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Kannabiksen	  lähihistoria	  Suomessa	  

•  1950-‐luvulla	  kannabis	  heikos:	  tunne<u.	  
•  1960-‐luvulla	  :lanne	  alkoi	  muu<ua	  ensimmäisen	  
huumeaallon	  myötä	  1962–63.	  

•  1966	  lehdistön	  kannabiksen	  esiin	  nostaminen-‐	  
poliisin	  huumeryhmä.	  

•  1970-‐luvun	  alkuun,	  huumeaallon	  huippuun	  as:	  
nousua,	  jonka	  jälkeen	  :lanne	  suhteellisen	  
staaHnen	  1990-‐luvun	  puoliväliin	  as:.	  	  

•  Toisessa	  huumeaallossa	  käy<ö	  lisääntyi	  nopeas:.	  	  



Kannabis	  ja	  lainsäädännön	  kehitys	  hiukan	  
oikomalla	  

•  Kannabiksen	  kriminalisoin:	  asetuksin	  1966	  
•  1969	  komiteamie:ntö.	  Ajatuksena	  oli,	  e<ä	  
puutu<aisiin	  vain	  huumeiden	  julkiseen,	  
provosoivaan	  käy<öön.	  	  

•  KeHl	  Bruunin	  eriävä	  mielipide,	  jossa	  hän	  mm.	  
esiH,	  e<ä	  ”tällaisten	  ”rikollisten”	  
työpaikkajärjestelyt	  saa<avat	  vaikeutua.	  





Historiallises;	  katso<una	  lainsäädäntö	  on	  vain	  
kiristynyt	  

•  YK	  ei	  vaa:nut	  käytön	  kriminalisoin:a.	  
•  Laki	  1972	  –	  ”arpalaki”	  
•  1997	  Huumestrategia	  (josta	  seuraavassa).	  
•  2001	  käy<örikosuudistus	  -‐syy<äjien	  puhu<elu	  
koskien	  alle	  18-‐vuo:asta.	  

•  Syy<äjien	  ohje	  2010:	  kannabiskasvien	  määrä.	  
•  Rikosoikeudellises:	  ns.	  täyskielto:	  tunnusmerkistöt	  
huumausaineen	  käytöstä	  	  huumeiden	  
levi<ämiseen.	  



Markku Soikkeli: Kieltolaki vs. haittojen vähentäminen 
Suomen päihdepolitiikassa: huumausaineet 

•  Suomen huumestrategia 1997 
– Taustalla jyrkkä erimielisyys ja HIV:n uhka	  
– Kahden raiteen politiikka: lisää haittojen vähentämistä, lisää 

kontrollia	  
– Haittojen vähentämispolitiikka sittemmin hyväksytty, 

kontrollipolitiikkaa kovennettu	  
•  Rangaistusten käyttö vastoin lain tarkoitusta	  
•  Käyttörikosuudistus	  
•  Ajokorttidirektiivi	  
•  Työelämän huumetestit	  
•  Rikostaustaote	  
•  SORA-lainsädäntö 	  

– Strategia tulisi arvioida uudelleen 



Kannabis	  ;lastoissa	  
•  25-‐34-‐vuo:aat	  miehet.	  
•  Kuukausi<ain	  heistä	  käy<ää	  n.18	  000.	  
•  43%	  alle	  35-‐vuo:aista	  miehistä	  jä<äisi	  
rankaisema<a	  kannabiksen	  kasvatuksesta.	  

•  40-‐60	  000	  kasva<anut	  kannabista.	  
•  10%	  suomalaisista	  tuntee	  kannabiksen	  
kasva<ajan.	  

•  17%	  suomalaisista	  kokeillut	  kannabista.	  
•  Suomessa	  kuluteHin	  kannabista	  (hasista	  ja	  
kukintoa)	  jo	  2000-‐luvun	  puolivälissä	  noin	  
2200-‐4700	  kiloa.	  



Nykyisin	  kasvatetaan	  itse	  huoma<avas;.	  Joitakin	  
ko;kasvatuksen	  yleistymisen	  syitä	  

•  Hasiksen	  laadun	  huononeminen	  ja	  hinnan	  koveneminen	  
”tavallisille”	  käy<äjille	  1990-‐luvulta	  läh:en.	  Hasiksesta	  jäi	  
”asialle	  vihkiytyneiden	  ja	  enemmän	  ”rikollisten”	  aine.	  

•  Sky	  1991	  –	  Hullu	  puutarhuri	  –	  Interne:ssä	  v:sta	  1996	  läh:en	  
•  Interne:n	  kau<a	  kansainväliset	  ilmiöt	  
•  Asiaan	  kuuluvat	  ko:-‐	  ja	  ulkomaiset	  neHsivustot	  
•  Ne:n	  siemenliikkeet.	  Kasvatus-‐	  ja	  tarvikeliikkeet	  
•  Hamppumarssit	  vuosi<ain	  vuodesta	  2000	  –	  jonkinlainen	  
ak:vismi	  	  

•  1980-‐luvulla	  poliisi	  takavarikoi	  kannabiskasveja	  kymmeniä,	  
1990-‐luvulla	  satoja	  ja	  2000-‐luvulla	  tuhansia	  vuosi<ain.	  2010-‐
luvulla	  kymmeniä	  tuhansia	  vuosi<ain.	  Kasvatus	  lisääntyi	  mu<a	  
myös	  poliisi	  alkoi	  kohdistaa	  toimenpiteitä	  kasvatusta	  ja	  
kasva<ajia	  kohtaan.	  	  



Onko	  kannabis	  tavisten	  touhua?	  
•  Vaikka	  :lastollises:	  nuorten	  miesten	  asia,	  niin	  käy<äjät	  ovat	  
poikkileikkausta	  yhteiskunnasta,	  mukana	  kaikki	  sosiaaliluokat	  ja	  ikäryhmät.	  
Syrjäytyneistä	  (osi<ain	  syrjäytetyistä?)	  eri<äin	  hyvin	  toimeentuleviin	  ja	  
menestyviin.	  	  

•  Tilastojen	  mukaan	  myös	  kannabiksen	  kasvatus	  on	  nuorten	  miesten	  touhua.	  
Kannabiksen	  kasva<ajat	  eivät	  näytä	  erityisen	  poikkeavalta	  tai	  syrjäytyneeltä	  
ryhmältä.	  	  

•  Joitakin	  eroavaisuuksia	  tosin	  on.	  Kannabista	  kasva<avat	  nuoret	  asuvat	  
ikätovereitaan	  useammin	  yksin	  ja	  ovat	  sekä	  perheen	  e<ä	  lasten	  suhteen	  
vakiintuma<omampia.	  	  

•  Perus-‐	  ja	  ammaHkoulutuksessa	  ei	  ole	  suuria	  eroja,	  mu<a	  muuhun	  väestöön	  
verra<una	  useampi	  heistä	  oli	  tutkimushetkellä	  työ<ömänä	  ja	  heillä	  oli	  myös	  
verrokkiaineistoa	  alhaisemmat	  tulot.	  	  

•  Kulutusta	  kysy<äessä	  kannabiksen	  käy<äjäkunnasta	  noin	  80	  prosenHa	  
ilmoi<aa	  käy<ävänsä	  harvemmin	  kuin	  kerran	  viikossa.	  	  

•  Päivi<äiskäy<äjiä	  hyvin	  vähän?	  	  



Kannabiksen	  käytöstä	  
•  Käy<äminen	  on	  useille	  sosiaalista,	  siis	  
yhteisöllistä	  kuten	  muidenkin	  päihteiden	  
käy<ö.	  

	  	  



Käy<ökul<uurista	  

•  Sosiaalista	  tarjontaa,	  raha	  ei	  ole	  
pääasiassa.	  

•  Kannabista	  ”hiisataan”	  tai	  
”pajautellaan”.	  Termistöä	  rii<ää.	  

•  Pol<aminen	  luultavas:	  yleisin	  
käy<ötapa.	  ”JoinH”.	  Lukuisia	  
tekotapoja,	  malleja,	  fil<ereitä…	  	  

•  Myös	  esim.	  ”bongi”	  tai	  ”vapo”.	  
•  Syöminen	  sellaisenaan,	  ruuan	  tai	  
juoman	  seassa	  valmistaminen.	  
Alkoholiin	  liuo<aminen.	  	  



Käy<ökul<uurista	  

•  Kul<uuriin	  voi	  kuulua	  normeja.	  	  
•  Osa	  käy<ää	  yhdessä,	  osa	  yksin,	  osa	  
vaihtelevas:.	  Käy<äminen	  ja	  kulutus	  hyvin	  
erilaista	  ja	  yksilöllistä.	  

•  Lajike	  voidaan	  valita	  käy<ö:lanteisiin	  sopiviksi.	  
Indicat	  enemmän	  ”kehoon	  vaiku<avia”,	  Sa:vat	  
puolestaan	  vaiku<avat	  enemmän	  mieleen.	  	  

•  Tosin	  suuri	  osa	  lajikkeista	  nykyisin	  hybridejä,	  
osaksi	  Sa:vaa,	  osaksi	  Indicaa	  



Kasva<amisesta	  
•  Kasva<aminen	  yhdessä	  tai	  
yksin,	  ulkona	  ja/tai	  sisällä.	  

	  
•  Välineitä	  ne:stä,	  
tarvikeliikkeistä	  ja	  muilta	  
kasva<ajilta.	  Kuluja,	  
tarvikkeita	  ja	  :etou<a	  jaetaan.	  	  

•  Yhteisen	  kasva<amisen	  avulla	  
käy<äjät	  saavat	  tuo<eensa	  ja	  
voivat	  vaihtaa	  lajikkeita,	  joita	  
on	  ainakin	  1400.	  	  



Kasvatuksesta	  
	  
•  Enimmäkseen	  sisäkasvatusta?	  Kokeneilla	  kasva<ajilla	  ”stealth”	  –

kasva<amo.	  
•  Vesi	  vs.	  multa.	  	  
•  ”Eslit	  ”	  vs.	  ”na:kat”	  vs.	  ”ledit”	  vs.	  ”aurinko”	  valaistuksena.	  
•  Useimmiten	  enintään	  10	  kasvia,	  :laa	  2-‐3m2.	  
•  Useimmiten	  1	  sato	  kerrallaan.	  
•  Yksi	  pitää	  Indicasta,	  toinen	  Sa:vasta,	  kolmannet	  hybrideistä.	  Voi	  

kasva<aa	  eri	  lajikkeita	  samaan	  aikaan.	  	  
•  Kulut	  100-‐	  useisiin	  tuhansiin	  as:.	  (400-‐500	  eurolla	  saa	  jo	  

suhteellisen	  hyvän	  peruskasva<amon.	  Valot,	  cooltube,	  ak:ivihiili,	  
ufo,	  kaappi…)	  

•  Kasva<aminen	  (hyvä	  sato)	  vaa:i	  aikaa,	  :etoa	  ja	  kärsivällisyy<ä:	  
kosteus,	  lämpö:la,	  valaistus,	  vesi	  ph:t,	  multa,	  lannoi<eet,	  kasveista	  
huoleh:minen,	  :etyt	  siemenet	  tai	  pistokkaat.	  	  



Lopputuotos	  voi	  olla	  varsin	  näy<ävää	  
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Kasva<amisen	  ja	  käytön	  perusteluita	  
•  Pyrkimys	  väl<ää	  huumemarkkinoita.	  Kasva<aminen	  on	  
vähemmän	  riskial:sta	  kuin	  ostaminen.	  	  

•  Kukinnolla	  on	  statusta	  hasikseen	  verra<una.	  	  
•  Kasva<aminen	  ei	  ole	  rikollista,	  ennemminkin	  
kansalaisto<elema<omuu<a.	  	  

•  Alkoholi	  tai	  muut	  lai<omat	  aineet	  eivät	  sovi	  –	  kukinto	  
lähes	  täydellinen	  päihde.	  

•  Tietää	  mitä	  saa,	  saatava	  kukinto	  on	  hyvälaatuista	  ja	  
edullista	  (jopa	  alle	  0,5€/gr)	  

•  Rahan	  ansaitseminen.	  
•  Lääkekäy<ö.	  Itse	  kasvatetun	  kannabiksen	  terveydellisyys.	  
•  Oman	  tarpeen	  tyydy<äminen.	  Mahdollisuus	  nauHa	  
sadosta	  yhdessä	  ystävien	  ja	  tu<ujen	  kanssa.	  

•  Kasvatuksesta	  itsestään	  saatava	  nau:nto.	  	  
•  Aja<elussa	  on	  mukana	  ideologinen	  päihdepoliiHnen	  
ulo<uvuus.	  Kri:ikkiä	  kannabiskontrollia	  ja	  yhteiskunnan	  
asenteita	  kohtaan.	  



Hyvät	  puolet	  
•  Kivun	  vaimentaminen.	  
•  Tuoksu,	  maku.	  
•  Suhteellisen	  terveellinen,	  ei	  voi	  tappaa.	  
•  Ei	  aiheuta	  krapulaa	  tai	  väkivaltaa.	  Ei	  voi	  käy<ää	  liiallises:	  alkoholia	  

kukinnon	  kanssa.	  Ei	  vie	  toimintakykyä	  kuten	  alkoholi.	  Alkoholin	  
korvike,	  Käyte<äessä	  tulee	  erilainen	  ilta	  kavereiden	  kanssa	  kuin	  
alkoholin	  kanssa.	  Alkoholia	  helpompi	  käy<ötapa.	  Parantaa	  
elämänlaatua,	  mitä	  alkoholi	  ei	  tee.	  

•  Unilääke,	  rentoutumiskeino.	  
•  Vaiku<aa	  tuntemuksiin,	  luovuuteen	  ja	  ideoimiseen.	  
•  Lajikkeiden	  kirjo-‐	  lajikkeista	  riippuen	  voi	  nauHa	  eri	  :lanteisiin	  

sopivia	  lajikkeita	  
•  Helppo	  nauHa,	  vaikutus	  ei	  kestä	  pitkään.	  Toimintakyky	  säilyy.	  	  
•  Kasvatus	  on	  valohoitoa	  sekä	  mielenhoitoa,	  ”pako<aa”	  

elämänhallintaan.	  	  



Huonot	  puolet	  
•  Överit	  l.	  yliannostus.	  Ahdistavat	  tuntemukset,	  nega:iviset	  olo:lat.	  Jos	  

valmiiksi	  huonot	  fiilikset,	  ne	  tulevat	  pintaan.	  	  
•  Annostelun	  vaikeus.	  	  
•  Iso	  sato	  –	  käy<äminen.	  	  
•  Lähimuis:n	  heikentyminen.	  Ajatus	  katkeilee.	  
•  Liikakäy<ö	  passivoi,	  hidastaa,	  motoriikan	  heikentyminen.	  
•  Ei	  aiheuta	  krapulaa	  vs.	  seuraavan	  päivän	  jumitus	  
•  Voi	  käy<ää	  paljon,	  jolloin	  käytöstä	  tulee	  helpos:	  ru:inia.	  Henkinen	  

riippuvuus.	  	  
•  Savu	  keuhkoihin.	  
•  Käytön	  lope<amisen	  jälkeinen	  masennus	  ja	  äkäisyys.	  
•  Mais:aisten	  toivossa	  asunnossa	  vierailevat	  ystävät.	  
•  Ruokahalun	  lisääntyminen.	  
•  Kannabiksen	  kasva<ajat	  itse	  pitävät	  selväs:	  suurimpana	  hai<ana	  riskiä	  

paljastua	  poliisille	  ja	  tulla	  rangaistuksi.	  	  



Yhteiskunnan	  suhtautuminen	  
•  Suomen	  lainsäädännön	  suhtautuminen	  kannabiksen	  kasvatukseen	  

on	  yksiseli<eisen	  tuomitseva,	  ja	  kontrollitoimissa	  sitä	  sovelletaan	  
:ukas:.	  

•  Alussa	  esitellyn,	  vuonna	  2001	  säädetyn	  käy<örikoksen	  pi:	  johtaa	  
siihen,	  e<ä	  rangaistuksista	  luovu<aisiin	  useammin.	  
Käräjäoikeuskäsi<elyt	  vähenivät	  mu<a	  poliisi	  alkoi	  sako<aa	  en:stä	  
enemmän	  kannabiksen	  käy<äjiä	  (nk.	  SakkoautomaaH).	  Heitä	  on	  
eniten	  ja	  heidät	  on	  suhteellisen	  helppoa	  o<aa	  kiinni.	  	  

•  Myös	  em.	  syy<ämiskäytännön	  yhtenäistämiseksi	  tuli	  suositus	  
vuonna	  2010.	  Yhden	  kasvin	  keskituotoksi	  on	  arvioitu	  25	  grammaa.	  
Suosituksen	  mukaan	  syy<äjä	  voisi	  vaa:a	  vankeu<a	  yli	  kymmenen	  
kasvin	  viljelmästä,	  kun	  taas	  sen	  alle	  jäävistä	  tapauksista	  esite<äisiin	  
sakkoa.	  



Käytöstä	  rankaiseminen	  
•  Käy<äjien	  mukaan	  eteen	  voi	  tulla	  pelkästä	  kannabiksen	  käytöstä	  kiinni	  jäätäessä	  muitakin	  
seuraamuksia	  kuin	  rikosoikeudelliset	  seuraamukset.	  	  

•  Usein	  ko:etsintä	  (yli	  18-‐vuo:aille).	  
•  Huumausaineen	  käy<örikoksesta	  voi	  seurata	  ajokor:n	  peruu<aminen	  tai	  sen	  saamisen	  
viivästyminen.	  Huumausaineen	  käytöstä	  kiinni	  jääneeltä	  voidaan	  viedä	  ajokorH	  ja	  
velvoi<aa	  hänet	  pitkäaikaiseen	  ja	  kalliiseen	  prosessiin	  erikoislääkärin	  johdolla	  saadakseen	  
kor:n	  takaisin.	  Huumeiden	  nollaraja	  liikenteessä	  käytännössä	  merkitsee,	  e<ä	  
raHjuopumustuomion	  voi	  saada	  myös	  selvin	  päin	  ajanut,	  jos	  hänen	  elimistöstään	  löytyy	  
huumausaineen	  aineenvaihduntatuote<a.	  

•  Muita	  seuraamuksia	  ovat	  aselupien	  peruminen	  tai	  järjestysmiesluvan	  peruminen.	  
Huumausainemerkintä	  voi	  vaiku<aa	  isän	  oikeuksiin	  suhteessa	  lapseensa.	  	  

•  Lainsäädäntö	  mahdollistaa	  oppilaitoksesta	  ero<amisen	  erilaisten	  mm.	  mielenterveyteen	  ja	  
päihteiden	  käy<öön	  lii<yvien	  syiden	  nojalla.	  	  

•  Mikäli	  :eto	  menee	  työnantajan	  :etoon	  esimerkiksi	  työantajan	  pyytäessä	  selvitystä,	  yksilö	  
voi	  olla	  saama<a	  työpaikkaa.	  

•  Käy<äjien	  mukaan	  eteen	  voi	  tulla	  pelkästä	  kannabiksen	  käytöstä	  kiinni	  jäätäessä	  nk.	  
Piilorangaistus?	  Puhutaan	  myös	  h-‐merkinnästä.	  Mikä	  ihmeen	  h-‐merkintä?	  

•  Onko	  alussa	  esitelty	  KeHl	  Bruunin	  visio	  toteunut?	  Pysyvä	  s:gma?	  Tieto	  ko:in,	  kouluun,	  
töihin?	  Ajokor:n	  menetys/sen	  saamisen	  viivästyminen,	  lasten	  tapaamiset	  vaikeutuvat,	  
lasten	  huostaanotot,	  töiden	  saamisen	  vaikeutuminen?	  	  



Rekistereistä	  
•  H-‐merkintä:	  1990-‐luvun	  alkuun	  as:	  poliisilla	  oli	  myös	  huumausainerikoksista	  kiinni	  jääneistä	  oma	  

”huumenumeronsa”	  manuaalikor:stossa.	  H-‐merkintä	  sanana	  juontanee	  juurensa	  tästä,	  se	  on	  
slangisana	  manuaalikor:ston	  huumenumerosta.	  

•  Nykyään	  järjestelmä	  on	  sähköinen	  ja	  vastaava	  :edosto	  on	  tuntomerkkirekisteri.	  Kyseinen	  rekisteri	  
on	  osa	  poliisiasiain	  :etojärjestelmää,	  joka	  tunnetaan	  lyhyemmin	  nimellä	  Patja.	  Se	  on	  poliisin	  
valtakunnallinen	  :etojärjestelmä.	  Tuntomerkkirekisteri	  on	  siis	  osa	  Patjaa.	  Tuntomerkkirekisteriin	  
merkitään	  yksilön	  huumausainerikoksen	  valmistelu	  ja	  huumausaineen	  käy<örikos.	  Tiedot	  ovat	  
poliisin	  yhteiskäytössä.	  

•  Epäiltyjen	  ;etojärjestelmä	  EPRI	  puolestaan	  on	  poliisin	  valtakunnalliseen	  käy<öön	  tarkoite<u	  
pysyvä	  automaaHsen	  :etojenkäsi<elyn	  avulla	  ylläpide<ävä	  henkilörekisteri.	  EPRI	  voi	  sisältää	  
hanki<uja	  rikos:edustelu-‐,	  tarkkailu-‐	  ja	  havainto:etoja	  henkilöistä,	  joiden	  on	  syytä	  epäillä:	  

•  -‐syyllistyvän	  tai	  syyllistyneen	  rikokseen,	  josta	  saa<aa	  seurata	  vankeu<a;	  
•  tai	  
•  -‐myötävaiku<avan	  tai	  myötävaiku<aneen	  huumausaineen	  käy<örikokseen.	  	  
•  Poliisilla	  on	  oikeus	  käy<ää	  epäiltyjen	  :etojärjestelmän	  :etoja	  myös	  muuhun	  kuin	  niiden	  keräämis-‐	  

ja	  talle<amistarkoitusta	  vastaavaan	  tarkoitukseen,	  jos	  :edot	  ovat	  tarpeen:	  
•  Henkilöllisyyden	  selvi<ämiseksi	  suorite<aessa	  sellaista	  poliisin	  yksi<äistä	  tehtävää,	  joka	  

väl<ämä<ä	  edelly<ää	  henkilöllisyyden	  varmistamista.	  Poliisin	  henkilörekisterin	  :etoja	  saa	  käy<ää	  
myös	  poliisin	  tutkimus-‐	  ja	  suunni<elutoiminnassa.	  Samoin	  :etoja	  saa	  käy<ää	  poliisin	  
koulutustoiminnassa,	  jos	  :edot	  ovat	  koulutuksen	  toteu<amiseksi	  väl<ämä<ömiä.	  Poliisin	  
rekistereitä	  saa	  käy<ää	  omassa	  työssään	  soveltuvin	  osin	  myös	  esimerkiksi	  tulli	  ja	  rajavar:olaitos.	  

•  Näiden	  lisäksi	  meille	  on	  tullut	  Havainto;etorekisteri	  –	  kansalainen	  voi	  ilmiantaa	  toisen	  
kansalaisen	  ja	  näin	  joutuu	  poliisin	  rekisteriin.	  	  

•  Hallitusohjelmassa	  on	  maininta,	  e<ä:	  Poliisin	  toimintaa	  tehostetaan	  o<amalla	  käy<öön	  uusi	  
:etojärjestelmä,	  joka	  sovitetaan	  yhteen	  muiden	  turvallisuusviranomaisten	  ja	  oikeushallinnon	  
:etojärjestelmien	  kanssa.	  	  

•  Kun	  viranomaisten	  oikeudet	  lisääntyvät	  niin	  pitäisikö	  edistää	  myös	  ”vastapuolen”	  etua?	  



Rangaistuksien	  vaikutuksista	  
•  Syrjäytyminen	  lii<yy	  poliisin	  
haaviin	  joutumiseen.	  
Syrjäytymistä	  ennus:	  eniten	  
se,	  puu<uuko	  poliisi	  asiaan.	  
Poliisi	  ei	  juurikaan	  saanut	  
pidäte<yjä	  lope<amaan	  
käy<öä	  (Pedersen	  W:	  
Addic:on	  2011:106:1636-‐43).	  

•  Tutkimusta	  ei	  :etenkään	  voida	  
johtaa	  suoraan	  Suomeen.	  	  

•  Suomessa	  ei	  ole	  tehty	  
selvitystä	  aiheesta.	  



Laiton	  yhteisö	  

•  Koska	  kannabikseen	  lii<yvä	  toiminta	  on	  totaalisen	  
laitonta	  (esim.	  Suomen	  kannabisyhdistys	  sai	  vasta	  
hilja<ain	  ry-‐tunnukset),	  sen	  ympärille	  on	  syntynyt	  
”laitonta	  yhteisöllisyy<ä”.	  Toiminta	  on	  toiselta	  
puolelta	  yhteisöllistä,	  koska	  ”taistellaan	  saman	  
asian	  puolesta”	  ja	  ollaan	  ak:ivisia	  epäkoh:a	  
vastaan,	  myös	  arkielämässä.	  Toinen	  puoli	  
yhteisöstä	  toimii	  ne:ssä.	  	  



Yhteisöllisyys	  kuitenkin	  hajoaa	  

•  Ylivoimaises:	   suurimmalle	   osalle	   käy<äjistä	  
kannabis,	   kannabisyhteisöllisyys,	   -‐kul<uuri	   tai	  
osakul<uuri	  on	  ns.	  kevyempää	   ja	  se	  on	  ohimenevä	  
vaihe	  elämässä.	  	  

•  Nuoren	   ”käytössä”	   voi	   olla	   kyse	   vain	   muutaman	  
kerran	  kokeilusta.	  

•  Yhteisöllisyys	   hajoaa	   muiden	   asioiden	   alkaessa	  
kiinnostaa.	  Elämään	  tulevat	  opiskelu-‐	  tai	  työpaikka,	  
parisuhde	  ja	  perhe.	  

•  Käy<ö	   loppuu	   kokonaan	   ja	   jos	   se	   jatkuukin,	   niin	  
käytöstä	   tulee	   satunnaista	  mu<a	   edelleen	   sala<ua	  
(varsinkin	  jos	  ei	  ole	  jääty	  kiinni).	  	  



Kannabis	  ei	  kiinnosta	  kaikkia	  

•  Kyse	  on	  kuitenkin	  vain	  yhdestä	  osakul<uuri-‐
ilmiöstä	  nuorison	  keskuudessa.	  

•  Normalisoitumisesta	  huolima<a	  siinä	  on	  
edelleen	  osakul<uurinen	  leima.	  
Suhtautuminen	  kannabikseen	  on	  sil:	  
sallivampaa,	  jos	  tuntee	  käy<äjän/kasva<ajan.	  



Yhteenvetoa	  
•  Ongelmia	  siis	  lai<omuudesta	  ja	  seuraamuksista	  kiinni	  
jäätäessä.	  Kontrollilla	  on	  myös	  tapana	  toistua.	  	  

•  Ongelmia	  :etenkin	  myös	  aineesta.	  Kuten	  mikä	  tahansa	  
päihde	  liiallises:	  käyte<ynä.	  Kannabis	  yksinään	  ei	  sil:	  
useimmiten	  riitä	  syrjäy<ämään	  vaan	  taustalla	  on	  muitakin	  
ongelmia	  ja	  muiden	  aineiden	  käy<öä.	  

•  Jos	  kannabiksesta	  tulee	  ongelmia,	  niihin	  ei	  
rangaistavuuden	  ja	  leiman	  vuoksi	  uskalleta	  hakea	  apua?	  	  

•  Meillä	  on	  vasta	  ale<u	  herätä	  erityisiin	  hoitopaikkoihin,	  
esimerkiksi	  matalan	  kynnyksen	  anonyymihoitoihin,	  joihin	  
pääsisi	  he:,	  mu<a	  niitä	  ei	  vielä/juurikaan	  ole?	  



Lopuksi	  
•  Maailma	  muu<uu	  kannabista	  kohtaan.	  EU:n	  huumausainestrategian	  tavoi<eet	  

ovat	  seuraavat:	  Pyritään	  vähentämään	  huoma<avas:	  huumausaineiden	  kysyntää,	  
huumausaineriippuvuu<a	  ja	  huumausaineisiin	  lii<yviä	  terveys-‐	  ja	  sosiaalisia	  
riskejä	  ja	  hai<oja.	  Eli	  kriminalisoinnista	  enemmän	  käytännönläheiseen	  ja	  tervey<ä	  
paino<aviin	  asioihin.	  EU:n	  strategian	  mukaan	  toimien	  pitää	  myös	  olla	  
kustannustehokkaita.	  

•  Meillä	  hallitusohjelmassa	  ei	  ole	  suoranaisia	  vii<auksia	  aiheeseen	  mu<a	  siellä	  
lukee,	  e<ä	  ”selvitetään	  edellytykset	  rangaistusmääräysmene<elyn	  sekä	  
hallinnollisten	  sank:oiden	  käy<öalan	  laajentamiselle.”	  Siellä	  lukee	  myös,	  e<ä	  ”eri	  
rikoksista	  tuomi<avien	  rangaistusten	  keskinäistä	  suhde<a	  on	  syytä	  tarkastella	  
oikeudenmukaisuus-‐näkökulmasta”.	  Siellä	  lukee	  lisäksi,	  e<ä	  ”koko	  
val:oneuvoston	  toiminnassa	  keskeisintä	  turvallisuustyötä	  on	  sosiaalinen	  
oikeudenmukaisuus	  ja	  syrjäytymisen	  ehkäisy.”	  	  

•  Suomessa	  ”Ganjasukupolvi"	  aikuistuu	  ja	  vaikka	  tavat	  muu<uvatkin,	  liberalismi	  
pysyy.	  Kannabis	  vakiintunut	  päihdekentässä:	  ei	  vain	  toisen	  huumeaallon	  
sukupolvi,	  vaan	  myös	  nuoremmat	  sukupolvet	  o<avat	  lähes	  itsestäänselvyytenä.	  

•  Samaan	  aikaan	  kasvatus	  ja	  kauppa	  kehi<yvät,	  ammaHmaistumista.	  	  
•  Suomessa	  keskustelu	  pulpahtelee	  pinnalle,	  esimerkiksi	  vihreät	  tekivät	  

puolueohjelmassaan	  aloi<een	  käytön	  ja	  jopa	  pienimuotoisen	  kasvatuksen	  
sallimisesta.	  

•  Tämä	  ei	  sinällään	  merkitse	  muuta	  kuin	  konflik:n	  muu<umista	  hitaas:	  
keskustelevampaan	  suuntaan.	  



Kiitos!	  
•  Vapaata	  keskustelua	  aiheesta	  loppuaika,	  kiitos!	  


