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Hallituksen esitys Eduskunnalle huumausainelaiksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi 
huumausainelaki. Nykyisessä huumausainelais
sa säädetyistä huumausainerikoksista samoin 
kuin menettämisseuraamuksista on tarkoitus 
huumausainerikossäännösten uudistamista kos
kevan rikoslain uudistuksen yhteydessä säätää 
rikoslaissa. Huumausainelaissa säädettäisiin 
huumausaineita koskevan valvonnan pääperi
aatteista, joista nykyisin säädetään asetustasol
la. Valvonta perustuu kansainvälisiin sopimuk
siin. Nykyisin voimassa oleviin periaatteisiin ja 
menetelmiin ei esitetä olennaisia asiallisia muu
toksia. Esityksessä otetaan kuitenkin huo
mioon Wienissä vuonna 1988 hyväksytyn huu
mausaineiden ja psykotrooppisten aineiden lai
tonta kauppaa vastaan tehdyn Yhdistyneiden 
Kansakuntien yleissopimuksen asettamat uudet 
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velvoitteet valvoa myös eräitä sellaisia aineita, 
jotka eivät ole huumausaineita, mutta joita 
käytetään niiden valmistamiseen. 

Huumausaineen määritelmä rajoitettaisiin 
asetuksella määriteltäviä kasveja lukuun otta
matta koskemaan vuoden 1961 huumausai
neyleissopimuksessa ja vuoden 1971 psyko
trooppisia aineita koskevassa yleissopimukses
sa tarkoitettuja aineita ja valmisteita. 

Esityksessä tarkoitetut muutokset merkitsisi
vät huumausainelain nykyisten säännösten lä
hes täydellistä korvaamista uusilla säännöksil
lä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan sa
manaikaisesti huumausainerikoksia koskevan 
rikoslain uudistuksen kanssa vuoden 1993 alus
ta. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Esityksen yhteiskunnallinen 
merkitys 

1.1. Tavoitteet 

Esityksen tavoitteena on saattaa maamme 
huumausaineita koskeva lainsäädäntö vastaa
maan nykyisin vallitsevia rikos- ja hallinto
oikeudellisia periaatteita sekä ottaa huomioon 
huumausaineiden väärinkäytön ehkäisyyn liit
tyvä kansainvälinen kehitys ja siitä johtuvat 
uudet velvoitteet. 

Rikoslain kokonaisuudistuksessa omaksutun 
periaatteen mukaan kaikki ne rangaistussään
nökset, joiden perusteella on mahdollista tuo
mita vankeusrangaistus, pyritään keskittämään 
rikoslakiin. Nykyiseen huumausainelakiin 
(41172) sisältyvistä huumausainerikoksista eh
dotetaan tämän vuoksi säädettäväksi rikoslais
sa. Esitys rikoslain täydentämisestä huumaus
ainerikoksia koskevilla säännöksillä annetaan 
erikseen eduskunnalle. 

Voimassa olevassa huumausainelaissa on 
omaksuttu perusratkaisu, jossa laissa ainoas
taan oikeutetaan asetuksella kieltämään huu
mausaineiden valmistus, maahantuonti, maas
tavienti ja kauppa. Kielto seuraa näin ollen 
vasta asetuksesta. Huumausaineiden hallinnol
lista valvontaa koskevien perussäännösten tu
lisi nykykäsityksen mukaan olla laintasoisia. 
Ratkaisua ei voida nykykäsityksen mukaan 
pitää myöskään rikosoikeudellisesti hyväksyt
tävänä, vaan kieltosäännösten tulisi olla lain
tasoisissa säännöksissä. 

Esityksen tavoitteena on lisäksi selkiyttää 
huumausaineen määritelmää. Vastaavasti on 
tarkoitus selkiyttää huumausaineiden valvon
taa koskevaa sääntelyä, joka tällä hetkellä on 
kytketty monimutkaisena pidettyyn huumaus
aineiden luokitukseen. Ilmaisutavan muutok
sella ei ole tarkoitus muuttaa asiallisesti nykyis
tä valvontajärjestelmää. 

Esityksessä otetaan huomioon huumausai
neiden laittoman kaupan ehkäisyyn liittyvä 
kansainvälinen kehitys ja siitä johtuvat velvoit
teet. Suomi on allekirjoittanut Wienissä 1988 
huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden 
laitonta kauppaa vastaan tehdyn yleissopimuk
sen, jonka tavoitteena on tehostaa kansainvä
listä yhteistyötä laittoman huumausainekaupan 
tukahduttamiseksi. Ennen kuin Suomi voi ra
tifioida mainitun sopimuksen, sen on täyden-

nettävä lainsäädäntöään sopimukseen sisältyvi
en uusien velvoitteiden mukaisesti. Yleissopi
mus velvoittaa muun muassa valvomaan eräi
den huumausaineen valmistamisessa käytettä
vien aineiden ja niitä sisältävien valmisteiden 
kansainvälistä kauppaa, vaikka nämä aineet ja 
valmisteet eivät itsessään olekaan huumausai
neita. 

Wienin yleissopimuksessa tarkoitetut aineet 
on lueteltu sopimuksen liitteinä olevissa kah
dessa luettelossa. Luetteloon I on sisällytetty 
aineita, joiden pienistäkin määristä on mahdol
lista niitä muuotamaila saada huumausaineita. 
Luetteloon kuuluvat tällä hetkellä efedriini, 
ergometriini, ergotamiini, lysergihappo, 1-fe
nyyli-2-propanoni ja pseudoefedriini sekä näi
den suolat, mikäli sellaisten olemassaolo on 
mahdollista. Luetteloon II on sisällytetty ainei
ta, joita käytetään jatkuvasti suurina määrinä 
esimerkiksi kemian teollisuudessa mutta joita 
voidaan käyttää myös huumausaineiden val
mistusprosessissa. Luetteloon kuuluvat tällä 
hetkellä etikkahappoanhydridi, asetoni, ant
raniilihappo, etyylieetteri, fenyylietikkahappo 
ja piperidiini sekä näiden suolat, mikäli sellais
ten olemassaolo on mahdollista. Luetteloita 
ollaan parhaillaan täydentämässä. Sopimusval
tio voi vaatia luettelossa I tarkoitettujen ainei
den osalta, että aineen vientimaan viranomais
ten on ennen aineen maahantuontia ilmoitetta
va maan asianomaisille viranomaisille sen 
tuonnista. Sopimukseen sisältyy lisäksi sään
nöksiä muun muassa luetteloiden aineiden 
vienti- ja tuontiasiakirjoille asetettavista vaati
muksista sekä päällysmerkintävaatimuksista. 

1.2. Keinot 

Ehdotetussa huumausainelaissa säädettäisiin 
huumausaineiden ja niiden valmistuksessa käy
tettävien aineiden valvonnasta. Huumausaine
rikoksista säädettäisiin rikoslain kokonaisuu
distuksessa omaksutun periaatteen mukaan ri
koslaissa, koska huumausainerikokset edellyt
tävät pääsääntöisesti vankeusrangaistuksen si
sällyttämistä rangaistusasteikkoon ja koska lie
vemmistäkin huumausainerikoksista on 
tarkoituksenmukaisuuden vuoksi säädettävä 
samassa yhteydessä. Myös menettämisseu
raamuksista säädettäisiin rikoslaissa. 

Huumausaineena tulisi pitää vain niitä ainei-
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ta, jotka on hyväksytty tällaisiksi kansainväli
sin päätöksin. Huumausaineiden valvonta pe
rustuu kansainvälisiin velvoitteisiin. Tämän 
vuoksi on tärkeää, että siitä, mitä huumausai
neella tarkoitetaan, vallitsee kansainvälinen yh
teisymmärrys. Useimpia niistä aineista, jotka 
nykyisen huumausainelain määritelmän perus
teella on sisällytetty huumausaineasetuksen 
(282/81) luetteloihin kansainvälisten huumaus
ainesopimusten luetteloihin sisältyvien aineiden 
lisäksi, voidaan valvoa myös muiden kuin 
huumausaineita koskevien säännösten, esimer
kiksi lääkelain säännösten, avulla. On lisäksi 
muistettava, että useilla muillakin aineilla voi 
olla kansainvälisiin luetteloihin sisällytettyihin 
aineisiin rinnastuva vaikutus. Käytännössä 
huomattavasti merkittävämpiä ongelmia kuin 
niin sanotut design-huumeet ovat tekniset liu
ottimet ja alkoholi. 

Huumausaine ehdotetaan edellä mainituista 
syistä määriteltäväksi lakiehdotuksessa siten, 
että sillä tarkoitetaan samoja aineita ja valmis
teita kuin mitä tarkoitetaan vuoden 1961 huu
mausaineyleissopimuksessa (SopS 43/65 ja 
42/75) ja vuoden 1971 psykotrooppisia aineita 
koskevassa yleissopimuksessa (SopS 60/76). 
Mainittujen sopimusten huumaus- ja psyko
trooppisia aineita koskevat luettelot saatettai
siin Suomessa voimaan sosiaali- ja terveysmi
nisteriön päätöksellä. Ainoana poikkeuksena 
edellä olevasta voitaisiin asetuksella määrätä, 
että huumausaineiksi on luettava siinä maini
tut, kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettuja 
aineita sisältävät kasvit. Huumausaineen val
mistuksessa käytettävillä aineilla tarkoitettai
siin puolestaan huumaus- ja psykotrooppisten 
aineiden laitonta kauppaa vastaan vuonna 
1988 tehdyn sopimuksen alaisia aineita ja 
valmisteita. Kyseisten aineiden kansainväliset 
luettelot saatettaisiin myös tässä tapauksessa 
Suomessa voimaan sosiaali- ja terveysministe
riön päätöksellä. Sosiaali- ja terveysministeriön 
tekemät huumausaineita ja niiden valmistuk
sessa käytettäviä aineita koskevat päätökset 
olisi tarkoitus julkaista säädöskokoelmassa. 
Sosiaali- ja terveyshallituksen edellytettäisiin 
pitävän saatavilla ajan tasalla olevia luetteloja 
kansainvälisissä huumausainesopimuksissa tar
koitetuista aineista ja valmisteista sekä tiedot
tamaan niitä koskevista muutoksista. Tätä 
koskeva säännös on tarkoitus ottaa huumaus
aineasetukseen. 

Nykyisin huumausaineasetuksen 2 §:ssä oleva 
huumausaineiden valvontaa koskeva perus-

säännös, jonka mukaan huumausaineen tuo
tanto, valmistus, maahantuonti, maastavienti, 
jakelu, kauppa, hallussapito ja käyttö muihin 
kuin lääkinnällisiin, tieteellisiin tai huumausai
nerikostutkintaa edistäviin tarkoituksiin on 
kielletty, ehdotetaan otettavaksi lain 3 §:ksi. 
Säännökseen sisällytettäisiin huumausaineri
kosten tutkintaa edistävien tarkoitusten ohella 
myös huumausainerikosten ehkäisemistä edis
tävä tarkoitus. Lisäksi kieltosäännökseen sisäl
lytettäisiin oopiumiunikon, kokapensaan ja 
hampun viljely huumausaineena tai sen raaka
aineena käytettäväksi. 

Kuten nykyisinkin huumausaineen valmis
tus, maahantuonti ja maastavienti myös laäkin
nällisiin, tieteellisiin taikka huumausainerikos
ten ehkäisemistä tai tutkintaa edistäviin tarkoi
tuksiin edellyttäisi viranomaisen, sosiaali- ja 
terveyshallituksen, myöntämää lupaa. Lain 4 ja 
5 §:ään ehdotetaan otettavaksi näiden lupien 
myöntämistä koskevat perussäännökset siten, 
että lain 4 §:ssä säädettäisiin lääkinnällisiin 
tarkoituksiin myönnettävän luvan perusteista 
ja 5 §:ssä tieteellisiin ja huumausainerikosten 
ehkäisemistä tai tutkintaa edistäviin tarkoituk
siin myönnettävän luvan perusteista. Lupa olisi 
yksittäistapauksittainen lukuun ottamatta lää
kinnällisiin tarkoituksiin myönnettäviä huuma
usaineen valmistuslupia sekä huumausaineri
kostutkintatarkoituksiin annettavia määräai
kaisia valtuutuksia. Luvanvaraisuuden säänte
lyä ei kuten nykyisessä huumausaineasetukses
sa olisi kytketty huumausaineiden luokituksiin, 
vaan tarkoitus on, että kansainvälisten sopi
musten aiheuttamat velvoitteet otetaan huo
mioon luvan myöntämistä harkittaessa. Ny
kyistä lupakäytäntöä ei siten ole tarkoitus 
muuttaa. Tarkemmat säännökset luvan hake
misesta ja luvissa mainittavista seikoista annet
taisiin edelleen asetuksella. 

Lupajärjestelmästä olisivat nykyiseen tapaan 
vapautettuja eräät sellaiset huumausaineet ja 
niitä sisältävät valmisteet, joihin on katsottu 
liittyvän vain vähäinen väärinkäytön vaara. 
Kyseiset aineet ja valmisteet määriteltäisiin 
asetuksella, jossa olisi myös mahdollista säätää 
näitä aineita ja valmisteita koskevista muista 
valvontatoimenpiteistä. 

Lakiin ehdotetaan otettavaksi säännös, joka 
mahdollistaa sen, että viranomaiset voivat es
tää huumausaineiden ja psykotrooppisten ai
neiden laitonta kauppaa vastaan tehdyn sopi
muksen luetteloissa tarkoitetun aineen joutumi
sen huumausaineen laittomaan valmistukseen. 
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Huumausaineen valmistuksessa käytettävien ai
neiden valvonnasta säädettäisiin muutoin ase
tuksella. 

Lakiin otettaisiin myös huumausaineiden ja 
huumausaineen valmistuksessa käytettävien ai
neiden merkitsemistä, kirjanpitoa ja tietojenan
tovelvollisuutta koskevat perussäännökset sa
moin kuin takavarikointia ja hävittämistä kos
kevat säännökset. Lisäksi lakiin ehdotetaan 
otettavaksi säännös siitä, miten on toimittava, 
jos henkilön haltuun on joutunut huumausai
netta, jonka hallussapitoon hän ei ole oikeutet
tu. 

Huumausaineiden ja niiden valmistuksessa 
käytettävien aineiden vientiä ja tuontia samoin 
kuin päällys- ja muita merkintöjä sekä kirjan
pitoa· koskevat huumausainelain säännökset ja 
sen nojalla annetut säännökset ja määräykset 
koskisivat kuten nykyisinkin myös näiden ai
neiden kauttakulkua Suomen kautta toiseen 
maahan. 

Lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai 
määräysten mukaisten velvoitteiden täyttämi
sen niskoittelun varalta olisi mahdollista aset
taa uhkasakko. Uhkasakon asettaisi ja tuomit
sisi maksettavaksi sosiaali- ja terveyshallitus. 

Tarkoitus on, että sosiaali- ja terveyshallituk
selle lakiehdotuksessa osoitettavat tehtävät siir
tyisivät suunnitellulle lääkelaitokselle. 

2. Nykyinen tilanne ja asian valmis
telu 

2.1. Nykyinen tilanne 

Maamme nykyisen huumausainekontrollin 
perustana on Genevessä vuonna 1961 hyväk
sytty huumausaineyleissopimus. Sopimuksen 
kohteena ovat erityisesti oopiumi, kannabis
tuotteet ja kokaiini sekä näiden johdannaiset. 
Sopimuksessa tarkoitetut huumausaineet on 
lueteltu sen liitteinä olevissa neljässä luettelos
sa, joita on myöhemmin täydennetty käsittä
mään myös synteettiset valmisteet. Sopimus 
kattaa siis paitsi luetteloissa mainitut huuma
usaineet, myös niitä sisältävät valmisteet. Lu
ettelot on laadittu sen mukaan, minkälaisia 
valvontatoimenpiteitä kunkin huumausaineen 
ja sitä sisältävän valmisteen on katsottu edel
lyttävän. 

Vuonna 1971 hyväksytyn psykotrooppisia 
aineita koskevan yleissopimuksen kohteena 
ovat psyykelääkkeet, joilla on samat vaikutuk-

set kuin huumausaineyleissopimuksen tarkoit
tamilla aineilla. Sopimus koskee muun muassa 
amfetamiinia ja sen sukuisia aineita sekä bar
bituraatteja. Myös tässä sopimuksessa tarkoi
tetut aineet on jaettu neljään ryhmään sen 
mukaan, minkälaisia valvontatoimenpiteitä ai
neiden ja niitä sisältävien valmisteiden on 
katsottu edellyttävän. Sopimusosapuolilla on 
lisäksi mahdollisuus päättää sopimuksessa tar
koitettuja aineita sisältävien valmisteiden vapa
uttamisesta sopimuksessa mainituin edellytyk
sin tietyistä valvontatoimenpiteistä. Tätä mah
dollisuutta hyväksikäyttäen on Suomessa laa
dittu huumausainelutteloiden IX luettelo. 

Sopimusten tarkoituksena on ollut luoda 
kansainvälinen valvontajärjestelmä, jolla sopi
muksissa tarkoitettujen huumaus- ja psyko
trooppisten aineiden tuotanto, kauppa ja käyt
tö on pyritty rajoittamaan vain lääketieteellisiin 
ja tutkimustarkoituksiin. Sekä huumausai
neyleissopimuksen että psykotrooppisia aineita 
koskevan sopimuksen luetteloita on täydennet
ty jatkuvasti. 

Huumausaineella tarkoitetaan voimassa ole
van huumausainelain mukaan Suomea sitovan 
kansainvälisen huumausainesopimuksen aineita 
ja valmisteita sekä, sen mukaan kuin asetuk
sella säädetään, myös muita aineita, joilla on 
huumaava tai siihen rinnastettava vaikutus. 
Huumausaineasetuksen 1 §:n 2 momenttiin si
sällytetyt luettelot I-IV vastaavat pääsääntöi
sesti vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen 
luetteloita I-IV ja luettelot V--VIII pääsään
töisesti psykotrooppisia aineita koskevan yleis
sopimuksen luetteloita I-IV. Luetteloihin on 
kuitenkin sisällytetty huumausainelain edellä 
mainitun valtuutussäännöksen perusteella mui
takin kuin kansainvälisten sopimusten tarkoit
tamia aineita. Luetteloiden täydennykset ja 
muutokset on toteutettu huumausaineasetusta 
muuttamalla. Luetteloita ei ole julkaistu laki
kirjassa. 

Nykyisessä huumausainelaissa valtuutetaan 
asetuksella kieltämään huumausainelaissa tar
koitettujen aineiden ja valmisteiden maahan
tuonti, maastavienti, valmistus ja kauppa sekä 
antamaan muita huumausaineiden väärinkäy
tön ehkäisemiseksi tarpeellisia, näitä aineita ja 
valmisteita koskevia määräyksiä. Kieltovaltuu
tuksen nojalla huumausaineasetuksella on kiel
letty huumausaineen tuotanto, valmistus, maa
hantuonti, maastavienti, jakelu, kauppa, käyttö 
ja hallussapito muihin kuin lääkinnällisiin, tie-
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teellisiin tai huumausainerikosten tutkintaa 
edistäviin tarkoituksiin. 

Huumausaineiden valmistus, maahantuonti 
ja maastavienti lääkinnällisiin, tieteellisiin ja 
huumausainerikosten tutkintaa edistäviin tar
koituksiin on sallittua sosiaali- ja terveyshalli
tuksen antamalla luvalla. Luvanvaraisuuden 
sääntely on kytketty huumausaineiden luoki
tuksiin siten, että lupa voidaan pääsääntöisesti 
myöntää huumausaineasetuksen luetteloissa I, 
II, VI ja VII tarkoittujen huumausaineiden 
valmistukseen, maahantuontiin ja maastavien
tiin. Lisäksi sosiaali- ja terveyshallitus voi 
erityisistä syistä myöntää luvan luetteloissa IV 
ja V tarkoitettujen aineiden maahantuontiin ja 
maastavientiin vähäisissä määrin käytettäväksi 
tieteelliseen tutkimukseen tai huumausaineri
kosten tutkintaa edistäviin tarkoituksiin. Huu
mausaineasetukseen sisältyy lupamenettelyä 
koskevia yksityiskohtaisia säännöksiä, jotka 
vaihtelevat sen mukaan, mihin luetteloon aine 
kuuluu. Mainittuja lupa-asioita käsitellään 
vuosittain noin 200. 

Lupamenettely ei koske huumausaineasetuk
sen luetteloissa III, VIII ja IX mainittuja 
huumausaineita ja valmisteita, joista luetteloon 
VIII kuuluvia aineita valvotaan maahantuon
tiin ja maastavientiin liittyvän ilmoitusmenette
lyn kautta. Huumausaineasetukseen sisältyy 
myös säännöksiä, jotka velvoittavat pitämään 
huumausaineista kirjaa ja ilmoittamaan niistä 
määräajoin sosiaali- ja terveyshallitukselle. 

Huumausainelaki sisältää edellä mainittujen 
valtuutussäännösten lisäksi huumausainerikos
ten eli luvattoman huumausaineiden valmistuk
sen, maahantuonnin, maastaviennin, kuljetuk
sen, levittämisen, hallussapidon ja käyttämisen 
rankaisemista koskevat säännökset sekä menet
tämisseuraamuksia ja hävittämistä koskevia 
säännöksiä. Hävittämistä koskevan huumaus
ainelain 8 §:n mukaan pidättämiseen oikeutettu 
virkamies saa todistettavasti hävittää tai hävi
tyttää sellaisen lain 7 §:n menettämisseuraamus-

säännöksissä mainitun huumausaineen, esineen 
tai muun omaisuuden, joka voidaan takavari
koida, jos on todennäköistä, että tuo huuma
usaine tai muu omaisuus tultaisiin tuomitse
maan valtiolle menetetyksi, eikä sillä ole huo
mattavaa arvoa. 

2.2. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu virkamiestyönä sosiaa
li- ja terveysministeriön, oikeusministeriön ja 
sosiaali- ja terveyshallituksen edustajien kes
ken. 

Esitysluonnoksesta ovat pyydetty lausunnot 
kauppa- ja teollisuusministeriöltä, oikeusminis
teriöltä, sisäasiainministeriöltä, ulkoasiainmi
nisteriöltä, sosiaali- ja terveyshallitukselta, tul
lihallitukselta, keskusrikospoliisilta, oikeuspo
liittiselta tutkimuslaitokselta, Kemian Keskus
liitolta, Lääketeollisuusliitolta ja Suomen Ap
teekkariliitolta. Hallituksen esitykseen sisälty
vässä lakiehdotuksessa on mahdollisuuksien 
mukaan otettu huomioon lausunnonantajien 
tekemät huomautukset. 

3. Esityksen hallinnolliset ja talou
delliset vaikutukset 

Esityksen ei arvioida edellyttävän uusien 
virkojen perustamista eikä sillä myöskään ar
vioida olevan merkittäviä taloudellisia vaiku
tuksia. Tilanne saattaa kuitenkin muuttua tu
levaisuudessa, jos huumausaineiden valmistuk
sessa käytettävien aineiden luetteloita laajenne
taan olennaisesti nykyisestä. 

4. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Esitys liittyy kiinteästi esitykseen rikoslain 
täydentämisestä huumausainerikoksia koskevil
la säännöksillä ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
samanaikaisesti sen kanssa. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

1 §. Lain soveltamisala. Ehdotettu huumaus
ainelaki on tarkoitettu koskemaan huumausai-

neiden ja niiden valmistuksessa käytettävien 
aineiden valvontaa. Toisin kuin nykyisessä 
huumausainelaissa, jossa säädetään ennen 
kaikkea huumausainerikoksista ja niiden seu-
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raamuksista, uudessa laissa säädettäisiin siis 
huumausaineiden kielletyn käytön estämistar
koituksessa tapahtuvista toimenpiteistä. 

Useita huumausaineita tai niitä sisältäviä 
valmisteita käytetään lääkkeinä. Tällaisten 
huumausaineiden osalta on sovellettava lisäksi 
lääkelain (395/87) säännöksiä ja sen nojalla 
annettuja säännöksiä ja määräyksiä sekä muita 
lääkkeitä koskevia säännöksiä. Lakiehdotuksen 
1 §:n 2 momenttiin ehdotetaan otettavaksi näi
hin säännöksiin viittaava, nykyisen huumaus
ainelain 1 §:n 3 momentin säännöstä vastaava 
säännös. Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan 
lisäksi otettavaksi viittaussäännökset, joissa to
dettaisiin huumausaineiden käytön ehkäisystä 
ja huumausaineiden väärinkäyttäjien huollosta 
säädettävän raittiustyölaissa (828/82) ja päihde
huoltolaissa (41/86) sekä huumausainerikoksis
ta säädettävän rikoslaissa. 

2 §. Määritelmät. Nykyisessä huumausaine
laissa omaksuttua huumausaineen määritelmää 
on pidetty epätyydyttävänä, koska huumausai
neasetuksen liitteenä oleviin luetteloihin on 
sisällytetty lain antaman valtuutuksen perus
teella muitakin kuin kansainvälisissä sopimuk
sissa mainittuja aineita. Ehdotetussa huumaus
ainelaissa tarkoitettaisiin huumausaineella sa
moja aineita kuin vuoden 1961 huumausai
neyleissopimuksessa ja vuoden 1971 psyko
trooppisia aineita koskevassa yleissopimukses
sa. Tarkoitus on, että kansainvälisten yleissopi
musten alaisten aineiden ja valmisteiden luette
lot saatettaisiin voimaan sosiaali- ja terveysmi
nisteriön päätöksellä. Huumausainekäsite kat
taisi näin ollen paitsi edellä mainituissa sopi
muksissa tarkoitetut aineet myös näitä aineita 
sisältävät valmisteet. Valmisteella tarkoitettai
siin missä tahansa fysikaalisessa muodossa 
olevaa liuosta tai seosta, joka sisältää yhtä tai 
useampaa edellä mainituissa kansainvälisissä 
sopimuksissa tarkoitettua ainetta. 

Poikkeuksena edellä olevasta huumausaineen 
määrittelystä ehdotetaan, että asetuksella voi
taisiin määrätä, että huumausaineiksi olisi lu
ettava siinä mainitut, kansainvälisissä sopimuk
sissa mainittua huumausainetta sisältävät kas
vit. Kansainvälisissä sopimuksissa on mainittu 
huumausainekasveista ainoastaan perinteiset 
huumausainekasvit oopiumiunikko, kokapen
sas ja kannabiskasvi. Ei kuitenkaan voida pitää 
asianmukaisena, että muitakaan kuin edellä 
mainittuja kasveja, jotka sisältävät kansainvä
lisillä sopimuksilla kiellettyjä aineita, voitaisiin 
kaupata ja käyttää vapaasti. Poikkeuksena 

mahdollistettaisiin esimerkiksi katinoni- ja ka
tiini-nimisiä huumausaineita sisältävän khat
kasvin lukeminen huumausaineeksi. 

Nykyisen huumausaineasetuksen huumausai
neluettelot eroavat kansainvälisten sopimusten 
luetteloista lähinnä luettelon VIII osalta, jossa 
on psykotrooppisia aineita koskevan yleissopi
muksen luettelossa IV mainittujen aineiden 
lisäksi neljä Suomessa lääkkeellisessä käytössä 
olevaa ainetta; metoheksitaali, tiopentaali, klo
metiatsoli ja fenfluramiini sekä neljä sellaista 
ainetta, joita on käytetty aikaisemmin Suomes
sa lääkkeinä ja jotka ovat edelleen lääkkeelli
sessä käytössä muualla maailmassa; barbituu
rihapon johdannaiset aprobarbitaali, heksobar
bitaali, heptabarbitaali ja vinbarbitaali. Vaikka 
edellä mainittuja aineita ei enää pidettäisi 
huumausaineina, niitä voitaisiin edelleen valvoa 
lääkelain ja sen nojalla annettujen säännösten 
ja määräysten puitteissa. 

Huumausaineen valmistuksessa käytettävillä 
aineilla tarkoitettaisiin samoja aineita ja va1-
misteita kuin huumausaineiden ja psykotroop
pisten aineiden laitonta kauppaa vastaan teh
dyssä vuoden 1988 yleissopimuksessa. Myös 
näiden aineiden ja valmisteiden luettelot saatet
taisiin Suomessa voimaan sosiaali- ja terveys
ministeriön päätöksellä. Huumausaineiden val
mistuksessa käytettävinä aineina ei pidettäisi 
valmisteita jotka on yhdistetty siten, että yleis
sopimuksessa lueteltuja aineita ei voida helposti 
käyttää tai eristää. Poikkeus perustuu edellä 
mainittuun vuoden 1988 yleissopimukseen. 

Ehdotetun lain 2 §:ssä määriteltäisiin lisäksi 
kuten nykyisin huumausaineasetuksen 4 §:n 1 
momentissa huumausaineen valmistus ja tuo
tanto. Määritelmät vastaavat kansainvälisten 
sopimusten määritelmiä. 

3 §. Yleiskielto. Huumausaineiden valvontaa 
koskevan perussäännöksen mukaan huumaus
aineen tuotanto, valmistus, maahantuonti, 
maastavienti, jakelu, kauppa, hallussapito ja 
käyttö olisi kielletty muihin kuin lääkinnälli
siin, tieteellisiin taikka huumausainerikosten 
ehkäisemistä tai tutkintaa edistäviin tarkoituk
siin. Säännöksessä kiellettäisiin myös oo
piumiunikon, kokapensaan ja hampun viljely 
käytettäväksi huumausaineena tai sen raaka
aineena. Säännös vastaa nykyisin huumausai
neasetuksen 2 §:n 1 momentissa olevaa sään
nöstä lukuun ottamatta edellä tarkoitettua vil
jelyn kieltoa sekä sitä, että sallittuna tarkoituk
sena mainittaisiin myös huumausainerikosten 
ehkäisemistarkoitus. 
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Vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen 
mukaan sopimuspuolen, joka pitää maassaan 
tai alueellaan vallitsevien olosuhteiden takia 
unikon, kokapensaan tai kannabiskasvin vilje
lykieltoa tarpeellisena toimenpiteenä kansan 
terveyden ja hyvinvoinnin suojelemiseksi sekä 
sen estämiseksi, että huumausaineita joutuu 
laittomaan kauppaan, tulee kieltää tällainen 
viljely. Laiton viljely tulee sopimuksen mukaan 
säätää rangaistavaksi. Viljely ja huumausaineen 
valmistus on erotettu yleissopimuksessa toisis
taan. Huumausaineiden ja psykotrooppisten 
aineiden laitonta kauppaa vastaan tehdyn Wie
nin sopimuksen 3 artiklassa mainitaan omana 
kohtanaan velvoite säätää rangaistavaksi oo
piumiunikon, kokapensaan tai hampun viljely 
tarkoituksena vuoden 1961 yleissopimuksen 
määräysten vastainen huumausaineiden tuotan
to. Velvoitteen erottaminen omaksi kohdak
seen ankaroittaa sitä entisestään. 

Voimassa olevan huumausaineasetuksen 
2 §:ssä ei ole erikseen mainittu viljelyä. Tämän 
vuoksi on pidetty epäselvänä, voidaanko ase
tuksen valmistusmääritelmän katsoa kattavan 
myös viljelyn. Vaikka nykyistenkin säännösten 
ilmeisesti on tarkoitettu kieltävän viljelyn, on 
asiasta syytä säätää nimenomaisesti. Koska 
oopiumiunikkoa, kokapensasta ja hamppua 
voidaan viljellä muussakin tarkoituksessa kuin 
huumausaineen tuottamiseksi, säännöksen mu
kaan kiellettyä olisi vain näiden kasvien viljely 
käytettäväksi huumausaineena tai sen raaka
aineena. 

Huumausainerikosten ehkäisemistä edistä
vän tarkoituksen sisällyttäminen säännökseen 
huumausainerikostutkintaa edistävän tarkoi
tuksen ohella mahdollistaa huumausaineiden 
käyttämisen havaintomateriaalina huumausai
nerikosten ehkäisemistä tarkoittavassa valvon
tahenkilöstön ja huumausainekoirien koulutuk
sessa. 

4 §. Lupa lääkinnällisiin tarkoituksiin. Huu
mausaineen valmistus, maahantuonti ja maas
tavienti 3 §:ssä säädettyihin laillisiin tarkoituk
siin edellyttäisi pääsääntöisesti kuten nykyisten, 
huumausaineasetuksessa olevien säännöstenkin 
mukaan viranomaisen eli sosiaali- ja terveys
hallituksen lupaa. 

Lakiehdotuksessa erotetaan lääkinnällisiin 
käyttötarkoituksiin myönnettävä lupa muista 
sallituista käyttötarkoituksista. Sitä vastoin lu
vanvaraisuuden sääntelyä ei kytkettäisi huuma
usaineiden luokituksiin, koska kysymys on 

, lupaharkinnasta ja koska aineiden ja valmistei-

den erilainen luonne ja kansainvälisistä sopi
muksista johtuvat erilaiset velvoitteet voidaan 
siten huomioida luvan myöntämistä harkittaes
sa. 

Valmistuslupaa ei, kuten ei nykyisinkään, 
vaadittaisi lääkinnällisessä tarkoituksessa ta
pahtuvaan valmisteiden valmistukseen. Lääke
valmisteita saadaan lääkelain perusteella val
mistaa teollisesti lääketehtaassa sekä muutoin 
kuin teollisesti apteekissa, sivuapteekissa, sai
raala-apteekissa ja lääkekeskuksessa. Sekä 
lääkkeiden teollinen valmistaminen että apteek
kiliikkeen harjoittaminen ja sairaala-apteekin 
tai lääkekeskuksen perustaminen edellyttävät 
lääkelain mukaan lupaa. Erillisen luvan vaati
minen huumausaineita sisältävien valmisteiden 
valmistukseen ei tämän vuoksi ole tarkoituk
senmukaista. 

Lupa huumausaineen maahantuontiin lää
kinnällisessä tarkoituksessa voidaan lääkelain 
säännökset huomioon ottaen myöntää lääke
tehtaalle, jolla on lupa lääkkeiden teolliseen 
valmistukseen, lääketukkukaupalle, apteekka
rille apteekin toimintaa varten sekä Helsingin 
yliopiston apteekille, sotilasapteekille ja sairaa
la-apteekille näiden toimintaa varten. 

Lupaharkintaa ohjattaisiin ilmaisemaHa py
kälän 2 momentissa harkinnan tärkeimmät 
periaatteet. Ehdotuksen mukaan luvan myön
tämistä harkittaessa olisi siten kansainvälisten 
yleissopimusten velvoitteiden lisäksi otettava 
huomioon huumausaineiden väärinkäytön eh
käisy. Huumausaineelle, jolla ei katsota olevan 
merkittävää lääkinnällistä käyttöä, ei lupaa 
saisi säännöksen mukaan myöntää. Viimeksi 
mainittu säännös on tarkoitettu viittaamaan 
erityisesti vuoden 1961 huumausaineyleissopi
muksen luetteloon IV ja psykotrooppisia ainei
ta koskevan yleissopimuksen luetteloon I kuu
luviin aineisiin eli voimassa olevan huumansai
neasetuksen luetteloihin IV ja V. 

Lupa huumausaineen valmistukseen lääkin
nällisiin tarkoituksiin myönnettäisiin määrä
ajaksi. Sosiaali- ja terveyshallitus voisi peruut
taa valmistukseen, maahantuontiin tai maasta
vientiin myönnetyn luvan erityisistä syistä. Pe
ruuttamissäännös vastaa nykyisin huumausai
neasetuksen 11 §:ssä olevaa säännöstä. Erityi
senä syynä voitaisiin pitää esimerkiksi 
huumausainekirjanpitoa ja siitä ilmoittamista 
koskevien säännösten tai määräysten rikkomis
ta tai muuta huumausaineiden käsittelyyn liit
tyvää laiminlyöntiä, jonka vuoksi olisi pelättä-
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vissä, että huumausainetta voi joutua luvatto
maan tarkoitukseen. 

Muuta sallittua lääkinnällisessä tarkoitukses
sa tapahtuvaa ryhtymistä huumausaineisiin 
kuin niiden valmistusta, maahantuontia ja 
maastavientiä, sääntelevät lähinnä lääkelain ja 
lääkärien ammatinharjoittamisesta annettujen 
lakien säännökset sekä näiden lakien nojalla 
annetut alemmanasteiset säännökset ja määrä
ykset. Lääkelaissa säädetään muun muassa 
lääkkeiden myynnistä lääketehtaasta ja lääke
tukkukaupasta sekä lääkkeiden vähittäismyyn
nistä. Lääketehdas saa lääkelain 31 §:n mukaan 
myydä tai muutoin luovuttaa omia lääkeval
misteitaan toiselle lääketehtaalle, lääketukku
kaupalle, apteekille, sivuapteekille, sotilasaptee
kille, sairaala-apteekille, lääkekeskukselle ja 
tutkimustoimintaa varten tieteelliselle tutki
muslaitokselle sekä lisäksi lääkeaineita toiselle 
lääketehtaalle tai lääketukkukaupalle. Lääke
tukkukauppa puolestaan saa lääkelain 34 §:n 
nojalla myydä tai muutoin luovuttaa lääkkeitä 
lääketehtaalle, toiselle lääketukkukaupalle, ap
teekille, sivuapteekille, sotilasapteekille, sairaa
la-apteekille, lääkekeskukselle, eläinlääkintää 
varten eläinlääkärille ja tutkimustoimintaa var
ten tieteelliselle tutkimuslaitokselle. Lääketeh
das ja lääketukkukauppa saavat myös luovut
taa vastikkeetta lääkkeitä lääkärille, hammas
lääkärille, eläinlääkärille ja apteekkarille näyte
ja päivystystarkoituksiin. Väestölle saa myydä 
lääkkeitä ainoastaan lääkelain 41 ja 42 §:ssä 
tarkoitetuista apteekeista sekä sivuapteekeista 
ja lääkekaapeista. Sairaala-apteekit ja lääkekes
kukset saavat luovuttaa lääkkeitä kyseisen lai
toksen potilaille. 

Oikeus määrätä apteekista ihmisille tarkoi
tettuja lääkkeitä lääkinnälliseen tarkoitukseen 
on lääkärintoimen harjoittamisesta annetussa 
laissa (562178) tarkoitetulla lääkärintoimen har
joittajalla sekä, mikäli kysymys on hammaslää
kinnällisestä tarkoituksesta, hammaslääkärin
toimen harjoittamisesta annetussa laissa 
(563178) tarkoitetulla hammaslääkärintoimen 
harjoittajalla. Eläinlääkärintoimen harjoittaja
misesta annetussa laissa ( 409/85) tarkoitetulla 
eläinlääkärintoimen harjoittajalla on puoles
taan oikeus määrätä apteekista lääkkeitä eläin
lääkinnöllistä tarkoitusta varten. Lääkkeiden 
määräämisestä ja toimittamisesta on annettu 
tarkempia määräyksiä sosiaali- ja terveyshalli
tuksen yleiskirjeessä, johon sisältyy erityisiä 
määräyksiä muun muassa niin sanottujen var
sinaisten huumausaineiden ja pääasiallisesti 

2 320745L 

keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden 
määräämisestä ja toimittamisesta apteekista. 

Sallittua on siis huumausaineen edellä selos
tettuja säännöksiä noudattaen tapahtuva 
myynti tai muu luovutus sekä niihin perustuva 
huumausaineen hallussapito tai käyttö lääkin
nälliseen tarkoitukseen. 

5 §. Lupa tieteellisiin taikka huumausaineri
kosten ehkäisemistä tai tutkintaa edistäviin tar
koituksiin. Lakiehdotuksen 5 §:ssä säädettäisiin 
muiden kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin annet
tavien lupien myöntämisestä. Sosiaali- ja terve
yshallitus voisi pykälän 1 momentin mukaan 
myöntää viranomaiselle tai tieteelliselle tutki
muslaitokselle luvan huumausaineen maahan
tuontiin, maastavientiin tai valmistukseen käy
tettäväksi tieteelliseen tutkimukseen taikka 
huumausainerikosten ehkäisemistä tai tutkin
taa edistäviin tarkoituksiin. Nykyisiin säännök
siin verrattuna säännöksessä mainittaisiin siis 
erikseen mahdollisuus myöntää lupia myös 
huumausainerikosten ehkäisemistä edistäviin 
tarkoituksiin, mikä mahdollistaisi huumausai
neiden käyttämisen havaintomateriaalina val
vontahenkilöstön ja huumausainekoirien kou
lutuksessa. Tässä tarkoitettu menettely ei kos
kisi niin sanottua valvottua läpilaskua, jossa 
huumausaineen sallitaan kulkevan maahan toi
sesta maasta viranomaisten valvonnassa huu
mausainerikoksen paljastamiseksi. Tällainen 
kansainvälisen yhteistyön vaatima menettely 
perustuu valvontaviranomaisten oikeuteen har
kita, mikä on rikoksen paljastamisen kannalta 
tarkoituksenmukainen ajankohta takavarikoi
da huumausaine. Sikäli kuin menettelyä on 
tarpeen säännellä, se kuuluu toiseen yhteyteen 
kuin tässä säännöksessä tarkoitettu lupa, joka 
tekee huumausaineen maahantuonnin, maasta
viennin tai hallussapidon lailliseksi. 

Ehdotuksen 5 §:ssä tarkoitettu lupa olisi yk
sittäistapauksittainen. Koska kuitenkin huuma
usainerikostutkinnan kansainvälisen yhteistyön 
lisääntyminen on kasvattanut esitutkintaviran
omaisten tarvetta kuljettaa nopeasti vähäisiä 
huumausaine-eriä maasta toiseen, pykälän 1 
momentissa ehdotetaan, että sosiaali- ja terve
yshallitus voisi antaa määräajaksi keskusrikos
poliisin päällikölle sekä tullihallituksen rikos
tutkintayksikön päällikölle valtuuden myöntää 
huumausainerikostutkintatapauksissa huuma
usaineiden vienti- ja tuontilupia. Valtuutuksen 
perusteella myönnetyistä luvista olisi ilmoitet
tava välittömästi sosiaali- ja terveyshallituksel
le. 



10 1992 vp - HE 216 

Käytännössä on toisinaan ilmennyt tarvetta 
voida myöntää lupia myös sellaisiin tutkimus
tarkoituksiin, joita ei voida pitää varsinaisina 
pykälän 1 momentissa tarkoitettuina tieteellisi
nä tutkimuksina. Hakijana voi tällöin olla 
esimerkiksi lääketukkukauppojen tai apteekki
en toimeksiannosta tutkimuksia suorittava tut
kimuslaboratorio. Pykälän 2 momentissa ehdo
tetaan, että sosiaali- ja terveyshallitus voisi sen 
lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, myöntää 
yksittäistapauksessa luvan huumausaineen 
maahantuontiin, maastavientiin tai valmistuk
seen vähäisessä määrin kyseisiin tutkimustar
koituksin käytettäväksi. 

Kuten lääkinnällisiin tarkoituksiin myönnet
ty lupa myös ehdotuksen 5 §:ssä mainittuihin 
tarkoituksiin myönnetty lupa samoin kuin 1 
momentissa tarkoitettu valtuutus olisi mahdol
lista peruuttaa erityisistä syistä. 

6 §. Luvanvaraisuudesta vapauttaminen ja 
muista valvontatoimenpiteistä säätäminen. Lu
vanvaraisuus ei koske nykyisen huumausai
neasetuksen luetteloissa III, VIII ja IX mainit
tuja aineita ja valmisteita. Luettelossa VIII, 
joka vastaa psykotrooppisia aineita koskevan 
yleissopimuksen luetteloa IV ehdotuksen 2 §:n 
perustelujen kohdalla mainituin lisäyksin, tar
koitettujen aineiden maahantuontiin ja maas
tavientiin on kuitenkin liitetty ilmoitusvelvolli
suus sosiaali- ja terveyshallitukselle. Luettelossa 
mainittuja aineita käytetään laajasti lääkinnäl
lisessä tarkoituksessa. Luetteloihin III, joka 
vastaa vuoden 1961 huumausaineyleissopimuk
sen luetteloa III, ja IX, joka on muodostettu 
kansallisesti psykotrooppisia aineita koskevan 
yleissopimuksen nojalla, kuuluu huumaus- tai 
psykotrooppisia aineita sisältäviä yhdistelmä
valmisteita, jotka sisältävät mainittuja aineita 
vain vähäisessä määrin tai sellaisessa muodos
sa, että niiden erottaminen on vaikeaa, eikä 
näihin valmisteisiin siten katsota liittyvän olen
naista väärinkäytön vaaraa. Kyseisiä valmistei
ta valvotaan muun muassa kirjanpitoa koske
vin säännöksin ja määräyksin. 

Koska lupajärjestelmän ulottaminen edellä 
mainittuihin aineisiin ja valmisteisiin ei ole 
tarkoituksenmukaista, lakiehdotuksen 6 §:ään 
ehdotetaan otettavaksi säännös, jonka mukaan 
huumausaineen valmistusta, maahantuontia ja 
maastavientiä koskevasta luvanvaraisuudesta 
voidaan asetuksella vapauttaa sellainen huuma
usaine, johon katsotaan voivan sen laajaan~ 
lääkinnälliseen käyttöön nähden liittyä vain 
vähäisenä pidettävä väärinkäytön vaara, sekä 

huumausaineen maahantuontia ja maastavien
tiä koskevasta luvanvaraisuudesta sellainen 
huumausainetta sisältävä yhdistelmävalmiste, 
jossa on huumausainetta vain vähäisessä mää
rin ja vaikeasti erotettavassa muodossa ja 
johon ei liity olennaista väärinkäytön vaaraa. 
Lisäksi säännöksessä valtuutettaisiin säätä
mään asetuksella kyseisiä aineita ja valmisteita 
koskevista muista valvontatoimenpiteistä. 

Vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen 
ja psykotrooppisia aineita koskevan yleissopi
muksen mukaan näissä sopimuksissa tarkoitet
tuna vientinä, tuontina tai kauttakulkuna ei 
pidetä sellaisten näiden sopimusten luetteloissa 
mainittujen aineiden rajoitettujen määrien kan
sainvälistä kuljetusta aluksissa, ilma-aluksissa 
tai muissa kansainvälisissä kuljetusvälineissä, 
joita saatetaan tarvita matkan aikana ensiapu
tarkoituksiin tai hätätilanteissa. Rekisteröinti
maan tulee kuitenkin varmistaa, ettei mainittu
ja aineita käytetä väärin ja etteivät ne joudu 
laittomiin tarkoituksiin. Pykälän 2 momenttiin 
ehdotetaan otettavaksi säännös, jonka mukaan 
kansainvälisessä liikenteessä toimivien alusten 
ja ilma-alusten lääkevarastoihin sisältyvät huu
mausaineet olisivat siten, kuin asetuksella tar
kemmin säädetään, vapautettuja huumausai
neen maahantuontia ja maastavientiä koske
vasta luvanvaraisuudesta ja muista valvontatoi
menpiteistä. Vastaava vapauttamismahdolli
suus koskisi kuten nykyisinkin myös ulkomail
ta saapuvan matkustajan henkilökohtaiseen 
lääkitykseen tarkoitettuja lääkevalmisteita. 

7 §. Huumausaineen valmistuksessa käytettä
vien aineiden valvonta. Huumausaineiden ja 
psykotrooppisten aineiden laitonta kauppaa 
vastaan tehdyssä yleissopimuksessa edellyte
tään, että sopimusvaltiot ryhtyvät toimenpitei
siin estääkseen sopimuksen liitteen luetteloissa 
tarkoitetun, huumausaineen valmistuksessa 
käytettävän aineen joutumisen huumausainei
den laittomaan valmistukseen, milloin tällaista 
käyttötarkoitusta on riittävää syytä epäillä. 
Koska tapauksissa, joissa jonkin sopimuksen 
luetteloissa tarkoitetun aineen on epäiltävissä 
olevan joutumassa huumausaineiden laitto
maan valmistukseen, ei aina ole kysymyksessä 
rikollinen toiminta, jonka perusteella aineen 
takavarikointi on mahdollista, lakiehdotuksen 
7 §:ään ehdotetaan otettavaksi säännös, jonka 
perusteella sosiaali- ja terveyshallituksella olisi 
oikeus kieltää kyseisen aine-erän maahantuon
ti, maastavienti tai luovuttaminen, jos on syytä 
epäillä, että se on tarkoitettu huumausaineen 
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laittomaan valmistukseen. Huumausaineiden 
valmistuksessa käytettävien aineiden valvon
nasta säädettäisiin muutoin asetuksella. Val
vonta kohdistuisi ennen kaikkea näiden ainei
den kansainväliseen kauppaan. 

8 §. Merkintä. Kansainvälisiin yleissopimuk
siin sisältyy säännöksiä huumausaineiden ja 
niiden valmistuksessa käytettävien aineiden 
päällysmerkintävaatimuksista. Huumausainei
den ja psykotrooppisten aineiden laitonta 
kauppaa vastaan tehtyyn sopimukseen sisältyy 
myös säännöksiä huumausaineen valmistukses
sa käytettävien aineiden kansainväliseen kaup
paan liittyvissä asiakirjoissa ilmoitettavista tie
doista. Pykälään ehdotetaan otettavaksi mer
kintävaatimuksia koskeva perussäännös, jonka 
mukaan huumausaineen ja huumausaineen val
mistuksessa käytettävän aineen valmistajan, 
maahantuojan, maastaviejän ja luovuttajan on 
huolehdittava siitä, että päällyksessä, jossa aine 
tai valmiste luovutetaan, on tarvittavat tunnis
tetiedot. Päällysmerkinnöistä sekä vienti- ja 
tuontiasiakirjoissa ilmoitettavista tiedoista sää
dettäisiin tarkemmin asetuksella. 

9 §. Huumausaineita ja niiden valmistuksessa 
käytettäviä aineita koskeva kirjanpito- ja tieto
jenantovelvollisuus. Huumausaineiden laillisen 
käytön valvonnassa on olennainen merkitys 
näitä aineita ja niiden valmistuksessa käytettä
viä aineita koskevalla kirjanpitovaatimuksena 
sekä viranomaisten mahdollisuudella saada tä
hän kirjanpitoon perustuvia tietoja. Kirjanpi
dosta ja viranomaisille tehtävistä ilmoituksista 
säädetään nykyisin huumausaineasetuksen 
16 §:ssä sekä sen ja asetuksen 12 §:n nojalla 
annetussa sosiaali- ja terveyshallituksen yleis
kirjeessä. 

Lakiehdotuksen 9 §:ään on sisällytetty kir
janpitoa ja ilmoittamista koskevat perussään
nökset. Kirjanpidosta ja ilmoittamisesta on 
edelleenkin tarkoituksenmukaista, määräysten 
yksityiskohtaisuuden vuoksi, määrätä hallinto
viranomaisen antamin normein. Nykyiset nor
minantosäännökset huomioon ottaen valtuutus 
määräysten antamiseen olisi huumausainelais
sa. Lain 9 §:n 1 momentissa säädettäisiin siten 
huumausaineiden tuotantoon, valmistukseen, 
maahantuontiin, maastavientiin, jakeluun, 
kauppaan ja hallussapitoon oikeutettujen ole
van velvollisia pitämään kirjaa huumausaineis
ta sekä antamaan niitä koskevia ilmoituksia ja 
tietoja siten kuin sosiaali- ja terveysministeriö 
tarkemmin määräisi. Pykälän 2 momentissa 
säädettäisiin huumausaineen valmistuksessa 

käytettävien aineiden osalta kyseisten aineiden 
maahantuojille ja maastaviejille vastaava vel
vollisuus. Ilmoituksia ja tietoja olisi säännösten 
perusteella mahdollista määrätä annettavaksi 
sosiaali- ja terveyshallituksen ohella myös muil
le viranomaisille esimerkiksi tulliviranomaisille. 
Sosiaali- ja terveyshallituksella olisi lisäksi oi
keus saada 1 ja 2 momentissa tarkoitettu 
kirjanpito nähtäväkseen. 

10 §. Takavarikointi, hävittäminen ja hävitet
täväksi toimittaminen. Pakkokeinolain ( 450/87) 
mukaan esine voidaan takavarikoida, jos on 
syytä olettaa, että se voi olla todisteena rikos
asiassa tai on rikoksella joltakulta viety taikka 
että tuomioistuin julistaa sen menetetyksi. 
Säännökset kattavat lähes kaikki huumausai
nerikoksiin liittyvät tilanteet. Lakiin on näin 
ollen tarpeen ottaa takavarikoinoin osalta vain 
täydentäviä säännöksiä sellaisten tilanteiden 
varalle, joissa huumausaineen hallussapito ei 
jostakin syystä ole rangaistavaa, vaikkei siihen 
toisaalta ole myöskään oikeutta. 

Laittomien huumausaineiden hävittäminen 
välittömästi on tärkeää, koska niiden säilyttä
miseen liittyy riskejä. Jotta periaate laittomien 
huumausaineiden takavarikoinoista ja välittö
mästä hävittämisestä tulisi esiin nykyistä sel
vemmin, lakiehdotuksessa on erotettu laittomat 
huumausaineet raaka-aineista, tarvikkeista ja 
laitteista. 

Pykälän 1 momentin mukaan pidättämiseen 
oikeutetun virkamiehen olisi sen lisäksi, mitä 
pakkokeinolaissa säädetään takavarikoimises
ta, takavarikoitava huumausaine, jonka hallus
sapitoon ei ole lain 3-6 §:n mukaan oikeutta, 
sekä todistettavasti hävitettävä tai hävitytettä
vä takavarikoitu huumausaine. Koska joissakin 
tapauksissa kuitenkin on tarpeen säilyttää huu
mausaine oikeudenkäyntiä varten, säännös 
mahdollistaisi aineen säilyttämisen niin kauan 
kuin sitä mahdollisesti tarvittaisiin todisteena 
oikeudenkäynnissä. Arvoltaan huomattavien 
huumausaine-erien säilyttämiseen liittyvien ris
kien vuoksi huumausaineesta olisi mahdollista 
säilyttää tällaisessa tilanteessa ainoastaan osa. 
Huumausaineen takavarikoimista ja hävittä
mistä koskevat säännökset olisivat siis veivoit
tavia ja näin ollen nykyistä laajemmat ja 
tiukemmat. Hävittämisen edellytyksenä olisi 
luonnollisesti, että aine on todettu huumausai
neeksi. Hallussapito on säännöksessä tarkoitet
tu yläkäsitteeksi siten, että se kattaa esimerkik
si maahantuonnin. Muotoilussa on myös pyrit
ty siihen, että takavarikoiminen ja hävittämi-



12 1992 vp - HE 216 

nen olisi mahdollista, vaikkei huumausaine 
olisi kenenkään hallussa. Säännös koskisi näin 
esimerkiksi isännättömästä matkalaukusta löy
dettyä huumausainetta. 

Ehdotuksen 10 §:n 2 momentti koskisi huu
mau~aineen laittomaan tuotantoon, viljelyyn, 
valmistukseen, hallussapitoon tai käyttöön tar
koitetun raaka-aineen, muun aineen, laitteen 
tai tarvikkeen hävittämistä. Säännös vastaisi 
nykyisen huumausainelain 8 §:ssä olevaa sään
nöstä siten, että pidättämiseen oikeutettu vir
kamies saisi todistettavasti hävittää tai hävityt
tää edellä mainitun aineen, laitteen tai tarvik
keen edellyttäen, että sen takavarikoiminen 
olisi mahdollista ja että on todennäköistä, että 
se tultaisiin tuomitsemaan valtiolle menetetyksi 
sekä edellyttäen, ettei omaisuudella ole huo
mattavaa arvoa. 

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan otettavak
si säännös, jonka mukaan henkilö, joka on 
saanut haltuunsa huumausainetta olematta oi
keutettu sen hallussapitoon, on velvollinen toi
mittamaan aineen viipymättä poliisille tai tul
liviran?maiselle. Säännös on tarpeen, koska 
muutom on epäselvää, miten kyseisessä tilan
teessa tulee toimia. Ei myöskään ole tarkoituk
senmukaista, että henkilö tällaisessa tilanteessa 
esimerkiksi itse hävittäisi huumausaineen. 
Säännöksessä asetettaisiin siten selvä toimimis
velvollisuus. Jollei henkilö viipymättä toimittai
si huumausainetta lainkohdassa tarkoitetulle 
viranomaiselle, hänen katsottaisiin syyllistyvän 
huumausaineen laittomaan hallussapitoon. 

11 §. Uhkasakko. Lakiehdotuksen mukaan 
huumausainelaissa säädettyihin tai sen nojalla 
annettuihin säännöksiin tai määräyksiin perus
tuvien velvoitteiden laiminlyönnin johdosta oli
si mahdollista asettaa uhkasakko velvoitteen 
tehosteeksi. Velvoitteiden rikkomisesta ei siten 
ole tarkoitus rangaista. Uhkasakko voisi tulla 
kysy~y~seen esiJ?~rkiksi huumausainekirjanpi
toa Ja VlranomalSllle tehtäviä ilmoituksia kos
kevien velvoitteiden laiminlyöntitilanteissa. Uh
kasakon asettaisi sosiaali- ja terveyshallitus. 
Sen asettamisessa ja tuomitsemisessa maksetta
vaksi sovellettaisiin uhkasakkolain (1113/90) 
säännöksiä. 

12 §. Määräykset ja valvonta. Huumausainei
den ja niiden valmistuksessa käytettävien ainei
den valvonta kuuluisi sosiaali- ja terveysminis
teriön alaisena sosiaali- ja terveyshallitukselle. 
Sosiaali- ja terveysministeriö voisi tarvittaessa 
antaa määräyksiä huumausaineiden käsittelystä 

kuten niiden varastoinnista, säilytyksestä ja 
kuljetuksesta samoin kuin huumausaineiden 
hävittämisestä. 

Sosiaali- ja terveyshallituksella on lääkelain 
perusteella velvollisuus tarkastaa lääketehtaita 
lääket~k~ukauppoja, apteekkeja, sairaala-ap: 
teekkeJa Ja lääkekeskuksia. Tarkastukseen liit
tyvästä näytteenotto-oikeudesta säädetään lää
keasetuksen 28 §:ssä. Koska sosiaali- ja terve
yshallituksen tulee huumausainelain perusteella 
voida valvoa myös muihin kuin lääkinnällisiin 
tarkoituksiin käytettäviä huumausaineita sekä 
lisäksi huumausaineiden valmistuksessa käytet
täviä aineita, pykälän 3 momenttiin ehdotetaan 
otettavaksi säännös, jonka mukaan sosiaali- ja 
terveyshallituksen määräämällä henkilöllä olisi 
oikeus tarkastaa tiloja, joissa huumausainetta 
tai huumausaineen valmistuksessa käytettävää 
ainetta valmistetaan, varastoidaan, säilytetään 
tai muulla tavoin käsitellään sekä ottaa tässä 
yhteydessä korvauksetta näytteitä tutkittavak
si. 

13 §. Tarkemmat säännökset. Huumausaine
lain 13 §:n ja sen muiden asetuksenantoa kos
kevien säännösten nojalla on tarkoitus antaa 
uusi huumausaineasetus. 

14 §. Voimaantulo. Uuden huumausainelain 
on tarkoitus tulla voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1993 samanaikaisesti huumausainerikok
sia koskevan rikoslain uudistuksen kanssa. 
Lailla kumottaisiin nykyinen huumausainelaki. 

2. Tarkemmat säännökset ja 
määräykset 

Uuden huumausainelain nojalla on tarkoitus 
antaa nykyisen huumausaineasetuksen korvaa
va uusi huumausaineasetus, jossa annettaisin 
tarkemmat säännökset muun muassa huuma
usaineiden valvontaan liittyvistä luvista, muista 
valvontamenetelmistä, luvanvaraisuudesta va
pauttamisesta sekä päällys- ja muista merkin
nöistä. Huumausaineita ja niiden valmistukses
sa käytettäviä aineita koskevasta kirjanpidosta 
ja ilmoittamisesta viranomaisille on tarkoitus 
määrätä sosiaali- ja terveysministeriön antamin 
normein. 

3. Voimaantulo 

Suomi on ilmoittanut, että se ratifioisi Wie-
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nin sopimuksen vuoden 1992 loppuun mennes
sä. Laki ehdotetaan sen vuoksi tulevaksi voi
maan 1 päivänä tammikuuta 1993 samanaikai
sesti huumausainerikoksia koskevan rikoslain 
uudistuksen kanssa. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Huumausainelaki 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan huumausaineiden ja 
niiden valmistuksessa käytettävien aineiden 
valvontaan. 

Huumausaineista, jotka ovat lääkkeitä, on 
lisäksi voimassa, mitä niistä erikseen sääde
tään. 

Huumausaineiden käytön ehkäisystä ja huu
mausaineiden väärinkäyttäjien huollosta sääde
tään raittiustyölaissa (828/82) ja päihdehuolto
laissa (41186). Huumausainerikoksista sääde
tään rikoslaissa. 

2§ 

Määritelmät 

Huumausaineena pidetään vuoden 1961 huu
mausaineyleissopimuksessa (SopS 43/65) tar
koitettuja aineita ja valmisteita sekä psyko
trooppisia aineita koskevassa yleissopimukses
sa (SopS 60176) tarkoitettuja aineita ja valmis
teita siten kuin sosiaali- ja terveysministeriön 
päätöksellä tarkemmin määrätään. Asetuksella 
voidaan lisäksi säätää, että huumausaineiksi 
luetaan siinä mainitut kasvit, jotka sisältävät 
jotakin edellä mainituissa kansainvälisissä so
pimuksissa tarkoitettua ainetta. 

Huumausaineen valmistuksessa käytettävinä 
aineina pidetään tässä laissa Wienissä 20 päi
vänä joulukuuta 1988 huumausaineiden ja psy
kotrooppisten aineiden laitonta kauppaa vas
taan tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien yleis
sopimuksen liitteen luetteloissa tarkoitettuja 
aineita sekä näitä aineita sisältäviä valmisteita 
siten kuin sosiaali- ja terveysministeriön pää
töksellä tarkemmin määrätään, lukuun otta
matta lääkevalmisteita tai muita luetteloituja 
aineita sisältäviä valmisteita, jotka on yhdistet-

ty siten, että luetteloissa mainittuja aineita ei 
voida helposti käyttää tai eristää käytössä 
olevilla keinoilla. 

Huumausaineen valmistuksena pidetään, 
tuotantoa lukuun ottamatta, kaikkia menetel
miä, joilla huumausaineita voidaan aikaansaa
da. Valmistuksena pidetään lisäksi puhdista
mista sekä huumausaineiden muuntamista toi
siksi huumausaineiksi. 

Huumausaineen tuotannolla tarkoitetaan oo
piumin, kokanlehtien, kannabiksen tai kanna
bishartsin erottamista kasveista, joista niitä 
saadaan. 

3§ 
Yleiskielto 

Huumausaineen tuotanto, valmistus, maa
hantuonti, maastavienti, jakelu, kauppa, hal
lussapito ja käyttö on kielletty muihin kuin 
lääkinnällisiin, tieteellisiin taikka huumansaine
rikosten ehkäisemistä tai tutkintaa edistäviin 
tarkoituksiin. Lisäksi on kielletty oo
piumiunikon, kokapensaan ja hampun viljely 
käytettäväksi huumausaineena tai sen raaka
aineena. 

4§ 
Lupa lääkinnällisiin tarkoituksiin 

Huumausaineen valmistus, maahantuonti ja 
maastavienti lääkinnällisiin tarkoituksiin on 
sallittu sosiaali- ja terveyshallituksen luvalla. 
Valmistuslupaa ei kuitenkaan erikseen vaadita 
valmisteille. 

Luvan myöntämistä harkittaessa on kansain
välisten yleissopimusten velvoitteiden lisäksi 
otettava huomioon huumausaineiden väärin
käytön ehkäisy. Huumausaineelle, jolla ei kat
sota olevan merkittävää lääkinnällistä käyttöä, 
ei lupaa saa myöntää. 

Lupa huumausaineen valmistukseen myön
netään määräajaksi. Sosiaali- ja terveyshallitus 
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voi erityisistä syistä peruuttaa valmistukseen, 
maahantuontiin tai maastavientiin myönnetyn 
luvan. 

5§ 

Lupa tieteellisiin taikka huumausainerikosten 
ehkäisemistä tai tutkintaa edistäviin 

tarkoituksiin 

Sosiaali- ja terveyshallitus voi myöntää vi
ranomaiselle tai tieteelliselle tutkimuslaitokselle 
luvan huumausaineen maahantuontiin, maasta
vientiin tai valmistukseen käytettäväksi tieteel
liseen tutkimukseen taikka huumausainerikos
ten ehkäisemistä tai tutkintaa edistäviin tarkoi
tuksiin. Sosiaali- ja terveyshallitus voi määrä
ajaksi antaa keskusrikospoliisin päällikölle ja 
tullihallituksen rikostutkintayksikön päällikölle 
valtuuden antaa lupia huumausaineen maahan
tuontiin tai maastavientiin huumausainerikos
ten tutkintatarkoituksiin. Valtuutuksen nojalla 
myönnetyistä luvista on ilmoitettava välittö
mästi sosiaali- ja terveyshallitukselle. 

Sen lisäksi mitä 1 momentissa säädetään, 
sosiaali- ja terveyshallitus voi yksittäistapauk
sessa myöntää luvan huumausaineen maahan
tuontiin, maastavientiin tai valmistukseen vä
häisessä määrin tutkimustarkoituksiin käytettä
väksi. 

Sosiaali- ja terveyshallitus voi erityisistä syis
tä peruuttaa tässä pykälässä tarkoitetun luvan 
tai valtuutuksen. 

6§ 

Luvanvaraisuudesta vapauttaminen ja muista 
valvontatoimenpiteistä säätäminen 

Asetuksella voidaan vapauttaa huumausai
neen valmistusta, maahantuontia ja maasta
vientiä koskevasta luvanvaraisuudesta sellainen 
huumausaine, johon katsotaan voivan liittyä 
sen laajaan lääkinnälliseen käyttöön nähden 
vain vähäisenä pidettävä väärinkäytön vaara, 
sekä huumausaineen maahantuontia ja maas
tavientiä koskevasta luvanvaraisuudesta sellai
nen huumausainetta sisältävä yhdistelmäval
miste, jossa on huumausainetta ainoastaan 
vähäisessä määrin ja vaikeasti erotettavassa 
muodossa ja johon ei liity olennaista väärin
käytön vaaraa. Asetuksella voidaan samalla 
säätää mainittuja aineita ja valmisteita koske
vista muista valvontatoimenpiteistä. 

Sen lisäksi mitä 1 momentissa säädetään, 
huumausaineen maahantuontia ja maastavien
tiä koskevasta luvanvaraisuudesta ja muista 

valvontatoimenpiteistä ovat, sen mukaan kuin 
asetuksella tarkemmin säädetään, vapautettuja 
kansainvälisessä liikenteessä toimivien alusten 
ja ilma-alusten lääkevarastoihin sisältyvät huu
mausaineet sekä matkustajan henkilökohtai
seen lääkitykseen tarkoitetut lääkevalmisteet 

7§ 

Huumausaineen valmistuksessa käytettävien 
aineiden valvonta 

Jos on syytä epäillä, että huumausaineen 
valmistuksessa käytettävä aine on tarkoitettu 
huumausaineen laittomaan valmistukseen, sosi
aali- ja terveyshallituksella on oikeus kieltää 
aineen maahantuonti, maastavienti ja luovutta
minen. 

Huumausaineen valmistuksessa käytettävien 
aineiden valvonnasta säädetään tarkemmin ase
tuksella. 

8§ 

Merkintä 

Huumausaineen ja huumausaineen valmis
tuksessa käytettävän aineen valmistajan, maa
hantuojan, maastaviejän ja luovuttajan on huo
lehdittava siitä, että päällyksessä, jossa aine tai 
valmiste luovutetaan, on tarvittavat tunnistetie
dot. 

Päällysmerkinnöistä sekä vienti- ja tuonti
asiakirjoissa ilmoitettavia tietoja koskevista 
vaatimuksista säädetään tarkemmin asetuksel
la. 

9§ 

Huumausaineita ja niiden valmistuksessa käytet
täviä aineita koskeva kirjanpito- ja tietojenanto

velvollisuus 

Huumausaineiden tuotantoon, valmistuk
seen, maahantuontiin, maastavientiin, jake
luun, kauppaan ja hallussapitoon oikeutetut 
ovat velvollisia pitämään kirjaa huumausaineis
ta sekä antamaan niihin liittyviä ilmoituksia ja 
tietoja siten kuin sosiaali- ja terveysministeriö 
tarkemmin määrää. 

Huumausaineen valmistuksessa käytettävien 
aineiden maahantuojat ja maastaviejät ovat 
velvollisia pitämään kirjaa mainituista aineista 
sekä antamaan niihin liittyviä ilmoituksia ja 
tietoja siten kuin sosiaali- ja terveysministeriö 
tarkemmin määrää. 

Sosiaali- ja terveyshallituksella on oikeus 
saada 1 ja 2 momentissa tarkoitettu kirjanpito 
pyynnöstä nähtäväkseen. 
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10 § 

Takavarikointi, hävittäminen ja hävitettäväksi 
toimittaminen 

Sen lisäksi mitä pakkokeinolaissa ( 450/87) 
säädetään takavarikoimisesta, pidättämiseen 
oikeutetun virkamiehen on takavarikoitava 
huumausaine, jonka hallussapitoon ei ole 
3-6 §:n nojalla oikeutta. Pidättämiseen oikeu
tetun virkamiehen on todistettavasti hävitettä
vä tai hävitytettävä takavarikoitu huumausai
ne. Huumausaine tai osa siitä on kuitenkin 
säilytettävä niin kauan kuin sitä mahdollisesti 
tarvitaan oikeudenkäynnissä todisteena. 

Pidättämiseen oikeutettu virkamies saa todis
tettavasti hävittää tai hävityttää huumausai
neen laittomaan tuotantoon, viljelyyn, valmis
tukseen, hallussapitoon tai käyttöön tarkoite
tun raaka-aineen, muun aineen, laitteen tai 
tarvikkeen, joka voidaan takavarikoida, jos on 
todennäköistä, että se tultaisiin tuomitsemaan 
valtiolle menetetyksi, eikä sillä ole huomatta
vaa arvoa. 

Joka on saanut haltuunsa huumausainetta 
olematta sen hallussapitoon oikeutettu, on vel
vollinen toimittamaan sen viipymättä poliisille 
tai tulliviranomaiselle. 

11 § 

Uhkasakko 

Jos joku laiminlyö hänelle tämän lain tai sen 
nojalla annettujen säännösten tai määräysten 
mukaan kuuluvien velvollisuuksien täyttämi
sen, sosiaali- ja terveyshallitus voi velvoittaa 
hänet velvollisuuksien täyttämiseen asettamalla 
uhkasakon. Uhkasakosta on voimassa, mitä 
uhkasakkolaissa (1113/90) säädetään. 

Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 1992 

12§ 

Määräysten antaminen ja valvonta 

Huumausaineiden ja niiden valmistuksessa 
käytettävien aineiden valvonta kuuluu sosiaali
ja terveysministeriön alaisena sosiaali- ja terve
yshallitukselle. 

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarvitta
essa määräyksiä huumausaineiden ja niiden 
valmistuksessa käytettävien aineiden varastoin
nista, säilytyksestä, kuljetuksesta ja muusta 
käsittelystä sekä hävittämisestä. 

Sosiaali- ja terveyshallituksen määräämä 
henkilö on oikeutettu tarkastamaan tiloja, jois
sa huumausainetta tai huumausaineen valmis
tuksessa käytettävää ainetta valmistetaan, va
rastoidaan, säilytetään tai muulla tavoin käsi
tellään sekä ottamaan tarkastuksen yhteydessä 
korvauksetta näytteitä tutkittavaksi. 

13§ 

Tarkemmat säännökset 

Tarkemmat säännökset tämän lain täytän
töönpanosta annetaan asetuksella. 

14 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Tällä lailla kumotaan 21 päivänä tammikuu
ta 1972 annettu huumausainelaki (41/72) siihen 
myöhemmin tehtyine muutoksineen. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin 
toimenpiteisiin. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sosiaali- ja terveysministeri Jorma Huuhtanen 




