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1  Taustaa

Helsingin kaupunginhallitus on pyytänyt poliisilaitokselta lausuntoa 
kaupunginvaltuutettu Mirita Saxbergin tekemään ja 27 muun 
kaupunginvaltuutetun allekirjoittamaan aloitteeseen mahdollisuudesta 
toteuttaa huumeiden tunnistusta osana ennaltaehkäisevää päihdetyötä. 
Aloitteen keskeisenä tavoitteena on huumeiden kokeilu- ja 
satunnaiskäyttäjien mahdollisuutta saada tietoonsa mitä huumaavaa 
ainetta he todellisuudessa käyttävät. Tämä mahdollisuus olisi aloitteen 
mukaan toteutettavissa ammatillisessa päihdetyössä huumeita kemiallisesti 
tunnistamalla. 

2  Helsingin poliisilaitoksen lausunto

2.1  Yleistä

Huumausaineen käyttörikoksesta tuomitaan rikoslain mukaan henkilö, joka 
laittomasti käyttää, taikka omaa käyttöä varten pitää hallussaan tai yrittää 
hankkia vähäisen määrän huumausainetta. Voimassaoleva lainsäädäntö 
on ristiriidassa aloitteessa esitetyn toimintamallin kanssa, eikä esitys tästä 
syystä ole poliisilaitoksen käsityksen mukaan toteuttamiskelpoinen. 

2.2  Huumausaineiden käsittely

Huumausaineiden lainmukainen käsittely edellyttää käsittelylupaa. Lupa 
voidaan lainsäädännön mukaan myöntää lähinnä tieteelliseen 
tutkimukseen. Huumausaineita ei voida nykyisen lainsäädännön mukaan 
pitää hallussa toiminnassa, jonka tarkoituksena on ainoastaan 
huumausaineiden käyttöön liittyvien haittojen vähentäminen huumeita 
kemiallisesti tunnistamalla. 

2.3  Tunnistuksen luotettavuus ja vaikutukset

Terveydellisten haittojen määrän vähentämisen osalta on muistettava, ettei
huumausaineiden koostumuksen tai alkuperän selvittäminen ole aina kovin 
helppoa ja nopeaa, jolloin niihin liittyvän toiminnan luotettavuus on myös 
varsin epävarmaa.
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Huumausaineen tunnistamisen osalta on myös mahdollista, että 
turvallisuuden tunnetta luodessaan tunnistaminen itsessään tulisi 
lisäämään kokeilu- ja satunnaiskäyttäjien osalta huumausaineiden 
riskikäyttöä ja käyttöön liittyviä muita yhteiskunnallisia haittoja. 

2.4  Huumausainerikollisuuden kehitys vuosina 2013 - 2017

Seuraavassa taulukossa kuvataan Helsingin alueella poliisin tietoon tulleen 
huumausainerikollisuuden kehitystä (Polstat).

2.5  Lopuksi

Aloite on osaltaan omiaan avaamaan huumausaineisiin liittyvää 
yhteiskunnallista keskustelua. Kuten aloitteessa todetaan, sosiaali- ja 
terveyshuollon toimenpiteillä on merkittävä rooli huumausaineiden käyttöön 
liittyvien haittojen ja vaarojen ennalta ehkäisyn näkökulmasta. Poliisilaitos 
tukee osaltaan niitä lainsäädännön mukaisia toimenpiteitä, joilla 
huumausaineiden riskikäyttö ja haitat tunnistetaan sekä tukea tarjotaan 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

Poliisipäällikkö
Poliisikomentaja Tomi Vuori 

Ylikomisario Mika Pöyry

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Poliisi 
07.08.2018 klo 18:56. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa 
kirjaamosta.

Tiedoksi Apulaispoliisipäällikkö Heikki Kopperoinen

Ilmoitettu kpl 2013 2014 2015 2016 2017

HUUMAUSAINEEN KÄYTTÖRIKOS 2 136 2 534 2 703 2 887 3 251

HUUMAUSAINERIKOS 1 190 1 162 1 293 1 298 1 362

TÖRKEÄ HUUMAUSAINERIKOS 574 388 313 338 394

huumausainerikokset 3 900 4 084 4 309 4 523 5 007
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