LIITE 2 / VKS:2018:2
TAULUKKO RANGAISTUSMÄÄRÄYSMENETTELYÄ VARTEN
1. Taulukon käyttämisestä
Alla oleva taulukko soveltuu kaikkiin huumausaineen
käyttörikoksen
tekotapoihin:
huumausaineen
käyttöön,
huumausaineen hallussapitoon omaa käyttöä varten ja
huumausaineen hankkimisen yritykseen omaa käyttöä varten.
Jos kysymys on jatkuvasta ja pitkäaikaisesta huumausaineen
käytöstä, jo käytetyn huumausaineen määrä voi nousta
huomattavasti suuremmaksi kuin taulukkoon kirjatut määrät.
Kysymys on tästä huolimatta huumausaineen käyttörikoksesta ja
päiväsakkojen lukumäärä määräytyy jatkuvan käytön liukuman
mukaisesti.
Taulukossa huumausaineet on jaoteltu kolmeen luokkaan, 1. - 3.
Lievimmin
rangaistavaan
luokkaan
1.
kuuluvat
mm.
kannabistuotteet, keskimmäiseen luokkaan 2. amfetamiini
johdannaisineen ja LSD, ja ankarimpaan 3. luokkaan heroiini ja
kokaiini. Tämä eri huumausainetyyppien rangaistavuusluokitus on
johdonmukaisessa linjassa huumausainerikoksia ja törkeitä
huumausainerikoksia koskevan vakiintuneen oikeuskäytännön
kanssa.
Yleisohjeen LIITTEENÄ 1 olevassa Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen
teoreettisessa
lausunnossa
huumausaineeksi
luokiteltavat lääkkeet on luokiteltu vastaavalla tavalla kolmeen
luokkaan.
Alla olevassa taulukossa olevat merkinnät siitä, mikä on kunkin
huumausainetyypin osalta rikoslain 50 luvun 2 a §:ssä tarkoitettu
vähäinen määrä, perustuvat tulkintaan lain tarkoituksesta ja
havaintoihin
1.9.2001
jälkeiseltä
ajalta
kertyneestä
oikeuskäytännöstä. Kysymys on siis siitä “ylärajasta”, jota
pienemmät ainemäärät voidaan muidenkin edellytysten täyttyessä
rangaistusmääräysmenettelyssä käsitellä.
Arvioitaessa sitä, voiko kysymys olla omaan käyttöön tarkoitetusta
määrästä huumausainetta, tulee ottaa huomioon teon olosuhteet.
Esimerkiksi ravintolassa, festivaaleilla ja muissa julkisissa
tilaisuuksissa useiden käyttöannosten hallussapito antaa aiheen
epäillä muutakin kuin omaa käyttöä.
Rikoslain 50 luvun 7 §:ssä tarkoitettu syyttämättä jättäminen ei voi
perustua pelkästään huumausaineen (vähäiseen) määrään, vaan
kysymys on aina paitsi määrän myös huumausaineen laadun,
käyttötilanteen ja muiden olosuhteiden kokonaisarvostelusta.

Tämän
vuoksi
taulukkoon
ei
sisälly
rangaistusmääräysmenettelyn “alarajasta”.

kannanottoja

Taulukkoa on aikaisempaan nähden tarkistettu ja tullaan
tulevaisuudessa edelleen tarkistamaan sekä huumausaineiden
määrien että päiväsakkojen lukumäärien osalta, jos siihen
tuomioistuinkäytännön tai muun uuden informaation perusteella on
aihetta.

2. Taulukko
Luokka

1.

Huumausaine

Vähäinen määrä

Hasis
Marihuana
Khat
Lievä ryhmä lääkkeistä

< 10 g
< 15 g
< 1 kg
< 100 kpl

Päiväsakkojen lukumäärä

- normaali: 10 ps
- liukuma: 10 – 15 ps
- jatkuva käyttö: 15 – 20 ps

2.

Amfetamiini
<3g
Amfetamiinin johdannaiset < 10 kpl
(mm. ekstaasi)
Gamma
< 150 ml
LSD
< 10 kpl
Keskimmäinen ryhmä
< 5 kpl
lääkkeistä
- normaali: 15 ps
- liukuma: 10 – 20 ps
- jatkuva käyttö: 20 – 25 ps

3.

Heroiini
< 1g
Kokaiini
< 1,5 g
Ankara ryhmä lääkkeistä < 3 kpl
- normaali: 20 ps
- liukuma: 10 – 25 ps
- jatkuva käyttö: 20 – 30 ps

