ja poikien kannalta loistava. Poliisillekin jäi tiedonmurusia, mistä kannabis 

kouluille jaettiin. Koulupoikien casen käyttörikostutkinnan laiminlyönti on rikoksena 

vanhentunut. 

5. PIENELTÄ TUNTUVISTA LAKIMUUTOKSISTA 

VOI SYNTYÄ PERUUTTAMATON TILANNE 

- vapauksia käytetään heti hyväksi, tavoitteena on taloudellinen hyöty  - 

1. Amfetamiinin käyttäjiä alettiin reilut kymmenen vuotta sitten hoitaa subutex- lääkkeellä 

Raahen seudulla. Subutex -matkailu lähti niin sanotusti lapasista, kun hoidon keinottelijat 

alkoivat käyttää tilannetta hyväksi.  

Nuoret miehet aloittivat päihdekäyttönsä "normaalisti" alkoholilla ja pilvellä. Kohta 

kuvioissa olivat lääkkeet ja amfetamiini. Oululainen, päihdelääkäriksi itseään 

tituleeraava lääkäri päätti hoitaa raahelaisia "piririippuvaisia" subutex -lääkkeellä. 

Hoidokkien subumatkailu alkoi Ranskaan ja myöhemmin Viroon. Matkoja tehtiin 

jopa yhteiskunnan tuella. Nyt laiton subukauppa on levinnyt Raahesta koko 

Eurooppaan. 

2. Aikoinaan lakia muutettiin niin, että ajoneuvojen luvattomista käytöistä ei voinut 

pidättää epäiltyä. Ainakin Oulussa autojutut kertaantuivat ja niin taisi käydä koko 

Suomessa. Pidätysoikeus palautettiin. "Autovarkaudet" vähenivät. 

3. Ruotsissa on aikoinaan kokeiltu lain höllentämistä kannabiksen osalta. Entiseen oli 

kuitenkin palattu. Asiasta voisi olla jotain opittavaa!  
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4. Liikenteen kontrollin vähenemisellä on vaikutusta liikennekäyttäytymiseen. Minkä 

poikkeuksen kannabislain höllentäminen tekisi? 

5. Poliisin antamien näpistyssakkojen muuntomahdollisuuden poistaminen on lisännyt 

näpistysrikoksia (röyhkeytyminen). Elämänhallintansa menettäneet käyttävät tilannetta 

hyväksi, kun teosta ei ole seurauksia rikollisille (esim. "juoksukaljat").   

ASIANOMISTAJA 

Kannabiksen käyttörikoksen poistamista perustellaan myös sillä, että teossa ei ole 

asianomistajaa. Kannabikseen rakastuneet aiheuttavat melkoista riesaa lähipiirille, joten 

merkittävä "asianomistajuus" tulee sitä kautta. Käyttäjät ovat usein rikollisen teon 

välikappaleena: pakotettuja jatkamaan käyttöään tai hankkimaan rahaa myyjälle 

väkivallan uhalla. Kannabikseen rakastunut aiheuttaa kuluja myös yhteiskunnalle. 

LIIKENNE-ESIMERKKI  

Perheenisä kiihdyttää kevätyönä moottoripyörällä tyhjällä moottoritiellä. Poliisi sattuu 

paikalle. Alle 10 sekunnin kiihdytyksen seurauksena kuljettaja menettää ajo-oikeuden 

puoleksi vuodeksi. Teosta voi tulla ehdollista vankeutta muutama viikko tai ainakin roimat 

sakot. Työpaikkakin on vaarassa. Kyseisessä liikennejutussa ei ole asianomistajaa. Mitä 

jos teosta ei olisi mitään seurauksia? Kannabiksen käyttörikoksen poistamisella aineen 

kokeilukynnys alenisi nollaan. Nyt pitäisi mielestäni entistä hanakammin tutkia ja 

analysoida sitä, kuinka moni suomalainen jättää kajoamatta kannabikseen, koska se 

on 

- laitonta 

- aine pitää ostaa ulko- tai kotimaisilta rikollisilta  

- tupakointiin suhtaudutaan entistä kriittisemmin 

- kannabiksen saatavuus varsinkin maaseudulla on edelleenkin huono 

- nettitilaaminen on riskialtista (tulli valvoo) 

- riskialtista salakuljettaa  

- kasvattaminen on vaivalloista, näkyvää ja rikollista 

EU:n huumeviraston tutkimuksen mukaan (Kaleva 3.2.2014) kannabiksen käyttö on 

vähentynyt joissakin maissa lain höllentämisen jälkeen. Miten tulos lienee laskettu, sillä 

tilasto ei voi perustua poliisin tilastoihin lain höllentämisen jälkeen. Väitettä on vaikea 

uskoa todeksi tai ovatko pilven "myssyttelijät" siirtyneet vahvempiin aineisiin? 

Käyttörikosten lukumäärä luonnollisesti laskisi käyttörikoksen poistamisen tai 

depenalisoinnin myötä. Se ei tarkoittaisi suinkaan sitä, että käyttö olisi vähentynyt. 

Oulussa huumausaineen käyttörikosilmoituksia tehdään eniten amfetamiinista ja 

lääkkeistä. Kolmantena ovat kannabistuotteet.  
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6.  MAINEEN MENETYS & SYRJÄYTYMINEN 

 

 

 

 

Käytännössä käyttäjä tai kokeilija leimautuu rikolliseksi aivan muun kuin poliisin 

huumekontrollin tai poliisin rekisterimerkintöjen vuoksi. Usein maineen menettäjillä on 

vankka rikoshistoria ja huumeiden sekakäyttötausta. Asiakkailla on usein myös muita 

elämänhallinnan haasteita, jotka ovat antaneet leimansa ennen poliisin puuttumista.  

Edelleen väitetään, että poliisi tekee huumeiden käyttäjästä rikollisen käyttäjäkontrollin 

vuoksi. Yksittäisen huumekokeilun rekisterimerkintä koituu harvoin käyttäjän kohtaloksi. 

Poliisin näpistys- tai putkamerkinnästä voi seurata suurempia "hankaluuksia".  

Joskus on epäilty voinut kokea maineensa menneen kun poliisiauto on pihalla käynyt. 

Käytännön tosiasia on, että ani harva menettää maineensa tai syrjäytyy poliisin 

kannabisvalvonnan vuoksi. Asia on jopa päinvastoin: Poliisin ansiosta käyttäjä tai 

kokeileva nuori päätyy avun pariin. 

Myös kannabiksen kotikasvattajat ovat leimautuneet usein aivan muiden asioiden kuin 

poliisin kannabisvalvonnan vuoksi.  

Usein kiinnijääneet tekevät itse asiastaan julkisen!  

Käyttörikokset tulevat suurimmaksi osaksi esiin muun rikostorjunnan yhteydessä. Poliisin 

kontrollin kohteeksi saattaa joutua ensikertalainen esimerkiksi "festarivalvonnan" 

tyyppisissä tapauksissa.  

Poliisin puuttuminen nuoren huumetoilailuihin musiikkitapahtumien yhteydessä on usein 

ollut vain ajan kysymys. Ulkopuolisen pysäyttäminen on voinut olla jopa nuoren lähipiirin 

toive.  

Hatarasta epäilystä poliisi ei rutiininomaisesti kerro lapsen vanhemmille (vihje, huhu, tieto 

välikäsien kautta). Aikoinaan tuli kerrottua alaikäisen vanhemmille "poliisivarmasta" 

käyttöhuhusta, jota ei ehditty tutkimaan. Vaikka kysymys olisi pelkästä kannabiksesta, 

kuka vanhempi ei haluaisi tietää lapsensa mieltymyksestä?  Kerroin aina nuoren 

vanhemmille, että toivottavasti olen väärässä, mutta… Vanhemmat suhtautuivat poliisin 

ilmoitukseen erittäin rakentavasti, mutta "turpaankin" tuli. Kaikki tapaukset kääntyivät 

aina kaikkien osapuolten kannalta myönteiseksi, kun asiaa mietittiin tarkemmin. Jopa 

perheen isät muuttivat omia toimintatapojaan lapsen käytön vuoksi - ainakin hetkeksi.  

Poliisilla on lastensuojelulain mukainen velvollisuus ilmoittaa alle 18 -vuotiaan 

huumeiden käytöstä sosiaalihuollolle (lastensuojeluilmoitus).  

Maineen menettämisen pelko aiheuttaa joskus sen, että henkilö ei päädy kokeilemaan 

huumeita. Kokeilukynnys madaltuu postimyyntihuumeiden myötä (ostamisen helppous). 

Poliisin rekisterimerkinnöistä on huumeiden käyttäjälle äärimmäisen harvoin 

kohtuuttomia seurauksia. Merkinnöistä voi olla hyötyä työnantajalle rekrytointilanteessa. 
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Poliisi joutuu AINA tekemään tapauskohtaisesti kokonaisharkintaa, mitä seurauksia 

ilmoittamisesta tai rekisterimerkinnästä mahdollisesti aiheutuu.  

Mieleen tulee pari tapausta, kun epäillyn työnantaja tuli tietämään kannabisrikoksesta 

poliisin toimenpiteiden vuoksi. Molemmat työntekijät joutuivat seuratuiksi henkilöiksi 

työnantajan taholta. Molemmissa tapauksissa olisi ollut työnantajan ja työkavereiden etu, 

jos kyseiset henkilöt olisi suoralta kädeltä sanottu irti. 

Harva joutuu jättämään työnsä tai opiskelupaikkansa poliisin toimenpiteiden vuoksi. 

Mieleeni tulee kuusi henkilöä Ylämailta, jotka joutuivat jättämään sen hetkisen työnsä 

kannabiskontrollin vuoksi. He kaikki olivat aloittelevia virkamiehiä tai ammattiurheilijoita 

(doping -pykälä). Muutamissa kannabiksen käyttötapauksissa on ollut kiusaus saattaa 

tieto huumekäytöstä henkilön työ- ja opiskelupaikalle. Epäiltyjen rankahko käyttö ei ollut 

soveliasta heidän nykyisessä tai tulevassa ammatissa.  

Lainsäädäntö opiskelijoiden huumetestauksesta on olemassa. Vakavasta? 

päihderiippuvuudesta voi olla seurauksena opiskelupaikan menetys. Harvoin - en muista 

yhtään tapausta - erottamisen syynä on pelkkä kannabis.  

Harmittomimpia poliisin kannalta ovat sosiaalisesti sitoutuneet kaveriporukat, jotka 

käyttävät kannabista satunnaisesti (”Silloin kun kohdille sattuu”). Käytännössä tällaisiin 

kannabisrikollisiin kohdistetaan toimenpiteitä korkeintaan silloin, jos heistä poliisille 

ilmoitetaan tai joku käyttöringin osallisista kertoo mieltymyksestään julkisuudessa. 

1. Jokaisella on mahdollisuus käyttää TARKASTUSOIKEUTTA poliisin rekistereihin 

liittyen. Asiakas saa lyhennellyn tulosteen rikosasioistaan (myös käyttörikos). 

Työnantajalla EI OLE oikeutta pyytää kyseistä tulostetta käyttöönsä. 

2. Työnantajalla on oikeus tietyissä tapauksissa vaatia toimitettavaksi työhön 

rekrytointivaiheessa RIKOSREKISTERIOTE. Oikeusrekisterikeskuksen 

rikosrekisteriotteesta eivät näy käyttörikostasoiset jutut. 

3. Suojelupoliisi tekee laajoja turvallisuusselvityksiä (yhteiskunnallinen turvallisuus). 

4. Työnantajalla on lainmukainen oikeus pyytää SUPPEA TURVALLISUUSSELVITYS 

(vaatii suostumuksen, esim. "valtiolliset" työpaikat). Esimerkiksi vanhentunutta rikosta tai 

alaikäisenä tehtyä rikkomusta ei selvitykseen merkitä. Tuore käyttörikos voi näkyä 

selvityksessä, niin kuin näpistyskin. Myös putkassa käynnit merkitään selvitykseen. Esim. 

näpistyksillä tai putkareissuilla lienee käytännössä suurempi merkitys henkilön 

rekrytoitumiseen kuin yksittäisellä kannabisrikkomuksella juhannusjuhlilla. 

Käyttörikosjutuista ei ole käytännössä mitään haittaa työhön rekrytoitumisessa vaan jopa 

päinvastoin. On hyvä että huumeiden käyttäjällä ei ole joihinkin työpaikkoihin mitään 

asiaa. 
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7. OIKEUSKASVATUS 

Parasta huumevalistusta yläluokkalaiselle lienee, kun heille ujutetaan vaihtoehtoisia 

toimintamalleja tupakan ja keskikaljan sijaan, sekä kontrolloidaan netin käyttöä. Tukena 

asennekasvatuksessa olisi julkinen tiedottaminen ja verkkovaikuttaminen. Ei nuoret 

välttämättä tiedä. 

 

 

 

 

 

 

Sanomalehti Kaleva ja Oulun kaupungin kulttuuri- ja sivistyspalvelut tekivät 21.-

28.2.2013 Oulun koululaisille kyselyn kannabiksesta ja muista huumeista (webropol -

kysely). Kyselyyn oli vastannut noin 600 oppilasta lukioista ja yläkouluista. Kyselyn 

mukaan noin viidesosa oppilaista oli kokeillut kannabista. Uskaltaisin väittää, että näillä 

oppilailla on myös muita elämänhallinnan haasteita. Kysely toi esiin myös äärimmäisen 

positiivisen asian: Ylivoimaisesti suurin osa oppilaista ei aio kokeilla huumeita (82 %).  

Hyvää tulosta pitäisi käyttää hyväksi. Miten tilanne saadaan pysymään yhtä vakaana? 

Mielestäni vallitseva käyttörikosmyönteisyys ja kannabiksen kotikasvatuksen puolesta 

puhuminen ei voi olla vaikuttamatta nuorison suhtautumiseen kannabista kohtaan.  

Tänä päivänä ollaan vaatimassa kannabiksen käytön vapauttamista myös sillä 

perusteella, että nuorisostakin on kokeillut iso prosenttimäärä. Onneksi suurin osa 

nuorista on sitä mieltä, että heillä ei ole tarvetta tarttua "jointtiin". Myös viinan kanssa 

"läträämistä" pidetään aikaisempaa enemmän junttimaisuutena.    

Lapset ja nuoret imevät suurimman osan huumetietoudestaan ja muusta rikollisesta 

toiminnasta internetin syövereistä joskus ilman minkäänlaista lähdekritiikkiä. Nuoret 

ovat kiinnostuneita myös huumeisiin liittyvistä tutkimuksista ja kyselyistä, jotka ovat 

omiaan vaikuttamaan heidän asenteisiinsa. 

Lapsen lähipiirin mallit ja asenteet tarttuvat lapseen jo varhaisessa vaiheessa, joten 

rikollisen toiminnan (myös käyttörikollisuus) ennalta ehkäisyssä vanhemmilla ja muilla 

lapsen lähipiiriin kuuluvilla aikuisilla on tietenkin suurin merkitys. Lapsen ja nuoren 

lähipiirin aikuisilla on suuri merkitys myös väärien toimintamallien ja asenteiden 

muotoutumisessa. Omaan napaan tuijottavien, rikollisten isien lapsista kasvaa monta 

kertaa rikollisia.  

Huumekäytön arkipäiväistyminen on yhteiskunnan ja yksilön asenteista kiinni, eikä 

asenteisiin vaikuttaminen ole juurikaan poliisin asia (kasvatuksellinen haaste).  

Poliisin päätehtävänä on puuttua lainvastaiseen toimintaan ("rosvot linnaan"). 

Tänä päivänä myös poliisin aikaa menee yhä enemmän "sosiaalisiin 

prosesseihin". 
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Isä ei välitä olla vanhempi ja äitikin on väsynyt olemaan isäntä (ISÄNNÄTTÖMYYS). 

Meillä on jatkuvasti asiakkaana nuoria, joiden isä ja ukki ovat poliisin vanhoja tuttuja. 

Rikostorjunnassa havaitun perusteella väittäisin, että nuoren kaveripiirillä on suurin 

merkitys henkilön rikolliseen tai huumeiseen tulevaisuuteen (sosiaalinen koukku). 

Uskaltaisin väittää, että kaveripiirin kokemukset muovaavat nuorison asenteita enemmän 

kuin vanhempien, opettajien tai huumevalistajien sanoma.  

Huumeilla pelottelu ja asian mystifioiminen ei ole enää tätä päivää, mutta edelleen 

väitetään poliisin niin tekevän. Tällä hetkellä huumeinformaatiossa on vallitsevaa 

huumekäytön yliymmärtäminen ja yksilön korostuneet oikeudet.  

Noin 15 vuotta sitten Oulun poliisilaitoksella toimi muutaman vuoden 

huumetietousprojekti (ehkäisevä huumetyö). Projekti sai alkunsa kansanedustaja Helena 

Vartiaisen aloitteesta 1998. Poliisille kohdistettiin ylimääräinen määräraha. Aloitteen 

tekijän tarkoituksena oli suunnata voimavaroja huumausaineitten käytön ennalta 

ehkäisyyn. Valtakunnassa projekti toteutettiin eri malleilla.  

Oulun talousalueelle muotoutui oma mallinsa, huumetietousprojekti. Oulun 

poliisilaitokselle palkattiin "valistajaksi" ulkopuolinen ammattihenkilö. Talkoisiin osallistui 

myös Nuorten ystävät ry. palkkaamalla toisen työntekijän. Myös RAY oli muistaakseni 

mukana rahoituksessa. Oulussa huume- ja päihdetietoutta suunnattiin ammattihenkilöille, 

opettajille ja muille kasvattajille unohtamatta vanhempia. Tietousprojektin yhtenä 

tavoitteena oli myös mediavaikuttaminen. Nykyään se voisi olla verkkovaikuttamista, 

tosiasioitten kertomista verkon välityksellä. 

Päämääränä oli, että koulutetut toimijat pystyisivät viuhkamaisesti ”ujuttamaan” 

päihdetietoutta nuorille arkipäivän toimintojen lomassa (asenneilmapiiri). Valistusprojekti 

nousi suosioon viimeistään sen jälkeen, kun palkatut valistajat alkoivat tuntea poliisin 

toimintaperiaatteita. Oulun poliisilaitos oli instituutiona hyvä tausta huumetietouden 

levittämiselle (uskottavuus).  

Huumetietousprojekti lopetettiin Oulussa muutaman vuoden menestyksekkään työn 

jälkeen varojen puutteessa. Asiaan liittyy "HUUMETYÖ - sitoutunutta yhteistyötä" -

loppuraportti.  

        

sarjakuva on Kalevasta, lapsikuvan 

lähteestä ei ole tietoa 
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7.1. Huumeinformaatiolle on sosiaalinen tilaus 

Huumepoliisista käydään enää harvoin puhumassa huumeista lapsille ja nuorille 

(koetaan hyödyttömäksi & resurssikysymys). Aikuisille kohdistettuihin 

huumeinfopyyntöihin on pyritty joskus vastaamaan. 

Tulevaisuuden huumesääennusteen kannalta merkityksellistä olisi, jos poliisissa 

- pystyttäisiin puuttumaan vieläkin jämäkämmin oppilaitoksiin, kotioloihin liittyviin 
huumevihjeisiin ja verkkohuumeisiin 
 

- sidosryhmäkumppaneille ja muille ammattilaisille pysyttäisiin säännöllisesti 
päivittämään huumetilanne ja kertomaan kaksisuuntaisesti hyvistä käytänteistä ja 
ajan ilmiöistä (reaaliaikainen tieto) 
 

- ammattimaisen rikostutkinnan yhteydessä pystyttäisiin vieläkin paremmin 
viestittämään veronmaksajille huumeiden vaaroista  
 

- pystyttäisiin viestittämään huumeiden vaaroista realistisesti niillä kanavilla joilla 
kohderyhmätkin tykkäävät surffailla (käytännön esimerkit suosittuja) 
 

- pystyttäisiin tukemaan sidosryhmien työtä huumekäytön torjunnassa 
 

- sosiaalinen tilaus olisi tällä hetkellä kahdelle asialle: VERKKOVAIKUTTAMINEN & 
KIIHKOTON TIEDOTTAMINEN  

 
Nyt valistustyötä tehdään poliisissa satunnaisesti (poikkeus koulupoliisi). Ammattilaisten, 

esimerkiksi lääkärien, ensihoidon tai opettajien pyytämiä huumeinfotilaisuuksia ei saisi 

ohittaa, puhumattakaan vanhemmista.  
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8. TUPAKKA ja ALKOHOLI  alentaa 

kynnystä kannabikseen 

Tupakointi alentaa kynnystä kokeilla 

kannabista ja päinvastoin (sama käyttötapa).  

KUVA: Jari Kangasniemi, Oulu 

 

 

 

 

 

Nuorten asenne alkoholia ja tupakkaa kohtaan on sanomalehti Kalevan mukaan 

tiukentunut. Nuorten vastuullisuutta murennettaisiin kannabiksen loiventamistoimilla. 

Mahdollisten kannabiksen loiventamistoimien myötä kasvattajille tulisi uusi haaste 

nuorten lisääntyvän kokeilu vuoksi (kokeilukynnys nollaantuisi).  

Alkoholin käyttö alentaa kannabikseen kajoamista ja muiden aineiden kokeilua 

(kännitoilailut). Ensimmäiset huumekokeilut tehdään usein alkoholin vaikutuksen 

alaisena. Kannabiksen loiventamistoimet antaisivat lisää kokeilumahdollisuuksia.  

Tämän päivän tilannetta pitäisi käyttää hyväksi, sillä valtaosa nuoristamme on jättänyt 

tarttumatta "jointtiin". 

  

VOI SE TAPAHTUA NÄINKIN 

1. Henkilö kokeilee kannabista "kaverilla" ja hän ihastuu siihen. Jos tarjolla on tujumpaa ruohoa tai pilveä suomalainen 

on sen verran humalahakuinen, että hän päättä helposti kokeilla vahvempaa. Jossain vaiheessa tarjolla on muitakin 

aineita kuin kannabista. Ilman alkoholia ei ajauduttaisi kokeilemaan. Kannabiksen loiventamistoimilla olisi tuskin 

vaikutusta alkoholin kulutukseen ainakaan vähentävässä mielessä.  

2. Alle 18-vuotias on ajautunut ostamaan laittomilta markkinoilta kannabista. Käsittääkseni missään maassa alaikäinen 

ei saa huumeita laillisilta markkinoilta. Tyypillinen katu- ja kotimyyjä on sellainen, jolla on pilven lisäksi toisessa 

takataskussa humalluttavampaa ainetta. 
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HUMALAHAKUISUUS  

Olipa miten oli, askel askeleelta eteneminen on edelleen hyvin kuvaava, kun 

kannabiksenkin kokeilijasta kasvaa monikäyttäjä. Prosessi ei tapahdu yhtäkkiä. 

Tartuntapintaa nuoren oireiluun olisi vuosia. Puuttuminen on tänä päivänä resurssi-, 

raha- ja uskalluskysymys. Terveydenhoitaja, opettaja tai poliisi ei yksin pärjää. Perheiden 

tukitoimetkin jäävät pakkotahtisuudessa yhä pinnallisemmiksi. 

 

Suurimmalla osalla kannabiksen kanssa pelehtiminen jää hyvin satunnaiseksi tai 

pelkäksi kokeiluksi. Tarjonnan kasvaessa - kannabiksen vapauttaminen - ongelmiakin 

ilmaantuu luonnollisesti sitä mukaa.  

Kannabis koukuttaa tutkimuksien mukaan nuoria enemmän kuin aikuisia (Kaleva 

14.1.2014). 

Perustelisin porttiteoriaa sosiaalisella koukulla: Tutussa ja turvallisessa kaveripiirissä on 

totuttu "myssyttelemään". Kannabiksen käyttämiseen tulee sosiaalinen paine ja tarve 

kuulua porukkaan. Kaveripiirissä on harmittavan usein henkilöitä, jotka alkavat 

"säätämään" muiden aineiden kanssa.  

  

Moottoroitu kannabispiippu 90 -luvulta kuvastaa 

mielestäni hyvin piipun omistajan aktiivisuutta. 

 

 

 

 TARTUNTAPINTA 
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9. TOLERANSSI 

---      "Riippuvuudessa kaikki on niin yksilöllistä ja ne ulkoiset vaikutteet."     --- 

Keskushermostoon vaikuttavan kannabiksen, kuten monen muunkin huumeen 

ensimmäinen riippuvuus on poliisin kenttähavaintojen perusteella sosiaalinen koukku. 

Pitempiaikainen "myssytelijä" voi joutua myös velkakoukkuun, mikä luonnollisesti 

vähentää asiakkaan motivaatiota lopettaa.  

Kannabiksen käyttömäärillä ja aineen laadulla näyttää olevan valtava merkitys. Mukana 

on poikkeuksetta myös muita aineita (monikäyttö). Fyysinen - ja psyykkinen riippuvuus 

kannabikseen syntyy rikostorjunnan näkökulmasta katsottuna pitkällä aikajänteellä, 

salakavalasti. Kannabismieltymys näyttää olevan pysyvää sorttia.  

Rikostorjunnassa tehtyjen havaintojen perusteella väittäisin, että kannabiksesta 

aiheutuneet mielen muutokset ovat haasteellisempia kuin alkoholista aiheutuneet. 

Nuorten kehitykseen kannabiksella on omien havaintojen perusteella konkreettista 

merkitystä (tylsistyminen & aloitekyvyttömyys).  

Alkoholin toleranssi nousee säännöllisen käytön myötä, mutta kannabiksen toleranssi 

näyttää kasvavan vieläkin nopeammin. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että tottunut 

käyttäjä tarvitsee alussa tavoiteltuun olotilaan gramman osasen. Säännöllisen käytön 

myötä saman euforian saavuttamiseksi voidaan tarvita useita grammoja.  

Pelkästään oman pilven polttonsa rahoittamiseksi käyttäjä voi joutua myymään päivässä 

useita kymmeniä grammoja. Liekö sietokyvyn kasvamiseen syynä kannabiksen 

rasvaliukoisuus ja pitkä puoliintumisaika elimistössä? Alkoholi poistuu elimistöstä 

vesiliukoisena kannabista nopeammin.  

 

 

 

RIKOSTORJUNNASSA HAVAITTUA 
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10. HUUMETESTAUS 

Kannabiksen käytöllä on vaikutusta "hahmottamiseen", joten lisääntyvällä käytöllä olisi 

konkreettinen vaikutus liikenneturvallisuuteen.  

Laillistamistoimet käyttörikosasioissa ja kannabistuotteiden vapauttaminen toisivat lisää 

haasteita liikenteeseen (huumaantuneena ajaminen). Kannabiksen käytöllä ja 

jälkihöyryillä on vaikutusta turvalliseen liikennekäyttäytymiseen. Kannabiksen 

vapauttaminen lisäisi "huumeratteja" ja muita liikennerikoksia.  

Työpaikoilla tulisi vapauttamistoimien myötä kannabiksen testaamisesta ja 

tunnistamisesta iso haaste (laki testauksesta työpaikoilla olemassa). 

Laillistamistoimien myötä oppilaitoksiin muotoutuisi uusia ja kalliitakin 

kontrollijärjestelmiä (esim. massatestaus). Koulutestauksesta on olemassa 

opetushallituksen vanha ohje, jonka perusteella on laadittu paikallisia menettelyohjeita. 

Ammatti- ja yliopistokoulutukseen liittyvästä huumetestauksesta on uutta lainsäädäntöä 

vuodelta 2012. 

Kannabiksen vapauttamisen ja huumetestien arkipäiväistymisen myötä testien 

manipuloimisesta tulisi vielä enemmän taidetta. Huumetestin varmennus vaatisi aina 

ammattilaisen arvion. Lausunto maksaa, eikä sitä saada tässä ja nyt.  

Inhottavimpia olisivat väärät positiiviset testit ja niiden seuraukset (mm. leimautuminen).   

Oman haasteensa testaamisen toisi: 

- toimenpiteet positiivisen testin jälkeen (käyttörikosepäily) -> ylireagointeja 

- leimautuminen ja kohtuuton kontrolli esim. työpaikoilla 

- pikatestien luotettavuus 

- kontrollikoneistojen syntyminen - eri malleja 

- lisääntyvä mielivaltaisuus oletetun positiivisen testin jälkeen johtaisi rikos- ja 

vahingonkorvausprosesseihin 

- verkon kautta tilattavien huumeiden testaus? 

- Mitä jos kannabis -pikatestereitä olisi perhekäytössä? 
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11. RAHA 

Suomessa kadun kannabis on satunnaiskäyttäjälle kallista (poikkeus nettihuumeet). 

Liekö korkeaan hintaan syynä kova kysyntä, myyjien vähyys vai se, että harvalukuinen 

Suomi ei ole vielä ammattirikollisten ensisijainen markkina-alue. Vai onko myynnin - 

halvan ruohon - leviämisen pelokkeena toiminut se, että pienessä maassa on ollut 

mahdollisuus kontrolloida tilannetta (poliisin ja sidosryhmien toimien ennalta estävä 

vaikutus).  

Mielestäni kannabiksen käytön leviämisen suurimpana esteenä on mielestäni ollut 

ihmisten huumekielteinen asenne (kysyntä).  

Rikollisen ruohon ja hasiksen kate on tällä hetkellä Suomessa niin hyvä, että merkittävä 

hinnanalennus olisi mahdollinen. Mahdollisesti laillinen kannabis ei pysty hinnaltaan 

kilpailemaan laittoman aineen kanssa.  

Laillisen kannabiksen tuotanto Suomessa pitäisi tapahtua sisätiloissa. Kasvihuoneissa 

kasvattaminen olisi kuitenkin kallista. Kannabiksen kotimainen tuotanto ei olisi 

kannattavaa ilman valtion tukea.  

Lailliseen kauppaan ajautuvan ulkomaisen kannabiksen alkuperästä tai laadusta ei 

kukaan voi olla vakuuttunut. Kannabiskauppa on järjestäytyneen rikollisuuden hallussa. 

Tällä hetkellä tuntuu teoreettiselta, että laillisesta kannabiskaupasta saatavilla verotuloilla 

hoidettaisiin kannabisongelmaisia, valvottaisiin kannabiskauppaa ja rakennettaisiin uusia 

kouluja, niin kuin kuulemma jossain maailmankolkassa. Kannabisverojen vuoksi aineen 

grammahinta kohoaisi helposti yli kymmeneen euroon. Verot olisivat halvan ruohon ja 

mustan pörssin kauppiaiden etu.  

Loppukäyttäjä joutuu grammoittain ostettuna maksamaan tällä hetkellä marihuanasta 10-

15 € grammalta. Hasis on hieman halvempaa. Kiloittain ostettuna kannabistuotteiden 

hinta vaihtelee muutamasta tonnista jopa yli 10 000 euroon (verkkokaupassa halvinta). 

Tuotantopaikkojen läheisyydestä ostettu rikollinen kannabis voi maksaa reilusti alle euron 

grammalta. Suomeen tuotunakaan rikollinen nettohinta on korkeintaan muutaman euron.  

Huumemyynnillä itsensä elättänyt, noin 50 -vuotias perheenisä kertoo: 

"Subulla ja etyylifenidaatilla kovimmat voitot Oulussa." 

"Hyvää kukkaa, piriä ja pilveä saa tonnilla, parilla tonnilla Hollannista, Saksasta tai 

Puolasta, mutta pitää ostaa kiloja ja uskaltaa itse kuljettaa. Veli virolainen tuo kilot 

muutamalla sadalla eurolla helsinkiläiseen hotelliin." 

"Oulussa hyvän kukan saatavuus on välillä tosi heikko." 

"Kannabiksen voitto otetaan transpointeista, itse aine on melkein ilmaista."  
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HINTAAN VAIKUTTAA: 

- kysyntä ja tarjonta (markkinatilanne) 

- ostajan asema  

- tutunkauppaa (luottamus)  

- velkakauppa  

- vaihtokauppaa  

- ostettava määrä  

- vankilahinta  

- internetin kautta virtuaalivaluutalla halvimmalla (asia viranomaisseurannassa)  

- kiinnijäämisriski, kontrollin vaikutus  

- aineen laatu  

- tuotantolaitokselta ilman välikäsiä 

 

Kannabiksen vapautustoimien myötä kotikasvattajien ja 

rikollisten ruoho tulisi olemaan niin edullista, että ruohon 

jatkuva käyttö olisi mahdollista pienituloisellekin. 

 

11.1. Matkailuvaltti 

Kannabista puolustellaan myös sillä, että laillinen kannabiskauppa lisäisi 

kannabismatkailua naapurimaista. Huumematkustelu veisi siten paikallisia verotuloja.  

Globaalien laillistamistoimien levitessä kannabismatkailun suosio hiipuisi. Oltaisiin myös 

hyvin lähellä päätöstä, että matkailijat tai käyttäjäksi rekisteröityneet saisivat tuoda rajan 

yli kannabista omaan käyttöön (kuin aikoinaan subutex).  

Kukaan ei pystyisi valvomaan, onko aine peräisin rikollisilta viljelyksiltä, katumyyjältä vai 

TOR -verkon kautta hankittua. 
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12. KANNABISKAUPAT 

Lailliset kannabiksen käyttely- tai myyntipaikat olisivat käytännössä laittoman kaupan 

edistämistä. 

Uskon, että kannabispuodeille muodostuisi vakituinen asiakaskunta tavallisista 

veronmaksajista, mutta puodin kulman taakse kasvaisi myös aineen laiton markkinointi. 

Marihuanan ja hasiksen tuottaminen ulkomailla on äärettömän halpaa, mikä olisi suuri 

haaste laillisille kannabiskaupoille. Viljelykset ulkomailla ovat poikkeuksetta rikollisten 

hallussa ja määräysvallassa.  

Kannabiksen loiventamistoimet tarkoittaisivat sitä, että myös ammattirikolliset avaisivat 

"kukkakauppoja" isoihin taajamiin. On teoreettista ajatella, että niistä myytäisiin 

LAILLISILLA viljelyksillä kasvatettua ruohoa VASTUUNTUNTOISILLE aikuisille niin 

halvalla, että rikollinen kannabismyynti ei kannattaisi!  

Odotettavissa olisi varmuudella "reviirikiistoja" tuottoisista myyntipaikoista. Luulen, että 

rikollisten myyntiketju hallitsisi markkinoita jo lyhyen vapauttamishistorian jälkeen. 

Kannabiksen kotikasvatus on sen verran vaivalloista hommaa, että siihen ei viitsi kaikki 

ryhtyä, vaikka kotikasvatus omaan käyttöön olisi laillista. Sen takia tuntuisi hyvältä 

ratkaisulta, että kannabista olisi ostettavissa laillisesti kahvikaupoista. Kannabiskaupat 

olisivat vain kaupunkilaisten etuoikeus. Miten laillisen kannabiksen jakelu tehtäisiin 

Pohjoisen perukoille? Asia olisi mielenkiintoinen valvonnan kannalta katsottuna! 

Kaupunkien viralliset käyttöpaikat tai kannabismyymälät eivät tuottaisi niin paljon, että 

liiketoimintaa kannattaisi rakentaa pelkän kannabiksen ympärille. Mielenkiintoista, mistä 

kannabiskauppoihin ostettaisiin myytävät tuotteet. Takahuoneessa kasvatus olisi helposti 

vain silmän lumetta. Menestyäkseen laillisin keinoin, suomalaiset kaupat tarvitsisivat 

yhteiskunnan tuen. 

Lailliset käyttöpaikat ja kannabiskaupat palvelisivat täysi-ikäisiä, yli 21 -vuotiaita 

kaupunkilaisia, jotka sauhuttelisivat silloin tällöin. Nuoret ja ehkä vanhemmatkin käyttäjät 

ostaisivat tuotteensa edelleen rikollisilta, sillä se olisi halvempaa. 

Jos laillisista liikkeistä myytäisiin muutama gramma mukaan, niin varmuudella osa 

tuotteista päätyisi keskenkasvuisten käytettäväksi, niin kuin keskiolut. Valvonta olisi 

käytännössä mahdotonta. 

Luulen, että apteekit eivät ole halukkaita ryhtymään vapaan kannabiksen kaupoiksi.  

Apteekeille riittänee, että kannabista saisi reseptillä muiden PKV -lääkkeiden tapaan.  

Kannabiksen pääasiallisena käyttöpaikkana on tulevaisuudessakin jonkun koti tai asunto 

ja mieluummin jonkun toisen koti. 
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13. "KANNABIS ON KELPO LÄÄKE" 

Kannabiksen lääkinnällinen hyöty ei tarkoita sitä, että "kannabislääke" tulisi olla vapaasti 

kaikkien saatavilla. Meillä ovat muutkin, pääasiassa keskushermostoon vaikuttavat 

lääkkeet reseptilääkkeitä.  

Kannabiksen lääkekäyttö vapautettiin Suomessa vuoden 2012 lopulla. 

Kannabiksen lääkekäytön leviämisen myötä myös keinottelijoiden ja valheellisen 

legendan kertojien joukko kasvaa. Kontrollikoneisto tulee valvomaan kentällä 

lääkekannabista samalla tavalla kuin muitakin keskushermostoon vaikuttavia 

"huumelääkkeitä" (reseptilääke). Henkilöllä ei saa olla lääkekannabista hallussaan ilman 

lääkärin antamaa lääkemääräystä. Muuten hän syyllistyy huumausaineen 

käyttörikokseen. 

 

Hamppumarssille osallistujia kuvattuna Oulun kaupungintalon portailta vuosia sitten.  

Mielestäni banderollien sanoma on ristiriitainen: "Free Cannabis" & "Kannabis on kelpo 

lääke". Keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden - kuten kannabis - käyttö tulee olla 

lääkärin kontrollissa.  

Poliisilla tuskin olisi mitään sitä vastaan, että lääkekannabista määrättäisiin nykyistä 

enemmän niille, jotka saavat mielenrauhan aineesta tai tarvitsevat sitä kipuihinsa. 

Pikkuhiljaa apteekin kannabista alkaisi löytyä kadulta muiden lääkkeiden tapaan. Poliisin 

suhtautuminen kadun lääkekannabikseen olisi yksinkertaista. Kannabiksen hallussapito 

ilman reseptiä olisi muiden huumelääkkeiden tapaan rangaistavaa.  

Kannabisresepti mahdollistaa myös laittoman, halvan kannabiksen hallussapidon. 

Laillista ja laitonta ainetta olisi mahdoton erottaa kenttätyössä. 

Kontrollikoneiston - tulli, poliisi ja rajavartiolaitos - pitänee olla kiinnostunut 

tulevaisuudessa myös siitä, mistä lääkekannabis tuodaan maahan. Olisi mielenkiintoista 

tietää, kuinka lähellä kannabislääkkeen tuotantoa ovat ammattirikollisten viljelmät? 

Toistaiseksi kannabiksen lääkekäyttö on hyvin vähäistä, eikä laillinen lääkekannabis näy 

katukaupassa.   

Silmiini ei ole osunut tutkimusta 

siitä, aiheuttaako nykyinen, 

pitoisuudeltaan vahva kannabis 

enemmän riippuvuutta kuin 70 -

luvun miedot tuotteet tai 

vaikuttavatko nykyiset tuotteet 

eri tavalla mielen muutoksiin 

kuin silloin ennen! 

Miten uuden, vahvan 

kannabiksen THC toimii 

sekakäytössä, joka on edelleen 

meidän haasteemme! 
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14. POLIISIN RESURSSIT JA KÄYTÖN 

KONTROLLI 

 

 

 

Kannabisrikoksia tutkitaan paljon muun rikostutkinnan ohessa kohtuullisen vähin 

satsauksin. Kannabisrikostutkinnasta vapautuva voimavara lain höllentämisen jälkeen 

olisi lähinnä teoriaa. Kannabiksen loiventamistoimet sitoisivat entistä enemmän poliisin 

voimavaroja nimenomaan kannabisvalvontaan.  

Kannabiksen käytön salliminen vastuunsa tunteville aikuisille olisi askel 

lisämyönnytyksille (kotikasvatus ja "kahvikaupat"). Näennäisesti laillisen kannabiksen 

ympärille muotoutuva rikollisuus sitoisi poliisin voimavaroja huomattavasti nykyistä 

enemmän: 

1. Nykyisen lain höllentämisen myötä omaan käyttöön kasvatetun, 

verkkokannabiksen, laillisista myyntipaikoista hankitun, muilla huumeilla terästetyn ja 

keinotekoisen kannabiksen erottaminen toisistaan olisi poliisin kenttätyössä mahdotonta 

(valtava lisätyö). Käytännössä kaikenlainen kannabis olisi sallittua (pieni määrä).  

1b. Kannabiksen käyttörikoksen poistaminen lisäisi entisestään kannabiksen ja 

muidenkin huumaavien aineiden nettitilausten määrää. Kontrolliviranomaisilta 

vaadittaisiin tiukempia toimia - töitä lisää.  

2. Laillisten myyntipaikkojen valvonnassa poliisilla olisi iso rooli siitäkin huolimatta, vaikka 

valvomaan perustettaisiin oma elin. 

3. Poliisi joutuisi sekaantumaan kauppapaikkojen reviirikiistoihin (uhkailu & 

painostaminen). Kannabiksen miljardimarkkinat ovat järjestäytyneen rikollisuuden 

hallussa, joten JR -rikollisuus ottaisi varmuudella omansa laillisesta myynnistä. 

4. Välittäjät kasvattaisivat kannabista aina omaan käyttöön (myyntitarkoituksesta tai 

bulvaanien käyttämisestä aina näyttötaakka poliisilla).  

5. Katumyyjillä kannabista hallussa aina "omaan käyttöön" (myyntiepäilyjen todistaminen 

vaatisi entistä enemmän poliisityötä, esim. tarkkailun järjestäminen ja pakkokeinot). 

6. Kotietsinnällä löytyvä kannabiskilo (nykyään törkeä huumausainerikos) olisi aina itse 

kasvatettua, vaikka tosiasiassa erä olisi salakuljetettu ulkomailta (näyttötaakka 

rikollisesta toiminnasta poliisilla). 

7. Vapauttamisen myötä lisääntyisi kannabiksen myynti- ja välitys alaikäisille. Poliisilta 

vaadittaisiin tehokkaampaa valvontaa. 

Väitetään että kannabiksen laillistamistoimet tai käyttörikollisuuden valvonnasta 

vapautuvat poliisin voimavarat voitaisiin suunnata "jäykempien" juttujen tutkintaan.  
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8. Kotietsintämahdollisuuden, henkilötarkastuksen ja -katsastuksen poistaminen 

kannabiksen käyttörikosasiassa kaventaisi poliisin puuttumismahdollisuuksia. 

Ammattimaiset kasvattamot jäisivät löytymättä - merkitystä vaikuttavuuteen!   

9. Vapaan kannabiksen vuoksi tulisi poliisille lisähaasteita liikenteen valvontaan. 

10 Vapaa kannabiksen aiheuttaisi valtavia lisäsatsauksia myös kontrollikoneiston 

ulkopuoliselle taholla (perheet, oppilaitokset, työpaikat jne.) Veronmaksajat vaatisivat 

poliisilta parempaa kontrollia, kun kannabis alkaisi näkyä entistä enemmän arjessa. 

11. Kolmas sektori ja yhteistyökumppanit tarvitsisivat enemmän poliisin tukitoimia vapaan 

kannabiksen seurauksena. 

12. Järjestäytyneen rikollisuuden näkyvyyden ja vaikutusmahdollisuuksien lisääntyminen 

vapauttamistoimien myötä sitoisi poliisin resursseja. 

13. Lisääntyvä verkkokauppa vaatisi enemmän voimavaroja poliisilta, tullilta ja 

rajavartiolaitoksen rikostorjunnalta 

14. Oikeuskäytännön höllentyminen kannabiksen osalta lisäisi salakuljetuksia 

("transpointteja") ja laittoman myynnin riskin ottamista. Kontrollikoneisto ei pysyisi 

perässä.  

15. Vapautustoimet aiheuttaisivat sen, että poliisin asenne kannabiskontrollia kohtaan 

höllentyisi. 

16. Loiventamistoimien myötä lisääntyvä huumetestaus toisi mukanaan erilaisia 

prosesseja, joihin poliisin pitäisi sekaantua (vahingonkorvauskanteista rikosilmoituksiin). 

17. Laillisen kannabiskaupustelun ympärille syntyisi myös muiden aineiden kauppaa, 

jonka valvonta olisi edelleen poliisin kontolla (suurin lisätyö).  

18. Kontrolliviranomaiset ottaisivat kannabiksen vapauttamisen jälkeen haltuun vain 

kymmenien kilojen kannabistakavarikkoja, jotka kaatuvat niin sanotusti syliin. Isojen 

takavarikkojen tekeminen salakuljettajilta helpottuisi kannabiksen vapauttamistoimien 

myötä, joten tulostavoite olisi helppo saavuttaa (silmänlumetta).  

19. Niin sanotut ylämiehet jäisivät entistä enemmän kontrollin ulkopuolelle. 

Kontrollikoneiston resurssit hupenisivat niin sanotusti päälle kaatuvien "transpointtien" 

tutkintaan.  

Mahdollisten kannabiksen vapauttamistoimien seurauksena 

olisi vääjäämättä  huumerikostorjunnan tason madaltuminen. 

Vapauttaminen voisi olla myönteistä yksityisille 

huumehoitopaikoille. 
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14.1. Hyvä laki 

Tällä hetkellä meillä on erittäin hyvä huumausaineiden käyttörikoksiin liittyvä 

lainsäädäntö (poikkeus muuntohuumeet). Joustavat ja asiakkaan tarpeiden mukaan 

toimivat lain tulkinnat ja hoitoonohjaus ovat tänä päivänä rikostorjunnan arkea.  

Meillä on toimiva huumelainsäädäntö kokonaisuudessaan (käyttörikoksesta törkeisiin), 

joka mahdollistaa puuttumisen. Ankarimmassa tapauksessa kannabiksen polttelun tai 

hallussapidon seurauksena voi olla sakko, sekä kiusallinen kotietsintä tai 

henkilötarkastus. Käyttäjät eivät joudu vankilaan pelkän käytön vuoksi, jos eivät sinne 

tarkoituksella hakeudu. Käytön takia leimautuminen on lähinnä teoriaa. Poikkeus ovat 

verkkohuumeet, joiden tilaaminen onnistuu myös niiltä, jotka eivät aineita kadulta saisi. 

Ainakin meillä Ylämailla (pohjoinen) on käytettävissä pilvin pimein poikkihallinnollisia 

yhteistyön mahdollisuuksia ja vaihtoehtoisia puuttumisen malleja, jotka auttavat 

käyttäjäpoloista tai harmitonta kokeilijaa. Toimijoilla - oppilashuollosta poliisiin - on 

korkea auttamisen tahto. Käytännössä tulppana ovat toimijoiden resurssit.  

14.2. kannabisrikollisuuden sääennuste 

Kannabista ja käyttörikoksen poistamista pitää mielestäni tarkastella tulevaisuuden 

näkökulmasta katsottuna (etukäteispainotteisuus). Rikollisuuden sääennuste liittyy usean 

ministeriön vastuualueeseen. Poikkihallinnollisesti pitäisi miettiä, MITÄ TAPAHTUISI jos 

- kannabistuotteiden (hasis ja marihuana) käytön rangaistavuudesta luovuttaisiin 

- kaikkien huumeiden käytön rangaistavuudesta luovuttaisiin 

- huumausaineen käyttörikos poistettaisiin kannabistuotteiden osalta   

- marihuanan kotikasvatus olisi sallittu 

- pienen marihuanamäärän hallussapito omaan käyttöön sallittaisiin 

- muutaman hasisgramman hallussapito omaan käyttöön sallittaisiin 

- kannabiskauppoja, -ravintoloita tai virallisia käyttelypaikkoja avattaisiin 
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14.3. Olemmeko tehneet kaikkemme poliisissa? 

Viljelyrikosten ja myös muiden huumejuttujen rikosprosessia on mahdollista keventää ja 

halventaa nykyisestään. Tuomiovallan siirtämistä esitutkintaviranomaisten suuntaan 

vieroksutaan. Pienillä toimilla kevennettäisiin kalliita oikeusprosesseja. Epäiltyjen 

oikeusturva ei muutoksista kaventuisi, mutta vaikuttavuus säilyisi tai jopa parantuisi.  

Huumerikostutkinnassa olisi mahdollisuus yksinkertaistaa asioita: 

 - suppean esitutkinnan tehokkaampi käyttäminen selvissä jutuissa 

 - kirjallisen menettelyn parempi hyödyntäminen (tutkintataktiikka) 

 - "hallinnollisten seuraamusten" nykyistäkin tehokkaampi käyttöönotto 

 rangaistusten korvikkeena (käännyttämisestä lupien menettämiseen) 

 - teon sovittaminen yhteiskuntapalvelulla ("kuokka käteen") 

 - rangaistusmääräyksen (poliisin antama sakko) käyttäminen pienissä ja 

 selvissä kasvatusjutuissa vähentäisi raskaita ja kalliita 

 oikeusprosesseja  

 - muuntomahdollisuuden palauttaminen poliisin antamissa sakoissa                  

 (muutos taitaa olla vireillä) 

 - yksinkertaisissa ja selvissä jutuissa ei pitäisi olla mahdollisuutta valittaa 

 alioikeuden päätöksestä hovioikeuteen (kustannustehokkuus) 

 - ammattitaidon lisääminen poliisin ja sidosryhmien peruskoulutuksessa ja  työhön 

 ohjauksessa (ennalta estävyys) 

 - puhuttelujärjestelmän keventäminen alaikäisen jutuissa  

 - nuoriso- ja koulupoliisin puuttumismahdollisuuksien lisääminen 

Poliisin rikostorjunnan pakkotahtisuus, toimintaympäristön muutos ja asiakaskunnan 

röyhkeyden lisääntyminen vaatisi poliisin järjestäytyneen rikollisuuden tutkinnan 

resurssien päivittämistä. Ei pidä unohtaa myöskään niitä, jotka painivat tulevaisuuden 

rikollisten ja uusien tekotapojen parissa päivittäisrikostutkinnassa (verkkohuumeet).  

Poliisin rikostorjunnan murroksesta hyötyvät vain rikolliset ja heidän 

myötävaikuttajansa. Pieneltä tuntuvat kannabiksen vapauttamisentoimet 

pahentaisivat asiaa.  

Miksi parin viimeisen vuoden aikana perinteiset ja synteettiset huumeet, sekä huumaavat 

lääkeaineet ovat tulleet käyttäjien saataville ennen näkemättömällä rytinällä netin kautta!  

Pohdinnan paikka poliisissa olisi myös siinä, missä tapauksessa, millä tavalla ja millä 

pelisäännöillä poliisille voisi ilmoittaa havaitsemastaan huumerikoksesta ja tai muusta 

rikoksesta. Vihjepuhelin ei palvele täysin tämän päivän tarpeita (asiaan liittyy RL 15:10)! 
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15. "MITÄPÄ SE HYVEJÄÄ" 
 

Huumekäytön ja kokeilun yleisyys (myös kannabis) on mielestäni suoraan verrannollinen 

yhteiskunnan hyvinvointiin ja reagointiherkkyyteen (raha). 

Monessa Euroopan maassa on nostettu kädet pystyyn kannabiksen suhteen. Samalla 

suhtautuminen muihinkin huumeisiin on lieventynyt. Suomikaan ei yksin pärjää 

kannabishaasteensa kanssa.  

Ennen kannabiksen vapauttamistoimia pitäisi pohtia, MITEN 

LAILLISTAMISTOIMET VAIKUTTAISIVAT 

- nuoriin ja lapsiin (ainetta entistä enemmän tarjolla) 

- vanhemmuuden haasteisiin (tunnistaminen, reagointi, valvonta) 

- työelämään (mm. huumekontrolli ja sen "hinta", ongelmana väärät tulkinnat)  

- liikennekäyttäytymiseen ja sen valvontaan (poliisin tehtävä) 

- oppilaitoksiin ja opettajien työhön 

- ennalta estävään toimintaan 

- sosiaali- tai terveydenhuoltoon  

- poliisin päivittäiseen rikostorjuntaan ja ennalta estävään työhön 

- järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan 

- oikeuskäytäntöön 

- valvontatehtäviin (kotikasvatus, kauppa- ja käyttelypaikat, maahantuonti tai 

sidosryhmäyhteistyö) 

- katuturvallisuuteen 

- kannabiksen verkkotilaamiseen 

- kannabiksen rakastuneeseen tai rakastumaisillaan olevaan ja hänen läheisiin 

 

Lieventämistoimien yhteydessä pitäisi miettiä myös sitä,  

a) Kuinka moni ei ole kokeillut kannabista tai muitakaan 

huumeita, kun niiden käyttö on rangaistavaa. 

b) Tai ovatko huumeet jääneet testaamatta sen vuoksi, että 

aine pitää ostaa laittomilta markkinoilta.  

http://www.123rf.com/photo_9930755_marijuana-green-leaf.html
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c) Tai siksi, että tupakkatuotteet ovat vieras asia. 

d) Tai onko kannabiksen testaaminen siirtynyt sen vuoksi 

että muutkaan ei käytä. 

e) Tai siksi, että huumeet eivät ole muodissa.  

Käyttörikoksen poistamista puolustavat usein hyvin koulutetut tutkijat ja saarnamiehet, 

joilla on usein taustatukena arvostettu instituutio. Yllätetäänkö poliisi housut kintussa?  

Järjestäytyneen rikollisuuden tutkinnassa ei poliisilla ole aikaa, eikä aina 

mielenkiintoakaan osallistua käyttörikostasoiseen keskusteluun.  

Poliisin päivittäisrikostutkinnassa, jossa pienet kasvatus- ja käyttörikostasoiset jutut 

yleensä tutkitaan, ei ole myöskään aikaa ottaa osaa huumepoliittiseen keskusteluun 

kannabiksesta.  

Poliisilla on tutkijaverkostonsa ja analyysien tekijänsä, mutta heidänkin kätensä tuntuvat 

olevan tänä päivänä töitä täynnä, että joku kannabiksen vapauttaminen ei jaksa 

kiinnostaa.  

Minkä ihmeen takia kannabiksesta on tullut nyt niin hyvä ja merkittävä aine, että 

vapauttamistoimia aletaan miettiä meilläkin (s.48). Vai onko kysymys vain luovuttamisesta 

rikollisten vaikutusvallalle? 

Allekirjoittanutta huolestuttaa, pystyykö poliisi tuomaan poikkihallinnollisessa 

keskustelussa tarpeeksi jämäkästi ja ymmärrettävästi esille kannabikseen liittyvää 

kokonaisuutta. 
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15.1. "Kahvikauppa" 

Kannabiskaupan vapauttamisen jälkeen rikollisorganisaation jäsen avaa "kukkapuodin" Oulun 

keskustaan. Fyysisen kaupan lisäksi kauppiaalla olisi Black Marketin kaltainen, kannabiksen 

nettikauppa - "lisää ostoskoriin". Hän möisi Rotuaarin puodistaan (ja nettikaupastaan) laillisilla 

viljelyksillä, mahdollisesti valtion tuella kasvatettuja "kukkatuotteita" 

vastuuntuntoisille aikuisille.  

Menekki on taattu ja kysyntä ylittää tarjonnan. Kainuulaiset ja lappilaiset ostaisivat 

kannabiksensa ilmeisesti nettikaupasta tai Ruotsin puolelta?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             kuva ei liity yläpuolen esimerkkiin 

Kuka valvoo ja millä 

keinoilla, että 

kukkakauppojen 

laillinen ruoho ei 

päädy katu- ja 

kotikauppaan, sekä 

keskenkasvuisille tai 

niille joille aine ei 

muuten sovi. 

 

Laillisten viljelysten tuotteen 

joutuisivat käytännössä 

kilpailemaan rikollisten 

viljelysten ruohon kanssa, 

jonka tuloa laillisille 

markkinoille olisi mahdoton 

estää kysynnän vilkastuessa.  

Rikollisten ruohoa myytäisiin 

laillisen "kukkakaupan" 

viereisestä rapusta tai 

nurkan takana erittäin 

halvalla. 

Laillisen kauppapaikan 

kauppiaalla olisi suuri paine 

ryhtyä rikolliseen ruohoon. 

Menestyville 

kannabiskaupoille ilmaantuisi 

jossain vaiheessa "ostaja", 

vaikka kauppapaikka ei 

olisikaan myytävänä (JR -

rikollisuuden keinot). 

 

 

Ilman valtion tukitoimia olisi 

haasteellista kilpailla 

rikollisten halvan kukan 

kanssa. 

Laillisen kannabiksen 

verotulot eivät riittäisi edes 

kannabiksesta aiheutuviin 

korjauskuluihin, 

puhumattakaan muiden 

huumeiden ja rikollisten 

lääkkeiden aiheuttaman 

riesan korjaamiseen. 
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16. YHTEENVETO - mitä me olemme 

valmiita sietämään! 

Kansalaisaloitteessa (s.6) vaaditaan  

1. kannabiksen (hasis & marihuana) käyttörikoksen poistamista (s.14-) 

2. kannabiksen laillista hallussapitoa (s.51-) 

3. kannabiksen kotikasvatuksen sallimista omaan käyttöön (s.23-)  

Kyseisistä (1-3) lievennyksistä puhuttaessa pitää huomioida myös se, että laillinen 

kannabiksen MYYNTI pitäisi järjestää jotenkin. Tuskin muutoksen kannattajat ovat 

ajatelleet, että kaikki kasvattaisivat omaan käyttöön. Tuskin vaihtoehtona on 

sekään, että kotikasvattajat alkaisivat myydä kotiportilta tuotteitaan niille, jotka 

eivät viitsi kukkapurkkeja nurkkiinsa haalia! Laittomat markkinat kasvaisivat. 

Lievennysten (1-3) myötä tulisi painetta järjestää kannabiksen myynti virallisten 

kauppapaikkojen avulla (s.47, 49, 55 ja apteekki s.48). 

Lievennysten (1-3) edellytys käytännössä olisi, että myymisen lisäksi kannabiksen 

OSTAMINEN - riippumatta myyntipaikasta - ei olisi myöskään rikos! 

Lievennykset toisivat mukanaan valtavan määrän poikkihallinnollisia haasteita - 

työt lisääntyisit (s.49). Esim. kannabiksen käyttörikoksen poistaminen lisäisi 

varmuudella kannabiksen nettitilauksia (muistio: VERKKORIKOLLISUUS 2014). 

Seurauksia olisi mahdotonta korjata jälkeenpäin. Korjaavaan työhön ei löytyisi 

varoja. Esimerkkinä mainittakoon käyttäjän läheiselle koituva harmi, 

katuturvallisuus, ennalta estävän työn vaatimukset ja lisääntyvä huumerikollisuus 

monimuotoisuudessaan. Järjestäytyneen rikollisuuden ilmiöt koulupoikien 

velanperinnästä muuntohuumeisiin olisivat hiljalleen vieläkin arkipäiväisempää.  

 

 

 

 

 

 

 

16.1. 21-v ikäraja Coloradossa 

Kannabiksen vapauttamistoimien jälkeen pitäisi olla äärimmäisen huolissaan alle 21 -

vuotiaitten lisääntyvästä kannabiksen kokeilusta. Alaikäiset olisivat edelleen 

vastuuntunnottomien koti- katu- ja verkkomyyjien uhreja.  

Monet lapset tutustuvat Suomessa alkoholiinkin ennen mopoikää. Meidän ei onneksi vielä - 

ennen laillistamistoimia - tarvitse kantaa juurikaan huolta, mistä 13 - 21 -vuotiaat pojat ja 

tyttäret saisivat heille laittoman kannabiksensa mahdollisimman turvallisesti.  

Poliisityökaverini, pienen pojan isä totesi aikoinaan, että hän on aikaa sitten luovuttanut 

kannabiksen suhteen. Hän sanoi olevan jopa suotavaa, että hänen poikansa saisi 

vanhempana valita laillisen kannabiksen ja alkoholin väliltä.  

JOHTOPÄÄTÖS: Jos poliisin poika joskus päätyy valitsemaan, hän valitsee molemmat. 

Eikä hän ehkä malttaisi odottaa "ruohoaan" 21 -vuotiaaksi kuten Coloradossa. 
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    - LIITE I- 

Huumeiden käyttö ja järjestäytynyt  huumekauppa  yleistyvät  07.05.2012 

Poliisiammattikorkeakoulun julkaiseman Huumeet Suomessa 2020 -

ennakointitutkimuksen mukaan huumeiden käyttö yleistyy ja 

huumausainemarkkinat siirtyvät yhä enemmän järjestäytyneen rikollisuuden 

hallintaan.  Tutkimuksen osallistuneiden asiantuntijoiden mukaan erityisesti 

muuntohuumeiden, esimerkiksi MDPV:n ja Bromo-Dragonflyn, käyttö yleistyy. 

Myös kokaiinin, kannabiksen ja lääkkeiden päihdekäyttö lisääntyy. Asiantuntijat 

arvioivat myös, että kannabiksen kotikasvatus on Suomessa vuonna 2020 

huomattavasti nykyistä yleisempää ja sen käytön ja hallussapidon 

rangaistuskäytäntöjä saatetaan lieventää. Ennakointihankkeessa koottiin 

asiantuntijapaneelin käsityksiä siitä, millaisia muutoksia huumausainetilanteessa 

todennäköisesti tapahtuu vuoteen 2020 mennessä. Ennakoinnin avulla ei-

toivottuja muutoksia voidaan estää tai ainakin niihin voidaan varautua.  

- Sitaatin lähteestä ei ole tietoa - 

 

Muutoksia rangaistuksiin odotettavissa  

Asiantuntijat ennakoivat, että kymmenen vuoden kuluttua huumeiden maahantuontia hallitsevat järjestäytyneet 

rikollisryhmät. Hintakehityksestä asiantuntijat olivat erimielisiä: puolet asiantuntijoista arveli hintojen laskevan ja puolet 

nousevan.  Huumeiden käyttö ja hallussapito on todennäköisesti vuonna 2020 edelleen rangaistavaa. Mahdollisena 

poikkeuksena asiantuntijapaneeli näki sen, että syyttämättä jättäminen muodostuu vallitsevaksi käytännöksi 

kannabiksen käyttö- tai hallussapitorikoksesta. Huumausainerikoksesta langetettu vapausrangaistus voidaan 

tulevaisuudessa asiantuntijoiden arvioiden mukaan todennäköisesti suorittaa päihdehoitolaitoksessa. Alaikäiset 

käyttäjät voidaan todennäköisesti vuonna 2020 määrätä tahdonvastaiseen hoitoon. Hoidon ja terveyskysymysten 

osalta asiantuntijat pitivät todennäköisenä, että huumekuolemat yleistyvät lääkkeiden huumekäyttö lisääntyessä. 

Huumeet Suomessa 2020 -tutkimuksessa käytettiin Delfoi-menetelmää, jossa paneelin asiantuntijat jakoivat 

näkemyksiään tulevaisuudesta. Paneelistit olivat kansallisen huummeseurantakeskuksen asiantuntijoita. Kansallinen 

huumeseurantakeskus on osa EU:n huumevirasto EMCDDA:n koordinoimaa Reitox-tietoverkostoa.  

- Sitaatin lähteestä ei ole tietoa - 
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     - LIITE II - 
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     LÄHETE 

Kannabiskevät 2014, Oulu! 

Kannabiksen liittyvä keskustelu on kiihtyvää, mutta pirstaleista. Useat katsovat asiaa 

omien mieltymystensä kannalta. Kokonaisuus on harvojen hallussa. 

Eniten minua huolestuttaa mahdollisiin kannabiksen loiventamistoimiin liittyen nuoriso ja 

heidän tulevaisuutensa. Kannabiskeskustelussa pitäisi saada nykyistä parempi vastaus 

ainakin seuraaviin kysymyksiin: 

1.   Lisääntyvä kannabistarjonta ja keskenkasvuiset: Miten alaikäiset saataisiin 

pysymään erossa aineesta, sillä kannabiksen vapauttamistoimien myötä aineen tarjonta 

varmuudella kasvaisi. Nuoriso olisi entistä enemmän mustan pörssin kauppiaitten 

armoilla.  

2. Järjestäytynyt rikollisuus: Kannabis on maailmalla miljardibisnes. Miten 

ammattirikolliset ja heidän yhteiskunnallinen vaikutusvalta saataisiin pysymään erossa 

laillisesta kannabiskaupasta. 

3.   Kannabiksen vahvuus: Kannabistuotteiden pitoisuus on tänä päivänä aivan eri 

luokkaa kuin vuosikymmen sitten. Lisäksi markkinoilla on synteettistä ruohoa, jonka 

sisältöä voi vain arvailla. 

- Liekö kukaan tutkinut, vaikuttaako suurempi THC -pitoisuus eri tavalla mielen 

sopukoihin, kuin 70 -luvun mieto aine!  

- Liekö kukaan puntaroinut, miten kannabis vaikuttaa monikäytössä. Ainakin Ylämailla 

kannabiksen käyttö liittyy vahvasti päihteiden sekakäyttöön! 

Korostettakoon, että liitteen kannanotto ei ole poliisin virallinen mielipide asiasta. 

Ylämailta! 

Jukka Oikarinen                        

rikosylikonstaapeli, Oulu                                                                                                    

jukka.oikarinen@poliisi.fi                                                                                                                                                                                                       

 




