
1

Policy brief
CBD ja hampunviljely Suomessa
Suomen teollisuus- ja hyötyhamppu ry



Suomen teollisuus- ja hyötyhamppu ry
Suomen teollisuus- ja hyötyhamppu ry:n toiminnan 
tavoitteena on hampun ammattiviljelyn, ammattimaisen 
jalostuksen ja tutkimustoiminnan tukeminen kansallisella 
tasolla.

Yhdistys edistää verkostojen rakentamista ja vaikuttaa 
lainsäädäntö- ja viranomaistoimintaan yhteistyön 
kautta. Sen jäsenistöön kuuluvat Suomen suurimmat ja 
merkittävimmät hamppualan toimijat.

www.hyotyhamppu.yhdistysavain.fi

The European Industrial Hemp 
Association (EIHA)
The European Industrial Hemp Association (EIHA) on ainoa 
yleiseurooppalainen hampputeollisuuden etujärjestö. 
Vuonna 2005 perustettu EIHA edustaa 25:n eri EU-maan 
viljelijöitä ja jatkojalostusyrityksiä, ja sen toimipaikat 
sijaitsevat Brysselissä ja Colognessa. EIHAn pääasiallinen 
tavoite on seurata EU:n hampputeollisuuteen liittyvää 
päätöksentekoa ja tarjota päättäjille virheetöntä ja 
luotettavaa tietoa useamman erikoisalan alueelta. 

www.eiha.org

“Hamppu”
Suomen teollisuus- ja hyötyhamppuyhdistys esittää, 
että sanaa “hamppu” käytettäisiin ainoastaan 
teolliseen käyttötarkoitukseen viljeltävästä kasvista ja 
lääke-/päihdekäytössä puhuttaisiin systemaattisesti 
kannabiksesta. Termit erottuvat selvästi esimerkiksi 
englannin kielessä.1 Tämä selkeyttäisi yhteiskunnallista 
keskustelua, jossa on tärkeää tietää kummasta puhutaan.

“Hamppu” tulisi määritellä “Cannabis sativa L. -kasviksi - tai 
miksi tahansa sen osaksi - jossa kukkivan tai hedelmää 
kantavan latvan ja lehtien tetrahydrokannabinolin 
(THC) pitoisuus on vähemmän kuin mitä on säännelty 
lainkäyttöalueen viranomaisten toimesta”.2
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EU-tukikelpoisen hampun THC-raja 0,3 prosenttiin (Uusi 
yhteinen maatalouspolitiikka 2023–2027).6

CBD:n tuotantoa on jo pohdittu Suomessa. Trans Farm 
Oy, joka myy Finolan sertifioidut kylvösiemenet Suomessa 
ja pääosin Euroopassa, on kehittänyt leikkuupuimurin 
yhteyteen liitettävät laitteet, joiden avulla arvokasta CBD-
pitoista biomassaa ei jätetä peltoon, vaan se saadaan talteen 
sekä kuivattua. Laitteet ovat valmiina tuotteistukseen. 
Sivutuotteena syntyvän biomassan myynti nostaisi 
hampunviljelyn kannattavuutta ja houkuttelevuutta 
merkittävästi.

Itä-Suomen yliopisto puolestaan yhdessä Pohjois-
Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian kanssa käynnisti 
keväällä 2020 esiselvityshankkeen, jossa oli tarkoitus 
kartoittaa arvokkaampien, hampun lehdistä ja kukinnoista 
valmistettujen korkeamman jalostusasteen ”niche-tuotteiden” 
mahdollisuuksia. Näiden jalostusta kaavailtiin toteutettavaksi 
maatiloilla, parhaimmillaan osana jo olemassa olevaa viljelyn 
arvoketjua.

Suomalaisella kasvinjalostuksella on ollut ainutlaatuinen 
rooli eurooppalaisen öljyhampun kehityksessä. FINOLA 
oli ensimmäinen EU-sertifioitu öljyhamppulajike. Se on 
edelleen suosittu Euroopassa, jossa sitä käytetään myös 
raaka-aineena CBD:n tuotannossa (Finolassa on korkea 
CBD-pitoisuus). Suomessa 98 % öljyhampusta on Finola-
lajiketta.

Hampun kasvinjalostuksen toimintaedellytysten säilyminen 
on tärkeää, jotta lajikkeet kehittyvät varmemmiksi ja 
satoisammiksi viljelykasveiksi Suomen oloissa. Euroopassa 
kehitettyjen lajikkeiden ei voida olettaa soveltuvan 
Suomessa viljeltäväksi.

Hampunviljelyn tukeminen ja sen toimintamahdollisuuksien 
varmistaminen on linjassa EU:n vihreän kehityksen 
ohjelman eli Green Dealin kanssa. Hamppu on myös maa- ja 
metsätalousministeriön suosittelema kasvi, jonka peltoalan 
toivotaan kasvavan sen hiilensidonta-, maanparannus- 
ja vesistöpäästöjä vähentävien ominaisuuksien sekä 
ilmastopositiivisen vaikutuksen ansiosta.

On huomionarvoista, että jos suomalaisen teollisuuden 
edellytykset kielletään, niin kun CBD-tuotteita 
todennäköisesti jossain vaiheessa tulee Suomen 
kauppoihin, niin silloin ne tulevat olemaan ainoastaan 
ulkomaisia tuotteita. Tämä on mainittu myös Ruokaviraston 
lakiesitystä kommentoivassa lausunnossa.

1  https://www.healthline.com/health/hemp-vs-marijuana
2 EIHA, 2021
3 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/plants-and-plant-products/
plant-products/hemp_en
4 https://www.mtk.fi/-/talouskriisimarkkinoilla
5 Consumer Reports, 2019; Ibbetson, C., YouGov, 2019; Ugalmugle & Swain, 
Global Market Insights Inc., 2021; Azoth Analytics (Research and Markets), 2021. 
Lisätietoja s. 6. 
6 Council of the European Union, 2021. Lisätietoja s. 5.

CBD osana tulevaisuuden teollista hampunviljelyä

Maatalous on ajautunut vaaralliseen talouskriisiin4 – sähkön 
hinta on kaksinkertaistunut ja lannoitteiden 2,5-kertaistunut 
samalla kun tuotteiden myyntihinnat laskevat. 
Maanviljelykseen tarvitaan toki rahoituksen järjestelyä 
ja tukea maatalousyrittäjille, mutta sitäkin enemmän 
kannattavia tuotantomalleja. CBD-tuotanto on teollisen 
hampunviljelyn uusi ala, jolla on hyvät mahdollisuudet 
tuoda lisätuloja ja työpaikkoja maaseudulle. Lisäksi se on 
hampunsiementuotannon arvokas sivutuote, joka nykyisin 
jätetään peltoon.

Teollisen hampun viljelystä säädettäviin lakeihin 
kaavaillaan muutoksia vuonna 2022. Suomen teollisuus- 
ja hyötyhamppu ry:n kanta on, että lakimuutoksessa 
tulisi ottaa huomioon teollisen hampun viljelyn 
tulevaisuudennäkymä, johon CBD-raaka-aine sivu- 
tai päätuotteena merkittävissä määrin kuuluu. 
Lisäksi lakimuutoksen tulisi varmistaa hampun 
kasvinjalostustoiminnan jatkuminen ja lajin sisäisen 
monimuotoisuuden säilyminen. Yhdistys esittää, että 
lakivalmisteluun asetetaan työryhmä, johon kuuluisi 
suomalaisen hampputeollisuuden edustajia.

Suomessa vielä kohtuullisen tuntematon CBD (kannabidioli) 
on ainesosa, jota löytyy runsaasti teollisen hampun vihreistä 
osista. Se ei päihdytä tai aiheuta riippuvuutta.

CBD:n ravintolisäkäyttö on kasvanut maailmalla viime 
vuosina valtavalla vauhdilla: vuonna 2018 Yhdysvaltojen 
kansalaisista 26 prosenttia käytti CBD:tä ainakin kerran, 
Isossa-Britanniassa osuus samana vuonna oli 9 prosenttia 
kansalaisista. Maailmanlaajuisen CBD-tuotteiden myynnin 
arvioidaan kasvavan 108,8 miljardiin Yhdysvaltojen dollariin 
vuoteen 2027 mennessä eli noin neljäsosaan koko viime 
vuoden maailmanlaajuisesta kahvin myynnistä5.

CBD:n sääntelyssä on ollut alkuvaiheessa paljon epäselvyyttä, 
mutta viime vuosina on tehty merkittäviä sääntelyyn 
liittyviä linjanvetoja. Euroopan unionin tuomioistuin 
linjasi marraskuussa 2020, ettei CBD eikä siihen käytetty 
raaka-aine (teollinen hamppu, koko kasvi kukintoineen) 
kuulu huumausaineyleissopimuksen piiriin. Oikeus 
myös linjasi, että CBD:n markkinointi on laillista EU:ssa. 
Hampusta valmistettu CBD on hyväksytty kosmetiikan 
ainesosaksi EU:n Cosing-luetteloon, ja siitä on vireillä 
uuselintarvikehakemuksia.

Voidaan katsoa todennäköiseksi, että jokin 
uuselintarvikehakemuksista hyväksytään seuraavilla 
perusteilla:

1. Laajoissa käyttäjäjoukoissa ei ole tullut esille merkittäviä 
sivuvaikutuksia. 
2. Esimerkiksi Iso-Britannia on arvioinut turvalliseksi sallia 
CBD-tuotteiden myynti uuselintarvikehakemusten käsittelyn 
ajan.
3. European Industrial Hemp Association (EIHA) yhdessä 
jäseniensä kanssa on investoimassa 3,5 miljoonaa euroa 
hakemuksia tukevaan tutkimukseen.

CBD:tä ei tällä hetkellä myydä ravintolisänä Suomessa, mutta 
mikäli jokin uuselintarvikehakemuksista hyväksytään, 
myös Suomen kaupoissa tullaan näkemään CBD-
ravintolisiä vapaan liikkuvuuden periaatteen mukaisesti.

Euroopan unioni näkeekin CBD-tuotannon olevan 
tulevaisuudessa merkittävä teollisen hampunviljelyn alue. 
Kuvaavaa tämän suhteen on se, että nimenomaan CBD-
tuotannon toimintamahdollisuuksien parantaminen oli 
tärkeänä tekijänä Euroopan unionin päätöksessä nostaa 

CBD

Todennäköisesti 
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kaupoissa

Valtavat 
markkinat
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anneta kehittyä, 
niin markkinoiden 
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Mitä on CBD?

– Kannabidioli eli CBD on kannabinoidi-luokkaan 
kuuluva aine (fytokannabinoidi), jota löytyy runsaasti 
teollisen hampun vihreistä osista.

– Keho erittää myös omia kannabinoidejaan, joita 
kutsutaan endokannabinoideiksi.1

– Kannabinoideja on siis olemassa useita erilaisia: 
fytokannabinoidit tulevat kasveista, keholla on 
omia endokannabinoidejaan, ja lisäksi on olemassa 
synteettisiä kannabinoideja. 

– Yleisesti ottaen kaikki kannabinoidit vaikuttavat 
ihmisen endokannabinoidijärjestelmään, joka on yksi 
kehon reseptoriverkostoista.

– Kannabinoideja löytyy muistakin kasveista kuin 
hampusta, kuten auringonhatusta Echinacea spp. 
(N-alkylamide) ja kaakaosta Theobroma cacao 
(N-acylethanolamine).2

– CBD:llä ei ole psykotrooppista (psyykkisiin 
toimintoihin vaikuttavaa), huumaavaa tai riippuvuutta 

aiheuttavaa vaikutusta, eikä sillä ole merkittäviä 
haitta- tai sivuvaikutuksia edes suurina annoksina.3

– CBD:n vaikutus riippuu annoksesta. Suurina 
annoksina se toimii lääkkeenomaisesti, ja siitä on 
kehitetty lääke epilepsiaan. Muu tutkimus on vasta 
alustavaa, mutta CBD:llä saattaa olla vaikutusta myös 
usean muun sairauden hoitoon. Tällaisia sairauksia 
ovat esimerkiksi kipu, reuma, masennus ja eräät 
neurologiset sairaudet.3,4

– Pienempinä annoksina CBD toimii ravintolisän 
tapaan. Tiedetään, että sillä on positiivinen vaikutus 
endokannabinoidijärjestelmään5, mutta sille ei 
ole tällä hetkellä hyväksytty terveysväittämiä. 
Endokannabinoidijärjestelmään vaikuttavat 
positiivisesti myös esimerkiksi liikunta ja terveet 
elämäntavat.6, 7, 8, 9 Esimerkkinä voisi mainita 
urheilun jälkeisen mielialan nousun, jonka saa 
aikaan endokannabinoidijärjestelmän toiminnan 
tehostuminen.10

– Yleisimmät syyt CBD-ravintolisän hankkimiseen ovat 
itseraportoitu ahdistus, uniongelmat, stressi sekä 
yleisen terveyden ja hyvinvoinnin ylläpito.11
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Mikä on endokannabinoidijärjestelmä?

– Endokannabinoidijärjestelmä on kehon reseptoriverkosto, eräänlainen ”solujen viestintäjärjestelmä”12. 
Sen olemassaolo on monelle täysin uusi asia, mikä todennäköisesti johtuu siitä, että se on tieteellekin 
vielä verrattain uutta tietoa – se löydettiin vasta vuonna 1988.13

– Endokannabinoidijärjestelmä erittää endokannabinoideja, mikä puolestaan edistää muun muassa 
rentoutumista, stressivasteen lievittymistä, häiritsevien muistojen unohtamista sekä nukahtamista 
(Lääketieteen termit, Duodecim).14

– Endokannabinoidijärjestelmä löytyy ainakin nisäkkäiltä, linnuilta, liskoilta ja kaloilta.15 Sen 
reseptoreita löytyy joka puolelta ihmiskehoa, kuten aivoista, sisäelimistä, sidekudoksista, rauhasista, 
keskushermostosta ja immuunisoluista12. Sen rooli vaikuttaa olevan tärkeä etenkin kehon homeostaasin 
eli tasapainon ylläpidossa. 

– Kun jokin tapahtuma järkyttää kehon tasapainoa, endokannabinoidijärjestelmä auttaa sen 
palautumisessa.16, 17

1 Atakan, 2012
2 Gertsch, Pertwee & Di 
Marzo, 2010
3 EIHA, 2021
4 Pisanti ym., 2017
5 Huttunen, 2016
6 Watkins, 2018 
7 Kim ym., 2011

8 Hirvonen ym., 2013 
9 Armeli ym., 2021
10 Raichlen ym., 2012
11 Moltke & Hindocha, 2021
12 Haspula & Clark, 2020
13 de Fonseca ym., 2005 
14 Duodecim, 2016

15 McPartland, Agraval, 
Gleeson, Heasman & Glass, 
2006
16 Russo, 2015
17 www.medicinenet.com/
what_is_the_function_of_
endocannabinoids/article.
htm 4
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CBD:n tuotannossa on valtavaa taloudellista potentiaalia
CBD-tuotteiden suuri suosio sai alkunsa Yhdysvalloista, jota Euroopan markkinat seuraavat perässä. 
Eurooppalaisissa kaupoissa CBD-tuotteita näkyy jo runsaasti, vaikka toki maiden välillä on eroja. Esimerkiksi 
Euroopan suurimmassa markkinassa Isossa-Britanniassa CBD-ravintolisiä myydään luontaistuotekaupoissa 
(esim. Holland & Barrett), apteekeissa (esim. Boots ja Lloyd’s pharmacy) ja supermarketeissa (esim. Tesco). 1, 2, 3

EIHA (2021):
CBD-pohjaisten tuotteiden markkinoiden kasvu ”on tuonut hamppualalle uusia investointeja ja runsaasti 
työpaikkoja arvoketjun kaikkiin osiin viljelystä valmistukseen. (– –) CBDA:ta tai CBD:tä sisältävän hamppuraaka-
aineen ja siitä valmistettujen tuotteiden tuotanto mahdollistaa teollisuushampun viljelijöille ja muille 
elinkeinonharjoittajille tärkeän ja kannattavuutta lisäävän tulovirran”.3

1 Brightfield Group, 2020

2 Riley (Pharma Intelligence Informa Plc), 2019

3 European Industrial Hemp Association, 2021

 4 Council of the European Union, 2021
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EU muutti sääntelyä CBD-tuotannolle suotuisammaksi

EU:n Commission services mainitsee hampun 
käyttötarkoituksia ja lakeja kuvaavassa ”non-paper”
-dokumentissa (2021) CBD-tuotannon tärkeimpänä syynä 
siihen, että EU:n maataloustukikelpoisen hampun THC-raja 
nostettiin 0,3 prosenttiin. 4 

”Tällä hetkellä keskustellaan THC:n 0,2 prosentin 
rajasta ja sen mahdollisesta vaikutuksesta hampun 
kannabidiolipitoisuuteen, se huomioon ottaen, että 
kannabidiolimarkkinat ovat nyt kehittymässä. Euroopan 
parlamentti on ehdottanut THC-rajan nostamista 0,3 
prosenttiin yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksesta 
parhaillaan käytävien keskustelujen yhteydessä.” 
(s. 12) Tämä muutos ratifioitiin EU:n uuteen yhteiseen 
maatalouspolitiikkaan 2023–2027.



108,8 miljardia USD

Euroopan CBD-markkinat ovat kasvun 
alkuvaiheessa

Vertailun vuoksi: maailmanlaajuinen kahvin  
(pavut, pikakahvi, kapselit, kupilliset) myynti 
vuonna 2020 oli 465,9 miljardia USD.

Vuonna 2019 CBD-tuotteiden myynti 
muodosti 4 % koko maailmanlaajuisesta 
vitamiinien ja ravintolisien myynnistä.

Maailmanlaajuisesti

Arvioitu 
keskimääräinen 
vuotuinen 
kasvu (CAGR) 
on 35 %.

2020

2027 (arvio) 

Tämän osuuden ennustetaan kasvavan
20 %:iin vuonna 2027. (7)

Ison-Britannian kansalaisista 
käytti CBD:tä vuonna 2018 (10)

Yhdysvaltojen kansalaisista 
käytti CBD:tä vuosina 2017–
2018

26%
(9)

Suurimmat markkinat löytyvät tällä hetkellä 
Isosta-Britanniasta, Saksasta, Sveitsistä, 
Ranskasta ja Itävallasta.

Yhdysvallat

Eurooppa

CBD lukuina
CBD-tuotteet
7,1 miljardia USD

CBD-tuotteet 4,6 
miljardia USD 
2020

Kaikki 
luontaistuotteet 
46 miljardia USD 
2020

CBD-tuotteet 
lähes 16 miljardia 
USD vuonna 2026 
(arvio)

4%
20%

300 miljoonaa 
GBP

Iso-Britannia
CBD-tuotteet vuonna 2019 (3)

Saksa
CBD-tuotteet vuonna 2020

71,7 miljoonaa 
EUR (4)

Sveitsi
CBD-tuotteet vuonna 2020

66,6 miljoonaa 
EUR (4)

Ranska 
CBD-tuotteet vuonna 2020

63,1 miljoonaa 
EUR (4)

(1)

(1)

(2)

Eurooppa CBD-tuotteet 
arvioitu vuonna 2027

24,8 miljardia 
EUR (5)

(3)

Suomen teollisuus- ja hyötyhamppu ry
CBD:n markkinoista on julkaistu monia erilaisia tutkimuksia, ja niiden tulokset 
vaihtelevat. Olemme pyrkineet ottamaan mukaan vain arvostettujen tahojen 
julkaisemia tutkimuksia, joiden tuloksien luoma kuva toistuu useammassa 
tutkimuksessa. Summat on muunnettu euroiksi vuoden 2021 marraskuun 
vaihtokurssin mukaisesti.

1 Statista GmbH, 2021
2 Global Industry Analysts, Inc. (Research and Markets), 2021
3 Gibbs, B., Yates, A. & Liebling, J. The Centre for Medicinal Cannabis, 2019
4 Erskine, N. CBD-Intel, 2021
5 Ugalmugle & Swain, Global Market Insights Inc., 2021
6 Azoth Analytics (Research and Markets), 2021
7 Statista GmbH, 2021
8 NewFrontier Data, 2020
9 Consumer Reports, 2019
10 Ibbetson, C., YouGov, 2019

(5)

(5)

(5)

(6)

Yhdysvaltojen kansalaisista on 
kuullut CBD:stä (2020) (8)86%

 EU:n kansalaisista on kuullut 
CBD:stä (2019, vastaajat 17:stä 
eri Euroopan maasta; Suomi ei 
edustettuna) (8)

 
56%

9%

Iso-Britannia
arvioitu vuonna 2025 1 miljardi GBP
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EU:n yhteinen kanta CBD-pohjaisiin tuotteisiin
muodostuu asteittain

EU:n kosmetiikka-ainesosaluettelo (Cosing) lisäsi hampun koko kasvin CBD:n raaka-
aineeksi

Hampun koko kasvia, mukaan lukien sen kukinto, voi nyt käyttää CBD:n raaka-aineena 
EU:n alueella. Helmikuussa 2021 tehty lisäys seurasi Euroopan unionin tuomioistuimen 
päätöksestä C-663/18, jonka mukaan koko kasvista (mukaan lukien kukinnot) valmistetut 
hampputuotteet eivät kuulu huumausaineyleissopimuksen soveltamisalaan silloin 
kun ne eivät sisällä psykoaktiivisesti vaikuttavia ainesosia. Cosing listasi aiemmin vain 
synteettisen CBD:n. Tämä oli merkittävä askel EU:n CBD-tuotannon kannattavuuden 
kannalta, sillä suurin osa hampun sisältämästä CBD:stä sijaitsee kasvin ylimmässä 
kolmasosassa.1, 2, 3 

CBD uuselintarvikkeena

EU määritti tammikuussa 2019, että hampun lehdet, kukinnot ja niistä valmistettu 
CBD-öljy määritellään uuselintarvikkeeksi. Yksittäiset EU-maat voivat silti itse päättää 
uuselintarvikesäädösten soveltamisesta alueellaan, ja useampi valtio ei ole poistanut 
tuotteita myynnistä. EU:sta eronnut Iso-Britannia on tulkinnut, että hampun lehdet 
ja kukinto eivät ole uuselintarvikkeita, mutta niistä uutettu CBD on. Iso-Britannia 
kuitenkin päätti, että CBD-öljy saa pysyä markkinoilla, kunhan joka tuotteesta on jätetty 
uuselintarvikehakemus.4

EU:n CBD:tä sisältävien tuotteiden uuselintarvikehakemukset olivat hetken 
tauolla, kun ei ollut varmaa, että katsooko EU hampun kukinnon täyttävän 
huumausaineyleissopimuksen kannabiksen määritelmän. Kun asiaan saatiin 
selvyys Euroopan unionin tuomioistuimen päätöksellä marraskuussa 2020, on 
uuselintarvikehakemusten käsittely taas jatkunut. 

EIHA yhdessä jäseniensä kanssa on jättänyt CBD-uutteiden useaa eri muotoa koskevat 
uuselintarvikehakemukset ja suunnittelee sijoittavansa 3,5 miljoonaa euroa hakemuksia 
tukevaan toksikologiseen tutkimukseen.5

On hyvinkin mahdollista, että jokin uuselintarvikehakemuksista tullaan hyväksymään, 
sillä
1) esimerkiksi Iso-Britannia on arvioinut tuotteet niin turvallisiksi, että niiden on annettu 
jäädä myyntiin hakemusten käsittelyn ajaksi 
2) CBD-tuotteiden laajat käyttäjämäärät (esimerkiksi 9 % Iso-Britannian kansalaisista6) 
puhuvat omasta puolestaan siitä, että merkittäviä sivuvaikutuksia ei ole tähän mennessä 
tullut esille.

Kun uuselintarvike hyväksytään myyntikelpoiseksi, sitä voi myydä vapaan liikkuvuuden 
periaatteen mukaisesti kaikkialla EU:n alueella, myös Suomessa.

Hampun kukinto on 
merkittävä CBD:n 

raaka-aine

1 EIHA Media Alert, 2021
2 EIHA, 2021

3 Cosing, 2021
4 Brightfield Group, 2020

5 EIHA, 2020
6 Ibbetson, C., YouGov, 20197



Teollisuushampun kukinto ei kuulu huumausaineyleissopimuksen piiriin (EIHA)

Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) päätti 19.11.2020 (tapaus C-663/18), että CBD-tuotteet – mukaan 
lukien koko kasvista valmistetut tuotteet – eivät kuulu huumausaineyleissopimuksen soveltamisalaan. 
Päätös koski myös kukinnoista ja hedelmää kantavista latvoista, ei ainoastaan lehdistä ja siemenistä, 
valmistettuja tuotteita. Niihin sovelletaan tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatetta.

Huumausaineyleissopimuksen 2 artiklan 9 kohta sulkee teollisuuskäytön (ei-lääketieteellinen ja ei-tieteellinen 
käyttö) yleissopimuksen ulkopuolelle. Myös Cannabis sativa  -teollisuuslajikkeiden ”kukkivista ja hedelmää 
kantavista latvoista” jalostettujen hampputuotteiden tulee täten katsoa olevan yleissopimuksen soveltamisalan 
ulkopuolella. 

Euroopan unionin tuomioistuimen päätös koski Ranskan lainsäädäntöä. Tuomion myötä Ranska muutti 
31.12.2021 alkaen lainsäädäntöään siten, että hampun kaikkien osien (mukaan lukien kukinto) viljely ja 
teollinen käyttö CBD-tuotteiden raaka-aineena on sallittua.2

Selvennyksenä yleissopimuksen 28 artiklan 2 kohdassa todetaan: ”Tätä yleissopimusta ei sovelleta 
kannabiskasvin viljelyyn, kun se tapahtuu yksinomaan teollista (kuidut ja siemenet) tai puutarhanhoidollista 
tarkoitusta varten.” YK:n pääsihteerin toimiston julkaisema virallinen kommentti tähdentää: ”[Tätä] 
valvontakäytäntöä sovelletaan ainoastaan kannabiskasvin viljelyyn kannabiksen ja kannabishartsin tuotantoa 
varten, ja siten ’viljely kaikkiin muihin tarkoituksiin eikä ainoastaan kohdassa 2 mainittuihin tarkoituksiin’ [eli 
teollisiin tarkoituksiin] on näin ollen vapautettu artiklassa 1 säädetystä valvontajärjestelmästä.” [Se ei siis kuulu 
C61:n soveltamisalaan.] 

Tämä Euroopan unionin tuomioistuimen päätös sitoo jäsenvaltioita. CBD:tä sisältävät eri teollisuudenalojen 
tuotteet ovat periaatteessa myyntikelpoisia sillä edellytyksellä, että ne eivät sisällä psykoaktiivista ainesosaa, 
että niillä ei ole psykoaktiivisia vaikutuksia ja että kaikkia muita kyseiseen alaan sovellettavia säännöksiä 
noudatetaan (esimerkiksi EU:n uuselintarvike- ja kosmetiikkasääntelyä).

(EIHA, 2021)

World Health Organisation 
(2020) ei suosittele 

hamppumateriaalin 
luokittelua kontrolloitavaksi 

aineeksi, kun THC:n pitoisuus 
ei ylitä  0,2 %:a.1
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EIHAN KANTA TEOLLISUUSHAMPPUUN JA 
HUUMAUSAINEYLEISSOPIMUKSEEN (EIHA 
2021)
1. Cannabis sativa L. on itsessään ”maanviljelyskasvi”, ja 
se luokitellaan täksi esimerkiksi Euroopan unionissa (EU), 
Amerikan yhdysvalloissa (Yhdysvallat), Kanadassa, Uudessa-
Seelannissa ja monissa kansallisissa tuomioistuimissa.

Yhtäläisesti Cannabis sativa L. katsotaan ”teollisuuskasviksi”, jos 
sitä ei käytetä lääkkeiden tuotantoon.

2. Kaikki kasvin osat ja niistä valmistetut tuotteet ovat 
huumausaineyleissopimuksen soveltamisalan ulkopuolella, kun 
niitä ei väärinkäytetä ja niitä käytetään muihin kuin lääkkeisiin 
liittyviin lääketieteellisiin tai tieteellisiin tarkoituksiin.

3. Käytännössä Cannabis sativa L:n viljelyn ja jalostuksen 
vapautus teollisiin tarkoituksiin pannaan täytäntöön valvomalla 
kasvin THC-tasoja. Mitään muuta ainetta (kuten kannabidiolia 
eli CBD:tä tai mitään muuta kannabinoidia) ei tule ottaa 
huomioon, kun määritetään teollisten kannabislajikkeiden ja 
-tuotteiden laillisuutta.

4. Mahdollisen [päihdyttävän] kannabiksen lehtien 
väärinkäytön tulee myös jatkossa olla kiellettyä, ja 
lehdille tulee säätää (lainsäädäntöalueen viranomaisten 
toimesta) tarkoituksenmukainen THC-raja-arvo 
huumausaineyleissopimuksen 28 artiklan 3 kohdan säännösten 
noudattamiseksi.

5. ”Kannabiksen”, huumevalmisteiden ja THC:n kansainvälinen 
valvonta ja niiden sisällyttäminen huumausaineluetteloon 
johtuu niiden päihtymystä sekä henkistä ja fyysistä riippuvuutta 
aiheuttavasta vaikutuksesta.

Se, että hamppu ja siitä valmistetut tuotteet on vapautettu 
kansainvälisestä valvonnasta, johtuu siitä, että näitä vaikutuksia 
ja väärinkäyttömahdollisuutta ei ole.

6. ”Hamppu” tulisi määritellä ”Cannabis sativa L. -kasviksi – 
tai miksi tahansa sen osaksi – jossa kukkivan tai hedelmää 
kantavan latvan ja lehtien tetrahydrokannabinolin 
(THC) pitoisuus on vähemmän kuin mitä on säännelty 
lainkäyttöalueen viranomaisten toimesta”.

”Hamppu-uutteet” tai ”hampputuotteet” tulisi määritellä 
”tuotteiksi tai valmisteiksi, jotka on valmistettu 
teollisuushampusta”.

Kaiken kaikkiaan historiallisesta, järjestelmällisestä ja 
teleologisesta asiayhteydestä seuraa, etteivät lehdet, 
kukat, hartsi tai uutteet, jotka on tuotettu nykyaikaisesta, 
säännellystä ja standardoidusta teollisuushampusta, kuulu 
yleissopimuksen soveltamisalaan sillä edellytyksellä, että 
hamppua viljellään yksinomaan teollisiin tarkoituksiin, 
kuten elintarvike- ja kosmetiikkateollisuuden tarpeisiin.

Hamppu-uutteita sisältäviä elintarvikkeita, joita on 
kulutettu vuosisatojen ajan EU:ssa ja maailmanlaajuisesti, 
olisi sen vuoksi pidettävä elintarvikkeina, joihin 
sovelletaan elintarvikelainsäädäntöä. (EIHA, 2021)
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Euroopan unionin tuomioistuin 
19.11.2020 (tapaus C-663/18)

Euroopan unionin tuomioistuin ei katso 
teollisen hampun kukinnon kuuluvan 
huumausaineyleissopimuksen ja sen rajoitusten 
piiriin siinä mielessä, että sitä ei voisi käyttää 
tuotteiden valmistuksen raaka-aineena. 

37 Se [ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin] 
katsoo, ettei CBD:tä voida luonnehtia 
”huumausaineeksi”, jos muissa jäsenvaltioissa 
laillisesti markkinoidun hampun THC-pitoisuus 
on alle 0,2 prosenttia, kuten pääasiassa. On 
näet niin, että 26.10.1982 annetun tuomion Wolf 
(221/81, EU:C:1982:363) ja 28.3.1995 annetun 
tuomion Evans Medical ja Macfarlan Smith (C-
324/93, EU:C:1995:84) mukaan huumausaineena 
voidaan pitää vain tuotetta, jonka haitallisuus on 
osoitettu tai yleisesti hyväksytty ja jonka tuonti ja 
markkinointi on kielletty kaikissa jäsenvaltioissa.

69 Käsite ”kannabis” on määritelty 
huumausaineyleissopimuksen 1 artiklan 
1 kappaleen b kohdassa siten, että sillä tarkoitetaan 
”kannabiskasvin kukkivia tai hedelmää kantavia 
latvoja (lukuunottamatta siemeniä ja lehtiä kun 
ne eivät ole latvojen mukana), joista hartsia ei ole 
poistettu, mitä tahansa nimikettä niistä käytetäänkin”, 
ja käsite ”kannabiskasvi” on määritelty saman 
määräyksen c kohdassa siten, että sillä tarkoitetaan 
”mitä tahansa kannabissukuista kasvia”.

70 Unionin tuomioistuimen käytettävissä olevasta 
asiakirja-aineistosta ilmenee nyt käsiteltävässä 
asiassa, että pääasiassa kyseessä oleva CBD on 
uutettu koko cannabis sativa kasvista ja että sitä ei 
ole uutettu ainoastaan kyseisen kasvin siemenistä ja 
lehdistä pois lukien kukkivat tai hedelmää kantavat 
latvat.

71 Näin ollen pitää paikkansa, että 
huumausaineyleissopimuksen määräysten 
sanamuodon mukainen tulkinta voi johtaa 
päätelmään, jonka mukaan on niin, että koska 
CBD on uutettu kannabissukuisesta kasvista ja 
koska koko tämä kasvi kukkivat tai hedelmää 
kantavat latvat mukaan lukien on käytetty siihen, 
CBD on tämän yleissopimuksen taulukossa I 
tarkoitettu kannabisuute ja siten mainitun 
yleissopimuksen 1 artiklan 1 kappaleen j kohdassa 
tarkoitettu ”huumausaine”.

72 On kuitenkin todettava, että unionin 
tuomioistuimen käytettävissä olevan asiakirja-
aineiston tiedoista, joista on tehty yhteenveto tämän 
tuomion 34 kohdassa, ilmenee, että pääasiassa 
kyseessä olevalla CBD:llä ei käytettävissä olevien 
tieteellisten tietojen perusteella näytä olevan 
psykotrooppista vaikutusta ja haitallista vaikutusta 
ihmisten terveyteen. Kyseisen asiakirja-aineiston 
mukaan kannabislajikkeen, josta tämä aine on uutettu 
ja jota on viljelty Tšekin tasavallassa laillisesti, THC-
pitoisuus on enintään 0,2 prosenttia.

73 Kuten tämän tuomion 67 kohdasta 
kuitenkin ilmenee, huumausaineyleissopimus 
perustuu muun muassa tavoitteeseen suojella 
ihmiskunnan terveyttä ja hyvinvointia. Tämä 
tavoite on näin ollen otettava huomioon kyseisen 
yleissopimuksen määräyksiä tulkittaessa.

74 Tällaista lähestymistapaa tarvitaan sitäkin 
suuremmalla syyllä, koska luettaessa 
Yhdistyneiden kansakuntien julkaisemia, 
huumausaineyleissopimuksessa tarkoitetun 
kannabiksen määritelmään liittyviä 
yleissopimuksen kommentaareja päädytään 
johtopäätökseen, jonka mukaan mainitun 
yleissopimuksen tavoite ja henki huomioon 
ottaen kyseinen määritelmä on erottamattomasti 
sidoksissa sen tieteellisen tiedon tilaan, joka 
koskee kannabiksesta johdettujen tuotteiden 
haitallisuutta ihmisten terveydelle. Näistä 
kommentaareista käy siten erityisesti ilmi esimerkiksi, 
että sitä, että saman yleissopimuksen 1 artiklan 
1 kappaleen b kohdassa olevan kannabiksen 
määritelmän ulkopuolelle jätetään kukkivat tai 
hedelmää kantavat latvat, joista hartsi on poistettu, 
perusteltiin sillä, että näihin latvoihin sisältyy vain 
merkityksettömän pieni määrä psykoaktiivista 
vaikuttavaa ainetta.

75 Ottaen huomioon nämä seikat, jotka 
ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen 
on tarkistettava, on katsottava, että koska 
CBD:hen ei edellä tämän tuomion 34 kohdassa 
mieleen palautetun tieteellisen tiedon nykytilassa 
sisälly psykoaktiivista vaikuttavaa ainetta, sen 
sisällyttäminen kannabisuutteena kyseisessä 
yleissopimuksessa tarkoitetun huumausaineen 
käsitteeseen olisi huumausaineyleissopimuksen 
tavoitteen ja yleisen hengen vastaista.

76 Tästä seuraa, että pääasiassa kyseessä oleva CBD 
ei ole huumausaineyleissopimuksessa tarkoitettu 
huumausaine.
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EUT: CBD:n markkinointia jäsenvaltioiden 
alueella ei tule kieltää, ellei pysty osoittamaan 
kansanterveydellistä syytä (tapaus C-663/18, 
19.11.2020)

88 Päätös markkinoinnin kieltämisestä, joka on 
lisäksi muissa jäsenvaltioissa laillisesti valmistettuja 
ja markkinoituja tuotteita koskeva kaikkein 
rajoittavin kaupan este, voidaan tehdä ainoastaan 
siinä tapauksessa, että väitetty kansanterveyteen 
kohdistuva todellinen vaara on osoitettu riittävästi 
kyseisen päätöksen tekoajankohtana käytettävissä 
olevien tuoreimpien tieteellisten tietojen perusteella. 
Tällaisessa yhteydessä riskinarvioinnin, joka 
jäsenvaltion on suoritettava, tavoitteena on arvioida, 
kuinka todennäköisesti kiellettyjen tuotteiden 
käyttämisellä on haitallisia vaikutuksia ihmisten 
terveydelle ja kuinka vakavia tällaiset mahdolliset 
vaikutukset ovat (tuomio 28.1.2010, komissio v. 
Ranska, C-333/08, EU:C:2010:44, 89 kohta).

89 Jäsenvaltioiden on noudatettava 
suhteellisuusperiaatetta käyttäessään 
kansanterveyden suojeluun liittyvää 
harkintavaltaansa. Niiden valitsemien keinojen 
on näin ollen rajoituttava siihen, mikä on 
todella tarpeellista kansanterveyden suojelun 
varmistamiseksi, ja kyseisten keinojen on oltava 

World Health Organisation, 2018:

CBD ei aiheuta ihmisessä vaikutuksia, jotka viittaavat 
väärinkäyttö- tai riippuvuuspotentiaaliin. 
CBD on yleensä hyvin siedetty, ja sillä on hyvä 
turvallisuusprofiili. Ilmoitetut haittavaikutukset voivat 
olla seurausta CBD:n ja yhtäaikaisesti käytettyjen 
lääkkeiden yhteisvaikutuksista. 
 
Tähän päivään mennessä ei ole saatu näyttöä CBD:n 
viihdekäytöstä eikä mistään kansanterveydellisistä 
ongelmista, jotka liittyisivät puhtaan CBD:n käyttöön.

World Anti-Doping Agency 
(WADA) sallii CBD:n käytön 
urheilussa.

oikeassa suhteessa näin tavoiteltuun päämäärään 
nähden, jota ei olisi voitu saavuttaa yhteisön sisäistä 
kauppaa vähemmän rajoittavilla toimenpiteillä 
(tuomio 28.1.2010, komissio v. Ranska, C-333/08, 
EU:C:2010:44, 90 kohta).
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EIHA ehdottaa CBD-tuotteille kolmen portaan luokitusta
Koska CBD:n biologiset ja fysiologiset vaikutukset määräytyvät pääasiallisesti päiväannoksen mukaan, EIHA 
ehdottaa CBD:n eri annoksille ja käyttötavoille kolmiportaista luokitusta:

• Suuria CBD-annoksia sisältävät tuotteet ovat lääkkeitä, ja niitä tulisi säännellä sellaisina.

• Pieniä ja keskisuuria CBD-annoksia (enintään 70 mg/vrk aikuisilla) sisältäviä tuotteita, käyttötavasta 
riippumatta (esimerkiksi kapselit, uutokset), tulisi säädellä ravintolisinä.

Käyttöannokseen perustuvaa kaksi- tai kolmiportaista luokittelua sovelletaan moniin muihin aineisiin. Yksi hyvä 
esimerkki on chilien sisältämä kapsaisiini, jota löytyy elintarvikkeista, jota myydään ravintolisänä ja joka suurina 
annoksina määrättynä on reseptilääke.

• Vähäiset CBD-pitoisuudet (1–10 mg/vrk aikuisella) tulisi sallia elintarvikkeissa ilman rajoituksia.

CBD:llä on lääkkeenomaisia farmakologisia vaikutuksia, joista seuraa luokittelu lääkkeeksi ja vastaavasti 
lääkelain vaatimat hyväksynnät vasta kun päiväannos on huomattavasti yli 175 mg/vrk.

CBD:llä ei ole merkittävää farmakologista aktiivisuutta, 
kun aikuisen käyttöannoksena on alle 100 mg/vrk.

20–100 mg:n annoksilla CBD:n vaikutukset ovat 
fysiologisia siinä muodossa kuin ne määritellään EU:n 
ravintolisistä säätävässä direktiivissä 2002/46/EY.
On myös huomionarvoista, että lukuisat viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että hampputuotteet, 
mukaan lukien hampunsiemenöljy, ovat aina sisältäneet jonkinlaisia määriä CBD:tä ja CBDA:ta.
(EIHA, 2021)

Lähteet: Devinsky et al., 2014. Food Standards Agency, 2020. Food Standards Australia P1042. Friedman et al, 
2015. Hill et al., 2012. Iffland et al., 2016. Melchor, S. R., & Timmermans, L., 2009. 
Santos et al, 2014. Schubart et al., 2013. 12



CBD-pitoisen raaka-aineen tuotanto 
toisi lisätuloja maaseudulle – Trans 
Farm on kehittänyt biomassan 
talteenottolaitteet
Hampun siementä elintarvike- ja 
kylvösiementarkoituksiin viljelyttävä Trans Farm Oy 
tuottaa ja myy kaikki FINOLA-lajikkeen sertifioidut 
kylvösiemenet Suomessa ja pääosin Euroopassa. 
Trans Farm näkee hampunsiementuotannon 
sivutuotteena syntyvän CBD-pitoisen biomassan 
keräämisen lupaavana tulolähteenä viljelijöille. Se lisäisi 
hampunviljelyn kannattavuutta ja houkuttelevuutta 
entisestään.

Trans Farm on kehittänyt leikkuupuimuriin liitettävän 
laitteiston ja kuivauslavan, joilla peltoon muuten päätyvä 
hampun biomassa saadaan talteen. Laitteistot ovat 
valmiita tuotteistukseen, kunhan asiaan saadaan selkeä 
lainsäädäntö.

Tällaisen biomassan CBD-pitoisuus vaihtelee välillä 
0,67–7,35 % keskiarvon ollessa 2,19 % (Finola Oy 2020).

Biomassaa saadaan noin 1–2 t/hehtaari. Vuonna 
2019 siitä maksetut hinnat vaihtelivat välillä 1–15 
e/kg. Biomassan talteenotto voisi vähimmillään 
kaksinkertaistaa hehtaarilta saadun liikevaihdon.

Anita Hemmilä, Finola Oy: Finola on 
lähtenyt Suomesta maailmalle
FINOLA oli ensimmäinen EU:n tukikasvilistalle 
öljykasvina kirjattu lajike (v. 2003). Kaikki aiemmat 
lajikkeet olivat olleet kuituhamppulajikkeita. FINOLAA 
viljellään nykyisin laajasti länsimaissa: Suomen lisäksi 
muualla Euroopassa, Kanadassa, USA:ssa, Uudessa-
Seelannissa ja Australiassa. Kanadassa FINOLA on ollut 
jo toista vuosikymmentä suosituin öljyhamppulajike.

FINOLA-lajiketta ei myöskään olisi olemassa, 
jos hampun puutarhaviljely olisi aikoinaan ollut 
kiellettyä, sillä lajikkeen jalostus alkoi nimenomaan 
pienimuotoisesti. 

Kannabidiolin eli CBD:n sivuuttaminen uudessa 
lakiehdotuksessa hämmästyttää. Koska uusi luonnos 
rajoittaisi hampunviljelyä huomattavasti enemmän 
kuin nykyisin voimassaoleva laki, tulisi kaikkinainen 
tutkiva ja uutta kehittävä hampunviljely lähestulkoon 
mahdottomaksi Suomessa. Näin ei kuitenkaan ole 
muissa länsimaissa, mukaan lukien EU, eli heillä 
olisi kotimaan tuotteistajiin verrattuna huomattavia 
kilpailuetuja. – lausunto pois vedettyyn vuoden 2021 
lakiesitykseen
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Hampun perinnelajikkeet 
ylläpitävät monimuotoisuutta

Hampunsiemen säilyy itävänä vain 6 – 10 vuotta. Vaikka 
hamppu oli 1800-luvun lopussa yleinen viljelykasvi 
Suomessa, niin kaikki vanhat perinnelajikkeet ja 
maatiaiset ovat kokonaan kadonneet, tai niistä 
säilyneitä siemeniä ei ole saatu itämään. Harmillisten 
yhteensattumien seurauksena myös pohjoismaisen 
geenipankin vanhat hampunsiemenkannat ovat 
kadonneet. 

Maatiainen ry ylläpitää Suomen vanhoja lajikkeita 
vastaavia kasveja, jotka on saatu Venäjän 
hamppugeenipankista ylläpitoa vastaan. Nämä 
maatiaiset ja lajikkeet säilyttävät hampun lajin sisäistä 
monimuotoisuutta. Niiden viljely on olennaista, jotta ne 
pysyvät elinkelpoisina.

Itä-Suomen yliopiston ja Pohjois-
Karjalan koulutuskuntayhtymä 
Riverian hanke

Öljy- ja kuituhampun mahdollisuudet uusien 
hampputuotteiden raaka-aineena, 1.5.2020 – 
31.12.2021 toteutettu esiselvityshanke, selvitti 
uusien hampputuotteiden kehittämistä erityisesti 
hampun lehdistä ja kukinnoista. Hankkeen pääpaino 
oli jalostusarvoltaan korkeammissa, hintavammissa 
tuotteissa, joiden esijalostus voitaisiin toteuttaa 
maatiloilla. 

Tavoitteena oli myös kartoittaa markkinoita ja tehdä 
alustava arvoketjuanalyysi. Hankkeessa analysoitiin CBD-
pitoisuuksia neste- ja kaasukromatografialaitteistoilla. 

Suomen teollisuus- ja hyötyhamppu 
ry:n kanta kuluttajatuotteiden THC-
pitoisuuksiin
EU:n maatalouskontaminanttityöryhmä on luonnostellut 
sitovia raja-arvoja kuluttajamyynnissä oleville 
hampputuotteille.

Suomen teollisuus- ja hyötyhamppu ry:n kanta on, että 
sitovaa raja-arvoa ei ole tarpeen määrittää tavanomaisin 
keinoin valmistetulle hampunsiemenöljylle. Jos raja-arvo 
kuitenkin tullaan määrittämään, yhdistys tukee EIHAn 
esittämiä tutkimukseen perustuvia raja-arvoja. Yhdistys 
tukee EIHAn esittämiä muita tuotteita koskevia raja-
arvoja.

EIHAn esitys hampputuotteiden THC-pitoisuuden raja-
arvoista:
Hampunsiemenet 10 mg/kg
Hampunsiemenjauhe ja -rouhe 10 mg/kg
Hampunsiemenöljy 20 mg/kg
Kosmetiikka 20 mg/kg
Ravintolisien maksimipäiväannos 490 ug kokonais-
THC:tä

Maatalouskontaminanttityöryhmän esittämä 
matalampi hampunsiemenöljyn THC-arvo 
7,5 mg/kg lisäisi siemenöljytuotannon 
kustannuksia merkittävästi, ja tuotteiden 
virheellisen hylkäyksen riski tulisi olemaan 
suuri. Hampunsiemenöljyn THC-pitoisuus on hyvin 
lähellä esitettyä raja-arvoa 7,5 mg/kg, ja jo pelkästään 
analyysimenetelmien hajonnan vuoksi tulos voi joskus 
ylittää hylkäysrajan.

Mikäli raja-arvo kaikesta huolimatta määritetään 
tasolle 7,5 mg/kg, yhdistyksen kanta on, että sen tulisi 
sisältää ainoastaan Δ9-tetrahydrokannabinolin (Δ9-
THC) pitoisuus ilman Δ9-tetrahydrokannabinolihappoa 
(Δ9-THCA). Tämä on perusteltua, koska THCA:lla ei ole 
psykotrooppisia vaikutuksia ja sen määritys olisi tässä 
yhteydessä harhaanjohtavaa. THCA:n määrä koko 
THC-pitoisuudesta on tyypillisesti noin puolet, joten sen 
rajaaminen pois mahdollistaisi raja-arvon alla pysymisen.
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