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Asia: Pyydetty lausunto huumausaineita koskevasta rangaistuksen mittaamiskäytännöstä.

Tutustuttuani  minulle  toimitettuun  aineistoon,  johon  kuuluvat  Helsingin  käräjäoikeuden 
Huumausainerikosten rangaistustaulukko, Valtakunnansyyttäjän yleinen ohje syyttäjille VKS:2002:3, 
G. Sterzelin ”Studier rörande påföljdspraxis m.m.”, Åklagarmyndighetenin ”Farligshetsbedömning av 
narkotika  RättsPM  2005:17”  (tekijä  Jonas  Hartelius)  ja  Hovrätten  över  Skåne  och  Blekingen 
”Riktlinjer för bestämning av straffvärde” sekä minulle osoitettu lausuntopyyntö, esitän kunnioittaen 
kantani seuraavaa:

Lausuntopyynnön  mukaan  minulta  toivotaan  kannanottoa  yleisten  huumausaineiden 
vaarallisuuteen  siten,  että  niitä  verrataan  toisiinsa  ja  vertailun  lähtökohtana  olisi 
vertailukelpoinen  huumausaineen  väärinkäyttöannos.  Lausuntopyynnössä  tuodaan  esiin 
Rikoslain  mukainen  erittäin  vaaralliseksi  luokitellun  huumausaineen  tunnusmerkit,  joita  ovat 
virheellisestä  annostelusta  johtuva  hengenvaara,  lyhytaikaisesta  käytöstä  johtuva  vakavan 
terveydellisen vaurion vaara tai voimakkaat vieroitusoireet.

Jotta  mainittuihin  kysymyksiin  voidaan  vastata,  on  ensin  määriteltävä  vaarallisuus ja 
väärinkäyttöannos. Näitä kysymyksiä on käsitellyt ansiokkaasti Ruotsin syyttäjäviraston julkaisussa 
Jonas Hartelius.  Vaarallisuudella voidaan tarkoittaan useita eri  asioita.  Yhdyn tähän vaarallisuus 
-käsitteen  monimuotoisuuteen  ja  ainekohtaisesti  vaarallisuus  voi  tarkoittaa  eri  asioita.  Jokaisen 
huumausaineen kohdalla on tarkasteltava ainetta sinänsä, sen käyttötapaa ja vaikutuksia.

1. Vaarallisuus

Vaarallisuus voidaan jakaa seuraaviin tekijöihin:
1) Aiheuttaa riippuvuutta. Tämä on yleinen huumausaineiden ominaisuus. Riippuvuudella 

tarkoitetaan  pakonomaista  aineen  käyttämisen  tarvetta,  joka  voi  olla  fyysistä  tai 
psyykkistä.  Riippuvuus  ohjaa  huumausainekoukussa  olevan  henkilön  toimintaa  ja 
käytöstä.  Tyypillisiä  vaikeaa  riippuvuutta  aiheuttavia  huumausaineita  ovat  heroiini  ja 
kokaiini.

2) On myrkyllistä.  Riittävän suuren annoksen kyseessä ollen kaikki huumausaineet ovat 
myrkyllisiä.  Tässä  myrkyllisyydellä  tarkoitetaan  kuitenkin  sitä,  että  aine  on 
hengenvaarallista  hyvin  pieninä  annoksina  tai  suhteessa  väärinkäyttöannoksiin  jo 
vähänkin  suurempi  annos  voi  aiheuttaa  myrkytyskuoleman.   Tällaisia  myrkyllisiä 
huumausaineita ovat mm. heroiini, metadoni, fentanyyli ja fentanyylijohdokset. 

3) On  terveydelle  vaarallista.  Jo  lähtökohtaisesti  huumausaineet  ovat  terveydelle 
vaarallisia  voimakkaiden  keskushermostovaikutusten  vuoksi.  Tässä  terveydelle 
vaarallisuudella  tarkoitetaan  fyysisen  sairauden  syntymisen  todennäköisyyttä.  Eräät 
amfetamiinijohdokset,  kuten  ekstaasi,  tuhoavat  keskushermostossa  hermosoluja, 
samoin tekevät eräät amfetamiinien synteesissä syntyvät epäpuhtaudet.

4) Aiheuttavat  psyykkistä  sairastumista.  Tällaisia  tiloja  ovat  mm.  oppimisvaikeudet, 
masennus,  välinpitämättömyys,  persoonallisuushäiriöt  ja  psykoosi.  Näissä 
sairastumisissa on usein takana henkilön oma psyykkinen rakenne, mutta huumausaine 
toimii laukaisevana tekijänä. Tämä on niin ikään yleinen huumausaineen ominaisuus ja 
tulee  esiin  tyypillisesti  kannabiksen,  amfetamiinien,  hallusinogeenien  ja  kokaiinin 
käyttäjillä.

5) Sosiaaliset  seuraukset.  Tyypillinen ilmeneminen on välinpitämättömyys.  Suurin vaara 
sosiaalisen syrjäytymiseen on opioidien, kannabiksen ja bentsodiatsepiinien käyttäjillä.

6) Yllättävät  vaikutukset.  Eräillä  huumausaineilla  voi  olla  vaikutuksia,  jotka  poikkeavat 
odotetusta. Tällaisia ovat esim. LSD:n ja kannabiksen käytön yhteydessä ilmenevät ”bad 
trips” tai ”flashbacks” -kokemukset.

7) Käyttö  tyrmäystippoina.  Nopeasti  vaikuttavia  huumausaineita,  jotka  aiheuttavat 
muistinmenetystä voidaan käyttää uhrin saattamiseen sellaiseen tilaan, että muu rikos 



esim.  raiskaus  tai  ryöstö  voi  tapahtua.  Tällaista  käyttöä  on  esimerkiksi  eräillä 
lyhytvaikutteisilla  bentsodiatsepiinineilla,  kuten  flunitratsepaamilla  ja 
gammahydroksibuturaattilla.

8) Aiheuttaa  aggressiivisuutta  tai  väkivaltaista  käyttäytymistä.  Huumausaineiden 
vaikutukset aggressiivisuuteen vaihtelevat suuresti: eräät passivoivat käyttäjäänsä, kun 
taas  toiset  lisäävät  impulsiivisuutta,  aggressiivisuutta  ja  väkivaltaista  käyttäytymistä. 
Aggressiivisuuden takana voivat olla myös aistiharhoja aikaansaavien huumausaineiden 
aiheuttamat pelkotilat. Suurin aggressiivisuuden vaara liittyy amfetamiinin, kokaiinin ja 
hallusinogeenien käyttämiseen.

9) Annokset  ovat  hyvin  pieniä.  Eräiden huumausaineiden,  kuten fentanyylijohdosten tai 
LSD:n  käyttöannokset  ovat  vain  muuta  sata  mikrogrammaa,  tällöin  1  grammassa 
puhdasta  huumausainetta  voi  olla  useita  tuhansia  käyttöannoksia.   Vertailun  vuoksi 
mainittakoon,  että  sokeripalan  paino  on  n.  2-3  g.  Tästä  syystä  tämän  ryhmän 
huumausaineen  salakuljetus  on  tavallista  helpompaa.  Näiden  huumausaineiden 
käsittely ja annostelu, ainakin pulverimuodossa, on hyvin vaarallista.  Esimerkkinä 3-
metyylifentanyyli ja LSD.

10) Vaikeat vieroitusoireet.  Vieroitusoireilla tarkoitetaan fyysisiä ja psyykkisiä oireita, jotka 
tulevat esiin aineen vaikutuksen loppuessa. Vaikka oireet voivat olla hyvinkin tuskallisia, 
niin  ne  vain  harvoin  ovat  todella  henkeä  uhkaavia.  Tunnettuja  ovat  opioidiryhmän 
käyttöön liittyvät  vieroitusoireet.  Ne ovat  vaikeampia,  jos on käytetty lyhytvaikutteisia 
opioideja.  Siten  lyhytvaikutteisen  heroiinin  vieroitusoireet  ovat  vaikeampia  kuin 
pitkävaikutteisten metadonin ja buprenorfiinin käyttöön liittyvät oireet. Tästä syystä kahta 
viimeksi  mainittua  opioidia  voidaankin  käyttää  vieroitus-  ja  ylläpitohoidossa. 
Barbituraattien  ja  suurina  annoksina  käytettyinä  bentsodiatsepiinien  väärinkäyttöön 
liittyvät niin ikään vaikeat vieroitusoireet.

11) Vaikutus persoonallisuuteen.  Monet huumausaineet,  etenkin, jos käyttö on alkanut jo 
nuorena, muuttavat henkilön persoonallisuutta.

Muita vaarallisuusarvioon vaikuttavia tekijöitä:
Käyttötapa.  Vaarallisin  tapa  käyttää  huumausaineita  on  suonensisäinen  pistäminen.  Näin 

annosteltaessa aine pääsee suoraan verenkiertoon ja hetkellisesti huumausaineen pitoisuus 
veressä  ja  vaikutuskohdissa  (reseptoreissa)  on  hyvin  korkea.  Suoneen  annosteltaessa 
korostuu myös yliannoksen vaara.  Lisäksi  pistämiseen liittyy  muita  terveysvaaroja  kuten 
infektioriski, etenkin, jos pistäjät käyttävät yhteisiä ruiskuja ja neuloja.

Muotihuumausaine.  Ajoittain jokin huumausaine voi saada maassa poikkeuksellisen aseman. 
Tällöin  siitä  voi  muodostua  muotihuumausaine  esim.  nuorten  keskuudessa.  Nuoret 
kokeilevat uusia huumausaineita ja tällöin aineeseen ja sen käyttöön liittyvät riskit  voivat 
toteutua. Suomessa muotihuumausaineita ovat viime vuosina olleet buprenorfiini, ekstaasi ja 
gammahydroksibutyraatti

Sekakäyttö.  Huumausaineet  ovat  farmakologisesti  aktiivisia  yhdisteitä.  Siksi  niillä  voi  olla 
yhteisvaikutuksia muiden huumausaineiden, alkoholin ja lääkeaineiden kanssa. Tunnettuja 
vaarallisia  yhdistelmiä  ovat  alkoholi  ja  opioidit,  bentsodiatsepiinit  ja  opioidit, 
serotoniiniaktiiviset masennuslääkkeet ja ekstaasi, monoamiinioksidaasin estäjät ja ekstaasi.

Kuten  edellä  olevasta  vaarallisuus  –käsitteen  analyysistä  käy  ilmi,  on  vaikeaa,  ellei 
suorastaan  mahdotonta,  luoda  aukotonta,  universaalia  huumausaineiden 
vaarallisuusluokitusta,  joka  pätisi  maasta  toiseen ja  eri  aikoina  samassa maassa.  Arvioija 
tekee  luokituksen  aina  lähtökohtiensa  ja  arvomaailmansa  perusteella.  Esim.  pelkästään  aineen 
myrkyllisyyden kannalta arvioituna buprenorfiini ei ole erityisen vaarallista, lisäksi sen aiheuttamat 
vieroitusoireet  ovat  niin  ikään  useaan  muuhun  opioidiin  verrattuina  lievemmät.  Sen  sijaan 
buprenorfiini  on  vaarallista,  jos  sitä  käytetään  samanaikaisesti  alkoholin  ja  bentsodiatsepiinien 
kanssa,  etenkin,  jos  annostelu  tapahtuu  pistämällä.  Lisäksi  buprenorfiini  on  Suomessa  nuorten 
suosima muotihuumausaine.  Siten kokonaisarvio  buprenorfiinin vaarallisuudesta  tulee olla  meillä 
korkea.  Katukaupassa  ei  voida  myöskään  tietää  onko  buprenorfiini  tarkoitettu  pistettäväksi  vai 
muulla tavalla väärinkäytetyksi. Buprenorfiinin kokonaisarvio sellaisessa maassa, missä käyttö ei ole 
ongelma, voi poiketa suurestikin tästä arviosta. 



2. Käyttöannos

Käyttöannoksella tarkoitetaan sitä kerta-annosta, jonka huumausaineen käyttäjä annostelee 
ja  josta  arvioi  saavansa  halutun  huumausainevaikutuksen. Annoksen  koko  vaihtelee 
väärinkäyttäjän odotusten, psyykkisen tilan ja toleranssin vuoksi; usein käyttäjä ei edes tiedä mikä 
kokoinen  todellinen  annos  on  ollut.  Toleranssin  vuoksi  annoskoko  voi  vaihdella  yli 
kymmenkertaisesti.   Eräät  huumausaineet  ovat  lääkeaineina  käytettyjä  tai  kokeiltuja  yhdisteitä. 
Näiden  aineiden  kohdalla  on  tarkempaa  tietoa  annos-vaste  -suhteesta.  Farmakologisissa 
tutkimuksissa on usein kuitenkin mitattu muuta kuin huumausainevaikutusta. Siten esim. tiedetään, 
että fentanyyli on kipulääkkeenä 50–100 kertaa voimakkaampaa kuin morfiini. Tämä ei kuitenkaan 
tarkoita sitä, että fentanyylin antama huumausainevaikutus olisi vastaavasti morfiinia suurempi, vaan 
sitä, että pienemmällä annoksella saadaan sama kipua vähentävä vaikutus. 

Eräiden huumausaineiden kohdalla käyttöannos on valmistajan/myyjän valmiiksi arvioima. Tällaisia 
huumausaineita ovat esim. LSD, jossa huumausaine on yleensä imeytetty ruudutettuun paperiin ja 
yksi ruutu vastaa yhtä käyttöannosta tai ekstaasitabletit, joissa yksi tabletti on yleensä käyttöannos. 

Takavarikoitujen  huumausaine-erien  pitoisuudet  vaihtelevat  suurestikin.  Yleensä  takavarikoitu 
amfetamiini tai heroiini on puhtaudeltaan 20–40 %, mutta se voi olla lähes puhdasta (yli 90 %) tai 
hyvin  laimeaa  (alle  10  %),  loppuosa  on  esim.  erilaisia  sokereja.  Siten  takavarikoidussa  10  g 
”heroiinierässä” todelliset käyttöannokset (10 mg puhdasta heroiinia) voivat vaihdella alle 100:sta 
aina yli 900 annokseen

Edellä  olevan  johdosta  olisi  perusteltua  käyttää  puhdasainemäärää  huumausainerikoksen 
rangaistuksen perusteena.  Tämä korostaa analytiikan osuutta, koska laadullisen analyysin lisäksi 
tarvitaan myös määrällinen tulos.

Kerta-annoksen  suuruus  vaihtelee  yksilöiden  välillä  ja  niin  ikään  vaihtelee  samalla  yksilöllä 
toleranssin kehittymisen mukana.  Usean huumausaineen kohdalla ei ole tutkittua tietoa siitä, 
mikä on ns. keskimääräinen annoskoko, eikä sitä siis voi antaa. Haastattelemalla saatu tieto 
on epäluotettavaa, koska väärinkäyttäjillä voi olla syynsä liioitella tai vähätellä käyttöään. Sen 
sijaan usean huumausaineen kohdalla tiedetään annos, joka aikaisemmin huumausainetta 
käyttämättömällä  henkilöllä  antaa  huumausainevaikutuksen. On  huomattava,  että 
huumausaineiden  käyttäjät  eivät  itse  tiedä  käytetyn  huumausaineen  puhtautta  eivätkä  siten 
myöskään kerta-annoksen suuruutta. Eettisistä syistä annoskokoa koskevat kokeelliset tutkimukset 
eivät ole mahdollisia.

Seuraavaan listaan olen kerännyt eri lähteistä tietoa käyttöannoksista, siis annoksista, jotka 
aiheuttava huumausainevaikutuksen.  On huomattava, että annos koskee puhdasainetta. Olen 
liittänyt mukaan omassa työssäni esiin tulleita luonnehdintoja ko. huumausaineen tämänhetkisestä 
merkityksestä maassamme.

Stimulantit:
Kokaiini
Voimakas  stimulantti.  Tyypillinen  käyttöannos  10–100  mg/vrk.  Hyvin  suuri 
väärinkäytön potentiaali, on hyvin myrkyllistä, voimakas toleranssin muodostuminen, 
vaikeat  vieroitusoireet.  Käytetään  pistäen,  nuuskaamalla  tai  suun  kautta. 
Myrkytyskuolemat  ovat Suomessa harvinaisia.

Amfetamiini 
Synteettinen stimulantti, hoitoannos 40 mg/vrk, väärinkäyttöannos 100–200 mg vrk, 
tolerantit  käyttävät  jopa  2000  mg  vrk.  Suuri  väärinkäytön  potentiaali,  voimakas 
toleranssin  muodostuminen.  Amfetamiinin  käyttöön  liittyy  Suomessa 
myrkytyskuolemia,  mutta  käyttäjien  kuolinsyy  on  yleensä  muunlainen  kuolemaan 
johtava riskikäyttäytyminen. Käytetään pistäen, suun kautta ja nuuskaamalla.

Metamfetamiini



Synteettinen  stimulantti,  väärinkäyttöannos  amfetamiiniannoksen  suuruusluokkaa. 
Myrkytyskuolemat Suomessa harvinaisia. Käytetään pistäen tai suun kautta.

Ekstaasi (MDMA)
Synteettinen  stimulantti,  jolla  myös  aistiharhoja  aikaansaava  ominaisuus. 
Väärinkäyttöannos 75–150 mg.  Vaikutus  välittyy  keskushermoston omien amiinien 
kautta.  Siksi  tyypillisesti  ainetta  käytetään  intervalleittain  eli  muutama  kerta 
kuukaudessa.  Nuorison  suosima.  Myrkytyskuolemat  Suomessa  harvinaisia. 
Käytetään suun kautta.

MDA
Synteettinen  stimulantti,  jolla  myös  aistiharjoja  aikaansaava  ominaisuus. 
Väärinkäyttöannos  50–250  mg.  On  ekstaasin  kaltainen,  mutta  myrkyllisempi. 
Myrkytyskuolemat Suomessa harvinaisia. Käytetään suun kautta.

Efedriini (Codesan comp., Sir. Efedrin)
Edellisiä heikompi stimulantti, hoitoannos 60 mg/vrk. Jonkin verran väärinkäytetty, ei 
kovin myrkyllinen. Käytetään suun kautta.

Katinoni
On vaikutukseltaan efedriinin kaltainen, mutta vielä heikompi stimulantti. Käyttöannos 
20–60 mg/vrk, vastaa kati huumelehtiä n. 250 g. Käyttö yleistä vain rajoitetun etnisen 
ryhmän keskuudessa, edellyttää tuoreiden lehtien harrasta jauhamista suussa tuntien 
aikana. 

Opioidit:
Heroiini
Nopeavaikutteinen  opioidi.  Käyttöannos  5-10  mg.  Suuri  väärinkäytön  potentiaali, 
hyvin myrkyllinen, voimakas toleranssin muodostuminen. Myrkytyskuolemat nykyisin 
Suomessa  harvinaisia.  Käytetään  pistäen,  nuuskaten,  polttamalla  ja  suun  kautta. 
Aineen käyttöön liittyy suuri hengityspysähdyksen vaara.

Morfiini (Depolan, Dolcontin, Morphin)
Opioidien  perusmolekyyli.  Pistettynä  käyttöannos  5-10  mg.  Suuri  väärinkäytön 
potentiaali,  myrkyllinen,  voimakas  toleranssin  muodostuminen.  Myrkytyskuolemat 
nykyisin  Suomessa  harvinaisia.  Käytetään  pistäen  tai  suun  kautta.  Suun  kautta 
nautittaessa annos on noin 3 kertaa suurempi huonon imeytymisen vuoksi. Aineen 
käyttöön liittyy hengityspysähdyksen vaara.

Buprenorfiini (Temgesic, mutta myös Subutex, Suboxone)
Pitkävaikutteinen  opioidi,  on  µ-reseptorivaikutus,  mutta  on  myös  vastavaikuttaja. 
Suun kautta nautittuna imeytyy huonosti,  annosteltaessa kielen alle annos voi olla 
jopa 24 mg vrk,  väärinkäytettynä pistäen kerta-annos  0,6-1  mg jopa 7-8  mg vrk. 
Väärinkäyttö  voi  tapahtua  kielen  alle  ottamalla,  pistämällä  tai  nuuskaamalla. 
Kohtalainen  väärinkäytön  potentiaali,  yksin  käytettynä  ei  kovin  myrkyllinen.  On 
nuorison  suosima  muotihuumausaine.  Käytetään  myös  opioidien  vieroitus-  ja 
ylläpitohoidossa.  Aiheuttaa  hengityspysähdyksen,  erityisesti,  jos  nautittu 
samanaikaisesti alkoholia ja/tai bentsodiatsepiinenä. Aineen käyttöön liittyy runsaasti 
kuolemantapauksia Suomessa.

Metadoni (Dolmed)
Pitkävaikutteinen opioidi. Kerta-annos 10–120 mg. Jos toleranssia ei ole kehittynyt jo 
20  mg  kerta-annos  voi  aiheuttaa  hengityspysähdyksen  ja  myrkytyskuoleman. 
Käytetään  myös  opioidien  vieroitus-  ja  ylläpitohoidossa.  Suuri  väärinkäytön 
potentiaali, myrkyllinen. Myrkytyskuolemia Suomessa kasvavasti.

Kodeiini (Codesan comp., Katapekt,  Recipect,  Gepacod, Panacod, Paramax-Cod, 
Ardinex)
Särkylääkkeissä  ja  yskänlääkkeissä  käytetty  opioidi.  Kerta-annos  8-60  mg, 
vuorokaudessa  240  mg.  Suomessa  lukuisia  myrkytyskuolemia,  käytettäneen 



pääasiassa  korvaavana  aineena  muiden  opioidien  saannin  ollessa  vaikeutunutta. 
Käytetään yleensä suun kautta.

Etyylimorfiini (Cocillana, Indalgin)
Särkylääkkeissä ja yskänlääkkeissä käytetty opioidi. Kerta-annos 50 mg. Suomessa 
yksittäisiä myrkytyskuolemia, käytettäneen pääasiassa korvaavana aineena muiden 
opioidien saannin ollessa vaikeutunutta. Käytetään yleensä suun kautta.

Oksikodoni (Oxanest, Oxycontin, Oxynorm)
Kipulääkkeenä  lisääntyvästi  käytetty  opiodi.  Kerta-annos  5  mg  suun  kautta, 
vuorokaudessa 20 mg. Suomessa kasvavasti myrkytyskuolemia.

Tramadoli (Tradolan,  Tramadin,  Tramadol,  Tramadol  Retard,  Tramagetic,  Tramal, 
Tramal Retard, Trambo)
Kipulääkkeenä käytetty opioidi, jolla heikko µ-reseptorivaikutus. Kerta-annos 50–100 
mg, annos vuorokaudessa 400 mg. Kirjallisuuden mukaan vain pieni  väärinkäytön 
potentiaali.  Suomessa kuitenkin kasvavasti  myrkytyskuolemia, johtunevat siitä, että 
opioidien käyttäjät kokeilevat erilaisia opioidi -ryhmän lääkeaineita.

Dekstropropoksifeeni (Abalgin, Abalgin Retard)
Kipulääkkeenä  käytetty  opioidi.  Väärinkäytössä  kerta-annos  150–450  mg 
(Suomessa).  Kohtalainen  väärinkäytön  potentiaali,  väärinkäytettynä  myrkyllinen, 
erityisesti  jos  samanaikaisesti  nautitaan  alkoholia.  1990-luvulla  lukuisia 
myrkytyskuolemia, nykyisin käyttö ja kuolemat ovat vähentyneet. 

Fentanyyli (Actiq, Durogesic, Fentanyl)
Erittäin  voimakas  opioidi.  Pistettynä  kerta-annos  50–200  µg  (1  g  puhdasainetta 
vastaa 5.000 annosta!). Suomessa ollut fentanyylin johdannaisen 3-metyylifentanyylin 
aiheuttamia myrkytyskuolemia.

Bentsodiatsepiinit:
Jotta ryhmän lääkkeiden käyttö olisi lääkinnällistä, on ehdoton edellytys, että lääke on määrätty sen 
henkilön sairauden hoitoon, jonka hallussa lääke on. Jollei lääkemääräyksessä ole toisin määrätty, 
pidän  huumausainekäyttönä  seuraavien  vuorokautisannosten  ylittämistä.  Käytön  aikana  ryhmän 
lääkkeille muodostuu toleranssi ja väärinkäyttäjät pystyvät nauttimaan kerta-annoksena normaalin 
vuorokausiannoksen suuruisia lääkemääriä. Huumausainekäyttönä pidän aina tablettien liuottamista 
ja  näin  saadun  liuoksen  pistämistä.  Lyhytvaikutteisia  bentsodiatsepiinejä  voidaan  käyttää 
tyrmäystippoina, joten niihin liittyy erityisongelma.

Alpratsolaami (Alprazolam Alternova,  Alprazolam Generics,  Alprox,  Xanor,  Xanor 
Depot)
Lyhytvaikutteinen, vuorokausiannos 10 mg.

Diatsepaami (Diapam,  Diazepam  Desitin,  Medipam,  Stesolid,  Stesolid  Novum, 
Stesolid Prefill, Gastrodyn comp, Vertipam, Relapamil)
Pitkävaikutteinen, vuorokausiannos 40 mg.

Flunitratsepaami (Rohypnol, ei myynnissä Suomessa)
Lyhytvaikutteinen, vuorokausiannos 2 mg

Klonatsepaami (Rivatril)
Pitkävaikutteinen, vuorokausiannos 8 mg

Klooridiatsepoksidi (Librax, Klotriptyl, Klotrptyl Mite, Limbitrol, Risolid)
Pitkävaikutteinen, vuorokausiannos 300 mg

Loratsepaami (Temesta)
Keskipitkävaikutteinen, vuorokausiannos 10 mg



Midatsolaami (Dormicum)
Lyhytvaikutteinen, vuorokausiannos 15 mg

Nitratsepaami (Insomin)
Lyhytvaikutteinen, vuorokausiannos 20 mg

Oksatsepaami (Opamox, Oxamin)
Keskipitkävaikutteinen, vuorokausiannos 60 mg

Tematsepaami (Normison, Tenox)
Keskipitkävaikutteinen, vuorokausiannos 60 mg

Triatsolaami (Halcion)
Lyhytvaikutteinen, vuorokausiannos 0,25 mg 

Bentsodiatsepiinien tapaiset unilääkkeet:

Tsaleploni (Sonata)
Lyhytvaikutteinen, vuorokausiannos 10 mg

Tsolpideemi (Somnor,  Stella,  Stilnoct,  Zolpidem  Sandoz,  Zolpidem  Winthrop, 
Zolpidem-Ratiopharm)
Lyhytvaikutteinen, vuorokausiannos 20 mg

Tsopikloni (Imovane, Zopiclon Generics, Zopiclone Alpharma, Zopinox)
Lyhytvaikutteinen, vuorokausiannos 15 mg

Muut huumausaineet:

Kannabis
Vaikuttava  aine  on  tetrahydrokannabinoli  (THC).  Nykyisin  jalostuksen  myötä 
marihuana voi sisältää lähes yhtä paljon vaikuttavaa ainetta kuin hasis, joten näitä 
molempia  tulisi  kohdella  yhtä  vaarallisina.  Käyttöannos  n.  0,5  g.  Hasisöljyn  THC 
pitoisuus on suurempi.

LSD
On  vahvasti  aistiharhoja  aiheuttava  huumausaine.  Käyttöannos  25–300  µg. 
Suomessa harvinainen.
Fensyklidiini
On  vahvasti  aistiharhoja  aiheuttava  huumausaine.  Käyttöannos  1-10  mg.  On 
Suomessa hyvin harvinainen, hyvin myrkyllinen yhdiste.

Ketamiini
On  nukutusaineena  käytetty  aistiharhoja  aiheuttava  huumausaine.  Kerta-annos 
suonensisäisesti suuruusluokkaa 70–300 mg. Väärinkäyttö on Suomessa harvinaista.

Gammahydroksibutyraatti
On  nukutusaineena  käytetty  vaikutuksiltaan  ekstaasin  kaltainen  huumausaine. 
Käyttöannos  suun  kautta  200–2000  mg.  Käytetään  myös  tyrmäystippana. 
Laktonimuoto  tunnetaan  lakka-huumeena.  Suomessa  on  todettu  yksittäisiä 
kuolemantapauksia vuosittain. 

Huumaavat sienet
Sisältävät vaikuttavana aineena psilosiiniä, jonka kerta-annos suun kautta nautittuna 
suuruusluokkaa 10–20 mg, vastaa 1,5–3,5 g sieniä. Aiheuttaa aistiharhoja

Tryptamiinijohdokset
Ovat aistiharhoja aiheuttavia huumausaineita. Aktiivisia molekyylejä on useita satoja, 
käyttöannokset vaihtelevat suuresti.



Edellä olevan perusteella esitän kantanani seuraavan huumausaineiden jaottelun rangaistavuuden 
pohjaksi.  Ryhmityksessä  olen  ottanut  huomioon  tekemäni  huumausaineen  vaarallisuusarvion 
kokonaisuutena.

Ryhmä 1 a, jossa olevat huumausaineet ovat erittäin vaarallisia ja joihin liittyy erittäin suuri 
myrkytyskuoleman riski:
Fentanyyli ja fentanyylin johdokset, kuten 3-metyylifentanyyli

Ryhmä 1 b käsittää erittäin vaarallisia huumausaineita, joihin liittyy suuri myrkytyskuoleman 
riski
Heroiini,  kokaiini,  morfiini,  metadoni,  buprenorfiini,  dekstropropoksifeeni,  oksikodoni  ja 
fensyklidiini 

Ryhmä 2 käsittää erittäin vaarallisia huumausaineita, joihin ei kuitenkaan liity erityisen suurta 
myrkytyskuoleman riskiä:
Amfetamiini,  metamfetamiini,  ekstaasi,  gammahydroksibutyraatti,  psilosiini, 
tryptamiinijohdokset sekä lyhytvaikutteiset bentsodiatsepiinit: flunitratsepaami, triatsolaami 
ja midatsolaami

Ryhmä 3 käsittää vaarallisia huumausaineita
Kannabis (hasis ja marihuona samanarvoisina), kodeiini, etyylimorfiini

Ryhmä 4 käsittää pääasiassa lääkkeellisessä käytössä olevia huumausaineita:
Muut kuin Ryhmässä 2 mainitut bentsodiatsepiinit, bentsodiatsepiinien tapaiset unilääkkeet 
ja tramadoli

Ryhmä 5 on lievin, käyttö on hyvin rajallista ja tuskin leviää etnisen rajan yli:
Kati

Esittämäni  arvio  poikkeaa  osittain  aikaisemmin  tekemistäni  arvioista.  Syynä  on  se,  että 
myrkytyskuoleman  riski  tulee  taustastani  johtuen  korostetusti  esiin  ja  viime  vuosina 
myrkytyskuolemia aiheuttaneiden huumausaineiden tärkeysjärjestyksessä on tapahtunut muutoksia.

Fentanyyli ja fentanyylin johdokset ovat sananmukaisesti  ”superheroiineja” ja ne ovat 
ylivoimaisesti  vaarallisin huumausaineryhmä ja niiden sijoittaminen omaksi super-
ryhmäksi on mielestäni perusteltua. 

Buprenorfiini on nykyisin Suomessa luokiteltava erittäin vaaralliseksi huumausaineeksi 
koska  aine  on  laajalti  väärinkäytettyä,  on  nuorison  suosimaa  ja  käyttöön  liittyy 
suomalaisessa sekakäytössä lukuisia myrkytyskuolemia.

Luokittelen  amfetamiinin,  metamfetamiinin  ja  ekstaasin  samanarvoisiksi 
huumausaineiksi.

Lyhytvaikutteiset  bentsodiatsepiinit  ovat  muihin  bentsodiatsepiineihin  verrattuina 
vaarallisempia.

Marihuonan ja hasiksen välillä ei enää ole vaarallisuuseroa.

 
Helsingin  käräjäoikeuden  huumausainerikosten  rangaistustaulukko  vuodelta  1999  ei 
mielestäni ole kaikin osin johdonmukainen. Sivulla 1 olevat määrät, joista lähtien sovelletaan 
kertahallussapidosta  yleensä  vankeusrangaistusta,  ovat  käyttöannoksiksi  muutettuina 
heroiinin  ja  erityisesti  kokaiinin  osalta  liian  lievät.  Sama  koskee  samalla  sivulla  olevaa 
törkeän huumausainerikoksen tunnusmerkkinä käytettyjä määriä. Amfetamiinin ja ekstaasin 
rangaistukset  tulisivat  olla  niin  ikään  käyttöannoksiin  suhteutettuina  yhtenevät.  Sivulla  2 
oleva maininta, että marihuona tuomitaan lievemmin kuin hasis, ei ole enää ajankohtainen.



Helsingissä 2006-05-29

Erkki Vuori professori
rekisteröity toksikologi

Kirjallisuutta (Johdannossa mainitun kirjallisuuden lisäksi):

Baselt R C (2004) Disposition of toxic drugs and chemicals in man. Biomedical Publications, Foster 
City, CA, USA
Drummer O H.  (2001) The forensic pharmacology of drugs of abuse. Arnold, London
Ellenhorn M J (1997) Ellenhorn’s medical toxicology. Williams & Wilkins, Baltimore, USA
Shulgin A, Shulgin A (1997) Tihkal. Transform Press, Berkeley, CA, USA

 


