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Ratkaisu kevytkannabiksen maahantuontia koskevassa rikosasiassa (R 21/1294)

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on 15.6.2022  antanut tuomion tetrahydrokannabinoli (THC) 
-pitoisuudeltaan alhaisen (0,3 % ja alle 0,2 % ) kannabiksen kukinnon maahantuontia (ns. 
kevytkannabis) koskevassa asiassa. 

Käräjäoikeus on tuominnut vuonna 1996 syntyneen miehen  rangaistukseen  11 
huumausainerikosta, joissa oli kysymys kesä-syyskuussa 2019 tapahtuneista   
kevytkannabiksen maahantuonnista (syytekohdat 2-12) sekä huumausaineen käyttörikoksen 
(syytekohta 14). Asiassa oli riidatonta, että mies oli tuonut maahan internetin kautta Italiasta 
verkkokaupasta hankkimansa kevytkannabiksen logistiikkayhtiön kuljettamana.  Tulli oli 
takavarikoinut syyskuussa 2019 suurimmat erät 500 g ja 498 g, joiden THC-pitoisuus oli 0,3 
p-% . Muiden maahantuotujen erien THC-pitoisuudesta ei ollut selvitystä ja 
THC-pitoisuudeksi oli katsottava  enintään 0,2 %.   Asiassa jäi näyttämättä, että mies olisi 
myynyt tai muulla tavalla levittänyt maahantuomansa kevytkannabiksen.  

Näyttämättä jäi myös, että vuonna 1996 syntynyt mies olisi tuonut maahan syytekohdissa 
15-19 vastaavalla tavalla maahantuodun kevytkannabiksen ja että hän olisi viljellyt 17 
hamppukasvia käytettäväksi huumausaineena (syytekohta 1). 

Vuonna 2000 syntynyttä naista kohtaan nostettu syyte avunannosta kohtien 2-12 
huumausainerikoksiin hylättiin (syytekohta 13).

Vuonna 2000 syntynyt mies tuomittiin syytekohdissa 15-18 rangaistukseen 
huumausainerikoksista.  Hänen osaltaan kysymys oli tunnustetusta    maahantuotujen 
kevytkannabiserien hallussapidosta. Hän oli noutanut logistiikkayhtiön toimittamana 
maahantuodun kevytkannabiksen sen toimituspaikoista ja luovuttanut sen tuntemattomaksi 
jääneelle henkilölle.  Miestä koskeva syyte avunnanosta kohdan 19 huumausainerikokseen 
hylättiin. 

Asiassa oli vastaajien kiistämisen perusteella ensinnäkin arvioitavana kysymys siitä, oliko 
maahantuotu kevytkannabis huumausainetta. Tähän liittyen kysymys oli  rikoslaissa säädetyn 
laillisuusperiaatteen merkityksestä sekä  huumausainelainsäädännön perustana olevan YK:n 
vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen kannabiksen määritelmän tulkinnasta. 
Käräjäoikeus arvioi tuomiosta ilmenevin perustein, että maahantuonnin kohteena ollut 
kevytkannabis oli huumausainetta. Myös huumausaineen viljelyn osalta arvioitavana oli 
laillisuusperiaatteen edellyttämä rikostunnusmerkistön täsmällisyys.  

Kysymys oli myös rangaistuksen mittaamisesta, kun rikoksen kohteena on 
THC-pitoisuudeltaan olennaisesti tavanomaista marihuanaa laimeampi  kannabiksen 



kukinnosta, jonka pääasialliset vaikutukset aiheutuvat CBD:stä, joka ei ole huumausaine, 
vaan joka on Suomessa luokiteltu lääkeaineeksi. Asiassa oli hankittu kevytkannabiksesta 
asiantuntijalausunnot Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja Lääkealan turvallisuus- ja 
kehittämiskeskus Fimealta.

Syyttäjä oli vaatinut miesten tuomitsemista ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Käräjäoikeus 
katsoi, että  sakkorangaistus oli kummankin vastaajan osalta riittävä seuraamus. Kumpikin 
mies oli ollut tutkinnan aikana vapautensa menettäneenä tuomiolauselmalta ilmenevät ajat, 
minkä vapaudenmenetyksen käräjäoikeus katsoi rikoslain 6 luvun 13 §:n mukaan 
rangaistuksen täydeksi suoritukseksi. 

Asia on ratkaistu yhden tuomarin kokoonpanossa. Ratkaisu, josta tarkemmat perustelut 
ilmenevät, on tilattavissa käräjäoikeuden kansliasta sähköpostitse osoitteesta 
varsinais-suomi.ko@oikeus.fi tai puhelimitse asiakaspalvelun kautta (puh. 029 56 46288). 

Ratkaisu ei ole lainvoimainen.   


