Kannabis ja lainsäädäntö:
Mitä kannabiksen käytöstä seuraa?
Kannabis on Suomessa laiton päihde
Suomessa kannabis on luokiteltu huumausaineeksi ja sen valmistus, tuonti, vienti, kuljetus, kauppa, hallussapito ja käyttö on laissa kielletty. Kaikki huumausaineiksi luokiteltavat aineet ovat Suomessa laittomia. Kannabis
on Suomen yleisimmin käytetty laiton päihde.
Kannabista voidaan kuitenkin käyttää lääkkeenä. Kannabiksen lääkekäyttö on ollut laillista Suomessa vuodesta
2008. Lääkekäytössä lääkäri määrää kannabista tietyn määrän sairauden tai oireen hoitoon.

Mitä kannabiksen käytöstä seuraa?
Kannabiksen käytössä on kyse huumausaineen käyttörikoksesta.
Huumausaineen käyttörikoksesta on kysymys, jos henkilö
käyttää, pitää omaa käyttöään varten hallussa tai yrittää
hankkia vähäisen määrän huumausainetta.
Jos huumausainetta tarjoaa kaverille, tuo maahan tai
kasvattaa itse, on kyseessä aina huumausainerikos.
Käyttörikoksesta voidaan tuomita sakkoa tai enintään kuusi
kuukautta vankeutta. Yleensä poliisi kirjoittaa huumausaineen
käyttörikoksesta sakon.
Poliisi voi antaa sakkojen sijasta huomautuksen, jos hallussa
olevan kannabiksen määrä on pieni.
Käyttörikoksesta kirjataan merkintä poliisiasiaintietojärjestelmään. Tämä merkintä saattaa vaikeuttaa työ- tai opiskelupaikan saamista tietyillä aloilla, esimerkiksi turvallisuusalalla.
Merkintä käyttörikoksesta säilyy poliisin rekisterissä viisi vuotta.
Poliisi ei yleensä kirjoita alaikäisille nuorille sakkoa. Alaikäiselle on olemassa puhuttelumenettely.
Puhutteluun kutsutaan nuori, hänen huoltajansa, sosiaaliviranomainen ja poliisi.
Puhuttelussa keskustellaan huumeiden käytöstä sekä selvitetään, millaiset jatkotoimenpiteet sopivat nuoren
elämäntilanteeseen parhaimmin. Syyttäjä voi tehdä tilaisuuden lopuksi päätöksen syyttämättä jättämisestä.
Täysi-ikäisten henkilöiden kohdalla huumausaineen käyttörikoksesta seuraa tavallisesti lievä sakkorangaistus.
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Mitä tarkoittaa ilmoitusvelvollisuus?
Koulu- ja opiskeluterveydenhuollolla on ilmoitusvelvollisuus, jos nuori vaarantaa kehityksensä ja terveytensä.
Tämä tarkoittaa, että nuorten kanssa toimivalla työntekijällä, esimerkiksi koululääkärillä, on velvollisuus tehdä
lastensuojeluilmoitus, jos alaikäinen nuori vaarantaa terveytensä päihteitä käyttämällä.
Nuorten kanssa toimiva työntekijä arvioi tapauskohtaisesti, tarvitseeko ilmoitus tehdä.
Kyseessä ei ole rangaistus. Lastensuojeluilmoituksella halutaan varmistaa, että nuorella ja hänen
lähiympäristöllään on kaikki kunnossa. Tavoitteena on, että nuori saa tarvitsemansa avun ja tuen.

Miksi Suomessa saa ostettua kannabista, vaikka se on laitonta?
Kannabista voidaan kasvattaa myös Suomessa, vaikka kotona.
Kannabiksen kasvattaminen on kuitenkin laitonta. Suurin osa Suomessa käytetystä
kannabiksesta tuleekin pääsääntöisesti näistä kotikasvattamoista.
Entistä useampi tuntee jonkun, joka kasvattaa kannabista ja myy eteenpäin muille
ikätovereilleen.
Suurin osa kannabiksesta ostetaan yleensä tutulta, harvoin täysin tuntemattomilta myyjiltä.
Kannabista voi ostaa myös netin kautta, erityisesti niin sanotun pimeän verkon (TOR-verkko) kautta.

Mistä saan apua ja tukea?
EHYT ry:n anonyymi, maksuton Päihdeneuvonta (avoinna 24/7) 0800 90045
kannabishanke.fi
kysyminenkannattaa.fi
yad.fi
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