
-o TERVEYDEN JA
HYVINVOINNIN LAITOS

THLt27t4.00.00t2017 1(4)

llkka Ojanperä 10.03.2017

Lausuntopyyntönne 27 .t2.2Ot6

Asia: I.AUSU NTOASIA KANNABIKSESTA

27.12.2016 pyytänyt Tcrvoydcn ja hyvinvoinnin l¡itokEelt¡
uanNn kasveista saatavan marihuanan määrästä. Seuraavassa

vastataan csitct{yíhin kysymyksiin:

2. Mikä on nykyticdon mukaan marihuanan tavanomainøn kayttöannos ja miten suuria vaihtetuita
käyttöannokscssa voi csiintyä, kun otetaan huomioon mahdottiset eritaßet väärinkäyttötavat ja jatkuvan
väärinkäytön vaikutus käyttöannoksiin?

Marihuanaa kåybtään Euroopassa tavallisimmin savukkocna tupakkaan sekoitcttuna ja jonkin verran
hÖyrystcttynä vcsipiipussa, sähkösavukkccssa tai muussa vaporisaattorissa, pieni osá kâytU¡istå nauttii
kannabikscn syÖmällå taijuomalla. Marihuanan tärkein vaikuttava aine on Agtetrahydrokánnä¡inol¡ (THC),
jonka pitoisuus määrää marihuanan voimakkuudcn.
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1. MitRä ovat uusimman tutkimustiedon mukaan marihuanan terueyshaitat ja mitan se vaarallisuutensa,
ominaisuuksiensa ja käytlötapojensa osa/ta vøftautuu muihin huumausainoisiin?

v_ähintåän kymmonollc proscntillc kannabista säånnÖlliscsti käyttävistä hcnkilöistä kchittyy k¡nnabiksecn
riippuvuurohcyhtymÖ. SäännÖllinen kannabiksen käyttÖ murroi¡assa kaksinkcrtaistaa kouiunkaynnin
onncnaikaisen lopcttamisen riskin, samoin sc kaksinkertaistaa kognitiivisten toimintoþn heikkcnemison
riskin ja psykoosien riskin aikuisiällä. SäånnÖllincn kannabiksrn kåytto munosiässä ón vahvasti yhtcydcssä
muidon l¡ittomion huumcidon käyttöÖn. Autolla ajamincn kannabikicn v¡ikutuksen alaiscna fafå¡nferta¡staa
onmttomuusriskin. Kannabikscn polttaminon todEnnlkÖiscst¡ lisäå sydäninfarktin riskiä keski-ikåisillä
aikuisille' mutta kannabiksen vaikutus hengitysclinten toimintaan ja keuhkosy6pään on cpäôclvä, koska
uecimrnat kannabikson polttajat tupakoivat tai ovat ¡icmmin tupaioinoct.l

Ka¡qbikrn käyttöÖn oi liity yliannostuksosta johtuvia myrkytyskuotomia, päínvastoin kuin erigiscsti
opioidoihin ja joosein måärin stimulantteihin, rauhoittaviin ainoisiin ja atkoholiin. Kannabikscn kâyttoon ci liity
virhcclliscstä annostelusta johtuvaa hcngcnvaaraa, lyhytaikaisostrkin käytÖstå johtuvaa vakavan
tcrvoydcllison vlurion vaaraa cikä voimakkeit¡ vicroitusoircita, jotcn sitä bi vo¡oä pitåä ríkoslain 50 luvun 5
$:n 2 mornontin pcrustrolla crittäin vaarallisona huum¡usaincoña.

Kannabic on suomcssa solvästi cniton käyt tty huumr. syksyllä 2014 jokaviides (1g,4 %) suomalaincn
ilmoitti ainakin kcrran olämässään kokoillecnse kannabista. Ñuortcn aikuisten 1ZS - el.vuôtiaat)
ikäryhmåssä o¡uus oli kaksinkertaincn (38,4 %).2,r 

^rt,On 
yloisyyden perusteeila kannabis vertautuu lähínnä

tupakkaan, alkoholiin ja kofôiiniin. Brittilåiscssä huumaus- ja naui¡ntoaineiden kokonaishaitta-arviossa
kannabis sijoittui väh.mmän haitallíscksi kuin mm. ¡lkohofi, h¡roiini, kokaiini, mctamfctamiini, tupakka ja
amlbtamiini, mutta haitalliscnrmaksi kuin mm. GHB, bcntsodiatsopiinit, kctamiinija mctadoni..
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Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) julkaiseman raportin
mukaan tavanomainen marihuanan käyttöannos savukkeena polteftaessa on 200 mg (100 - 260 mg), josta
imeytyvän THC:n määräksi on arvioitu alle 10 mg.s Eräässä amerikkalaisessa tutkimuksessa käyttÖannos
savukkeessa ol¡ keskimäärin 660 mg, marihuanasikarissa 970 mg ja piipussa (kaikki piipputyypit) 390 mg.6
Eräässä kanadalaisessa tutkimuksessa standardimarihuanasavukkeen annokseksi määriteltiin 500 mg.7
Eräässä koehenkilöillä tehdysså hollantilaisessa tutkimuksessa käytetty marihuanasavukkeen annoksen
vaihteluvali oli 70 - 880 mg ja keskimåäräinen annos 260 mg.8 lnternetin Erowid-sivuston mukaan
poltettavan kannabiksen käyttÖannoksen vaihteluvåli voimakkaalla marihuanalla on 25 - 5OO mg käyttäjän
toleranssin ja vaikutuksen mukaan siten, että jonkin verran toleranssia omaava henkilö saa tavanomaisen
vaikutuksen annoksella 130 mg ja päivittäiskäyttäjä vahvan vaikutuksen annoksella 500 mg. Vastaavasti
keskivoimakkaan marihuanan kohdalla vaihteluväli on Erowidin mukaan 100 - 1200 mg siten, että jonkin
vcrran toleranssia omaava hcnkilö saa tavanomaisen vaikutuksan annoksella 400 mg ja päivittäiskäyttåjä
vahvan vaikutuksen annoksclla 1200 mg.e

Tavanomaistra käyttÖannosta on näin ollen vaikea määritcllä, koska se vaihtelee marihuanan voimakkuuden
ja käyttäjän toleranssin mukaan. Käyttäjät pyrkivät säännöstelemään saamaansa THC-annosta ja sitcn
huumcvaikutusta mm. "hcnkosten" vctotihcydcn ja hongitystekniikan avulla, jolloin savukkeessa tai
vaporisaattorissa olevan marihuana-annokscn suuruus ja marihuanan voimakkuus osittain tasapainottuvat.
Päivitt¿lisillä kannabikscn käyttäj¡llä voi olla uscita käyttökertoja p¿t¡vässä ja he käyttävåt kannabista
monêssa muodossa ja monilla cri tavoilla. Ottaen huomioon sisäkasvatetun marihuanan nykyisen
kcskimäärin korkean voímakkuuden Euroopassa voidaan 200 mg pitää tavanomaisena käyttöannoksena.

3. Miten cri huumausainekäyttöön vilþltävat hamppukasvilajikkeet poikkeavaf foisisúaan
h u u m au sainakäyttöä ajatell e n ?

Hamppukasvi (Cannabis safiva L.) kasvaa troopisclla, subtrooppisella ja lauhkealla vyöhykkecllä. Se on
pääasiassa kaksikotinen ja yksivuotincn. Sitä pídctään yleensa yhtenä lajina, jolla on useita morfologisia
muotoja, muunnoksia tai alalajeja. Hamppu voidaan jakaa kolmeen alalajiin, safiVa, indica ja ruderatis.
Kasvatettavat päihdckasvit ovat indica- tai safivalajikkcita tai näiden hybridejå. Sisätilakasvatuksessa
kontrolloidut kasvuolosuhteet ja gencottiscsti valikoidut kannat mahdollistavat neljästä kuuteen satoa
vuodessa. Nykyään cmikasvin kukinnoista saatavan marihuanan mäårä ja sen voimakkuus ovat
huomattavastisuurempia kuin aikaisemmin. EMCDDA:n mukaan takavarikoidun marihuanan voimakkuus
vaihteli vuonna 2012Euroopassa keskimäårin 3 - 14 o/oja suurin voimakkuus oli 46 %.10

4. Millaista selvitystä on olemassa siitä, kuinka paljon marihuanaa on saafayissa yhdestä saåkasyafefusfa
kannabiskasvista? Mika on lausunnonantajan käsitys niin sanotun tuottoaruion (keskimäärin 25 grammaa
marihuanaa kasvia kohden) oikeellisuudesta? Tallaiseen keskimääräisedn tuottoaruioon on viitattu
lausuntopyynnön liitteenä o/ovassa Keskusrikospliisin Rikosteknisen taboratorion /ausunnossa i9.3.2014.

Hollantilaisen vuonna 2006 julkaístun tutkimuksen mukaan yhden sisäkasvatetun kannabiskasvin
emikukinnoista saatava marihuanamäärä oli keskimåärín 33.7 g/kasvija keskimääräinen tuotto viljelypinta-
alaa kohden 505 g/mz. Soveltamalla 95 7o luottamusväliä tutkimuksessa saatiin vastiaavastimarihuanan
minimituottoarviot, 28.1 g/kasvi tai 399 glmz.tt Vuodelta 2012 oleva belgialainen tutkimus osoitti, että tËlrkein
tuottoa mäårittävä tekijä oli käytetty kannabiskasvilajike, joskin myös valon intensiteettija kasvateftujen
kasvien tiheys ovat tärke¡tä tekijöitä. Kyseinen tutkimus suoslttelee kasvikohtaisen grammamäåräisen tuoton
korvaamista viljelypinta-alaan kohdistuvalla tuotolla ja antaa luottamusvälillä korjatuksi minimituottoarvioksi
575 glm2.12 Suomalaisessa kotikasvatustutkimuksessa raportoitu marihuanatuotto vaihteli laajasti, mutta
valtaosassa tapauksista tuotto oli suurempi kuin 25 g/kasvija osassa tapauksista yli 100 g/kasvi.13
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tutkimuksessa, johon oli koottu tietoja 11 maasta, sisäkasvatetun kannabiskasvin tuoton
oli 34 g/kasvija kvartiilivä\i20 -71glkasvi. Samassa tutkimuksessa Suomesta kerättyjen tulosten

osalta kannabiskasvin tuoton mediaani oli45 g/kasvija kvartiiliväli 23 - 88 g/kasvi.1a
csitetyissä kasvatusohjeissa tuotto on yleensä yhdistetty annetun valon määrään, esim. 600 W

suurpai umlampun csitetään antavan tuotoks¡ 35,5 g/kasvi, mikäli kasveja olisi 16 kappaletta.

Edellä perusteella KRP:n Rikosteknisen laboratorion antama tuottoarvio 25 g/kasvi on edelleen
, joskin se todennäköisesti nykyisissä kehittyncissä kasvatusolosuhteissa edustaa varsin

varova arviota.

5. Mikä hamppukasvista valmistetun marihuanan säilryWs ja vaikuttaako marihuanan pitkäaikainen
se n h u u m a u s ai n e p itoi s u u tee n ta i käyttöta pa a n ?

ja kuivaamattomassa kannabiskasvissa esiintyy vaihtclevassa määrin yhdistettä A9-
tetrahyd A (TI{CA), joka on THC:n biosyntocttincn osiaste. Kuivumisen, lämpÖtilan ja
valon Tl.lCA muuttuu THC: ksi marihuanan kuivausprosessissa.

voimakkuudcn on todcttu säilwän jokscenkin muuttumattomana 1 - 2 vuoden ajan, kun
on säilytotty huoneenlämmÖssä valolta suojattuna, mutta valo ja korkcat lämpötilat aihcuttavat
kannabinoid ipitoisuuksiss¿. 15,16'17
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