1

Nuorten kannabiksen käyttö
Alkuperäinen kysymys:
Nuorten kannabiksen käyttö, siitä mahdollisesti johtuneet mielenterveyden häiriöt, sekä niiden yhteydet
rikoksiin.
Pyydetään tietoa myös niistä tiedoista, joilla voidaan osoittaa eri alueilla tapahtunut kannabiksen
kasvattaminen ja myynti.
Muukin aiheeseen liittyvä jäljitettävissä ole fakta kiinnostaa.
Kuolemansyyn tutkinnoista lienee vaikea perata kannabiksen osuutta
erikseen, mutta huumekuolemat löytyy jostakin tältäkin alueelta.
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Yleinen suhtautuminen kannabikseen
Noin joka neljäs suomalainen on joskus elämänsä aikana kokeillut kannabista. Suomalaisista 42 prosenttia
on sitä mieltä, että kannabiksen käytöstä ei pitäisi rangaista (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos,
Suomalaisten huumeiden käyttö ja huumeasenteet 2018, 2019).
Väestörekisterikeskus on 1. toukokuuta 2020 tarkastanut kansalaisaloitteen ja vahvistanut, että aloite sai
vähintään vaadittavat 50 000 allekirjoitusta. Kansalaisaloite kannabiksen käytön rangaistavuuden
poistamiseksi luovutettiin eduskunnalle 5. marraskuuta. Kannabiksen käytön laillistamista ajavan puolen
mukaan laillistamisella voitaisiin säästää muun muassa poliisien resursseja. Käytön rangaistavuudesta
luopumista ajavan kansalaisaloitteen perusteluissa todetaan, että nykyinen politiikka ja kieltoihin perustuva
lainsäädäntömalli ei ole onnistunut tavoitteessaan huumehaittojen ja käytön vähentämisessä eikä
ongelmakäyttöä ole pystytty poistamaan. (Iltalehti, uutiset, politiikka 14.11.2020)

Huumausainekuolemat yleisesti (käsitteet ja määritelmät)
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Huumausainekuolemien laskemisessa käytetään EU:n Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön
seurantakeskuksen EMCDDA:n laatimaa luokittelua (Selection B). Sen mukaan huumausainekuolemiksi
lasketaan tapaukset, joissa peruskuolemansyynä on huumeiden käytöstä johtuva mielenterveyden häiriö tai
tahaton, tahallinen tai tahallisuudelta epäselvä huumeiden aiheuttama myrkytys. EMCDDA:n luokituksen
mukaisilla huumeilla tarkoitetaan lähinnä opioideja sekä myös kannabista ja sen johdoksia, muita
hallusinogeenejä sekä väärinkäyttöön soveltuvia psykostimulantteja, kuten amfetamiinia ja sen johdoksia.
Tapaukset on laskettu WHO:n suosituksen mukaisesti vaikuttavimmaksi arvioidun aineen mukaan. Useissa
tapauksissa kyse on moniainemyrkytyksistä, jossa henkilö on nauttinut myös esimerkiksi alkoholia ja/tai
psyykenlääkkeitä. (Tilastokeskus, tilastot 2021)

Kymmenessä vuodessa (2009 – 2019) huumekuolleisuus eli huumausaineisiin kuolleiden määrä vuodessa
100 000 asukasta kohden on kasvanut 27 prosenttia. Miesten huumekuolleisuus on huomattavasti
suurempaa kuin naisten. Huumeisiin kuolleista kolme neljästä oli miehiä. Vuonna 2019 huumekuolleisuus oli
4,2. Miehillä 6,5 ja naisilla 2.
Huumeisiin kuolleista lähes 70 prosenttia menehtyi alle 40-vuotiaana. Eniten kuolemia oli 35–39-vuotiaiden
ikäryhmässä. Naisilla huumekuolemat painottuivat miehiä nuorempiin ikäryhmiin. Naisten
huumekuolleisuus oli suurinta alle 25-vuotiailla. Huumeisiin kuolleiden keski-ikä (mediaani) oli naisilla 31 ja
miehillä 33 vuotta.
Suurin osa (yli 70 %) huumausainekuolemista oli tapaturmaisia myrkytyskuolemia, joita vuonna 2019 oli
167. Määrä oli lähes sama kuin edellisenä vuonna.
Huumeiden pitkäaikaiseen käyttöön tai huumeriippuvuuteen liittyviä kuolemia oli 40 vuonna 2019, kun niitä
edellisenä vuonna oli 49. Huumeista johtuviin riippuvuusoireyhtymiin kuolleiden mediaani-ikä oli hiukan
korkeampi (34 vuotta) kuin tapaturmaisiin huumausainemyrkytyksiin kuolleilla (30 vuotta).
Vuonna 2019 noin joka kymmenes huumekuolema oli itsemurha. Huumeilla tehtiin 25 itsemurhaa, mikä oli
kymmenen vähemmän kuin edellisenä vuonna. Yli puolet huumeilla tehdyistä itsemurhista oli naisten
tekemiä, kun kaikista huumeisiin kuolleista naisia oli vain joka neljäs. (Lähde: Kuolemansyytilasto,
Tilastokeskus)
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Kuva x. Tilastokeskuksen kirjaamat huumausaineista johtuvat kuolemat vuosilta 2009 -2019. (Tilastokeskus,
Kuolemansyytilasto -taulukko 4.)

Ilmoitukset, joihin kirjattu sana kannabis SISU PL alueella.
Tarkasteltaessa poliisin järjestelmiin (rikitrip) kirjattuja rikosilmoituksia SISU PL alueella, joihin kirjautunut
sana ”kannabis” vuosilta 2018 -2020 on kirjauksissa havaittavissa tasaista nousua. Kannabis sana ilmenee
yleisimmin huumausainerikoksissa, mutta tasaisesti myös muissa rikoslakirikoksissa sekä kuolemansyyn
selvityksissä.
Kannabiksen ja kuolemansyyn tutkinnan yhteyden osalta merkittävin havainto on kannabiksen ja muiden
huumeiden vaikutus itsemurhien määrään. Käytännössä kuoleman katsottiin aiheutuneen poikkeuksetta
kannabiksen ja muiden huumeiden/lääkkeiden yhteisvaikutuksesta. Noin 70% kannabikseen liittyvissä
kuolemansyyn tutkinnoissa esiintyi epäilys itsetuhoisuudesta. Huomionarvoista oli myös kannabis vainajien
nuorehko ikä (vm. 1990-2003). Alle 21 -vuotiaiden osuus oli noin 1/3. Miesten ja naisten osuus oli hyvin
tasan 50/50. SISU PL tilastot ovat yhteneväiset Tilastokeskuksen ilmoittaman valtakunnallisen tilastoinnin
kanssa.
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Kuva x. SISU PL alueella vuosina 2018 -2020 kirjatut kannabis -sana, sekä kannabiksen ja
kuolemansyyntutkinnan välinen esiintymistiheys. (RikiTrip)

Ilmoitukset, joihin kirjattu sana kannabis Helsingin poliisissa
Tarkasteltaessa poliisin järjestelmiin (rikitrip) kirjattuja rikosilmoituksia HPL PL alueella, joihin kirjautunut
sana ”kannabis” vuosilta 2018 -2020 on kirjauksissa havaittavissa tasaista nousua. Kannabis sana ilmenee
yleisimmin huumausainerikoksissa, mutta tasaisesti myös muissa rikoslakirikoksissa sekä kuolemansyyn
selvityksissä.
Kannabiksen ja kuolemansyyn tutkinnan yhteyden osalta merkittävin havainto on kannabiksen ja muiden
huumeiden vaikutus itsemurhien määrään. Käytännössä kuoleman katsottiin aiheutuneen poikkeuksetta
kannabiksen ja muiden huumeiden/lääkkeiden yhteisvaikutuksesta. Kannabiksen esiintyminen nuorten
kuolemien yhteydessä, näyttää olevan pääkaupungissa vähäinen. Kuolleitten kannabiksen käyttäjien
ikähaarukka on pääkaupungissa hyvin leveä (vm. 1940 – 2018)

Kuva x. HPL PL alueella vuosina 2018 -2020 kirjatut kannabis -sana, sekä kannabiksen ja
kuolemansyyntutkinnan välinen esiintymistiheys. (RikiTrip)

Ilmoitukset, joihin kirjattu sana kannabis Itä -Suomen poliisissa
Itä-Suomen poliisissa kannabis sanan esiintymistiheydessä on kasvua vuosina 2018 -2020. Kannabiksen ja
kuolemansyyn välinen yhteys on suhteessa muihin poliisilaitoksiin. Nuorten vainajien osuus on vähäinen.
Päihteiden sekakäyttö näkyy ilmoituksiin kirjatuissa lausunnoissa kuten:
”Peruskuolemansyynä lääke-ja huumausaineiden (buprenorfiini, klonatsepaami, tramadoli, amfetamiini,
kannabis) yhteisvaikutukse aiheuttama myrkytystila”

Kuva x. Itä -Suomen PL alueella vuosina 2018 -2020 kirjatut kannabis -sana, sekä kannabiksen ja
kuolemansyyntutkinnan välinen esiintymistiheys. (RikiTrip)

6

Ilmoitukset, joihin kirjattu sana kannabis Lapin poliisissa
Lapin PL kannabisliitännäiset ilmoitukset ovat vähäiset. Käyttäjien ikäjakauma on laaja. Nuorten kuolemat
kannabisliitännällä on vähäiset.
Kuolemat, jotka katsottiin olevan kannabikseen liittyviä lausuttiin mm. seuraavaa:
”Kokonaisuutena arvioiden kuolema on aiheutunut oksikodoni, alpratsolaamin, klonatsepaamin, kodeiinin
sekä kannabiksen yhteisvaikutuksesta. Kuolemaan myötävaikuttavana sairautena taipumus lääkeaineiden
ja päihteiden käyttöön, sillä hiuksissa oli ollut jäämiä lääkeaineiden lisäksi kokaiinista ja amfetamiinista.
Esitietojen ja peruskuolinsyyn mukaan kyseessä on tapaturma.”

Kuva x. Lapin PL alueella vuosina 2018 -2020 kirjatut kannabis -sana, sekä kannabiksen ja
kuolemansyyntutkinnan välinen esiintymistiheys. (RikiTrip)

Ilmoitukset, joihin kirjattu sana kannabis Länsi-Suomen poliisissa
Länsi-Suomen ilmoituslukumäärät ovat kuten muissa isoissa laitoksissa. (SISU eriteltynä tarkemmin yllä,
vaikka kuuluu Länsi-Suomen kokonaisuuteen.)

Kuva x. Länsi-Suomen PL alueella vuosina 2018 -2020 kirjatut kannabis -sana, sekä kannabiksen ja
kuolemansyyntutkinnan välinen esiintymistiheys. (RikiTrip)

Ilmoitukset, joihin kirjattu sana kannabis Etelä-Suomen poliisissa
Etelä-suomen PL kirjauksissa on huomioitava neljän poliisilaitoksen yhteistulos. Alle 21 -vuotiaiden
vainajien ilmoituksissa kuolema oli itsemurhan tai lääkkeiden sekakäytön aiheuttamaa.

Kuva x. Etelä-Suomen PL alueella vuosina 2018 -2020 kirjatut kannabis -sana, sekä kannabiksen ja
kuolemansyyntutkinnan välinen esiintymistiheys. (RikiTrip)
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Ilmoitukset, joihin kirjattu sana kannabis Ahvenanmaan poliisissa
Huomioitavaa on, että Ahvenanmaan PL ei ole kirjannut yhtään kannabikseen liittyvää kuolemaa.

Kuva x. Ahvenanmaan PL alueella vuosina 2018 -2020 kirjatut kannabis -sana, sekä kannabiksen ja
kuolemansyyntutkinnan välinen esiintymistiheys. (RikiTrip)

Ilmoitukset, joihin kirjattu sana kannabis Oulun poliisissa
Oulun PL alueella kannabis -sanan esiintyminen on vuosittaisessa nousussa. Kannabiksen ja kuolemansyyn
tutkinnan yhteneväisyys on melko korkea. Kuolleet melko nuoria ja useassa on mukana itsetuhoisuus
(hirttäytyminen).

Kuva x. Oulun PL alueella vuosina 2018 -2020 kirjatut kannabis -sana, sekä kannabiksen ja
kuolemansyyntutkinnan välinen esiintymistiheys. (RikiTrip)

Kannabis -sanan esiintyminen paikallispoliisin ilmoituksissa yhteensä
Kannabis -sanan esiintyminen kuolemansyyn selvityksissä vuosien 2018 – 2020 oli 319 kpl. Näistä nuoria,
alle 21 -vuotiaita oli 47 kpl. Alle 21 -vuotiaiden vainajien ilmoituksissa kuolema oli itsemurhan tai
lääkkeiden sekakäytön aiheuttamaa.
Poliisin kirjaamien ilmoitusten perusteella voidaan todeta, ettei kannabis yksinään aiheuta kuolemaa.
Etenkin nuorille kannabis saattaa aiheuttaa mielenterveyden häiriöitä ja siitä johtuvia itsemurhia.
Yleisimmin kannabiksen osallisuus kuolemansyissä on yksi osa lukuisten eri lääkkeiden ja huumeiden
sekakäyttöä, joka on aiheuttanut käyttäjilleen myrkytyskuolemia.
Alueellisesti ilmoituksista voidaan todeta, että kannabista käytetään laaja-alaisesti väestön keskuudessa,
eikä asuinpaikka vaikuta kannabiksen käytön todennäköisyyteen. Kannabis -sanaa on kirjattu niin
pohjoisessa kuin etelässä.
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Huumausaineiden viljely ja niistä kirjautunut huumausainerikos KeskiSuomen ja Pirkanmaan alueella vuosina 2015 -2020.
Kannabiksen käytön yleistyminen on vaikuttanut kansalaisten yleisesti hyväksyvämpään suhtautumiseen
kannabiksen käytön suhteen. Yleinen hyväksyntä vaikuttaa kansalaisten ilmoitus aktiivisuuteen ja varmasti
myös poliisin puuttumiskynnykseen, sekä resurssin kohdentamiseen. Kannabiksen kasvattaminen on
”trendikästä” ja erikoiskasvien viljelyyn erikoistuneita myymälöitä on internetin lisäksi myös
kivijalkaliikkeinä joka kaupungissa. Siemenet ja kasvatustarvikkeet on helppoa ja jopa laillista ostaa, joten
aloituskynnys on matala. Siemenet maksaa lajista riippuen muutaman kympin. Kannabiksen siementen
tilaaminen on laillista, mutta kasvin kasvattaminen päihdetarkoitukseen on laitonta. (MTV uutiset, 2013)

Kuva x. Suomalainen nettikauppa kannabiksen kasvatukseen. (Royal Queen Seeds)
Tarkasteltaessa SISU PL rikosilmoitukset, joissa esiintyy sana ”Kannabis” ja ”TOR -verkko” vuosina 2018 2020, havaitaan lukujen olevan edelleen melko maltilliset suhteutettuna yleisesti esitettyyn kannabiksen
käyttömääriin. Vuonna 2018 ilmoituksia kirjattu 51 kpl, vuonna 2019 kirjattu 96kpl ja vuonna 2020, 106 kpl.
Näin huolimatta siitä, että poliisi tutki 2019 -2020 tullin paljastaman TOR -verkon silkkitie -casen suuren
rikoskokonaisuuden. Tilastojen mukaan TOR- verkosta ostetun kannabiksen määrä on melko maltillinen.

Poliisin (polstat, pona) tilastosta on nähtävissä, että SISU PL tietoon tulleiden huumausainerikosten
(kasvatus) määrä on vuosien 2015 -2020 aikana vähentynyt Pirkanmaalla ja lisääntynyt Keski-Suomessa.
Tilastoista ilmenevät lukumäärät ovat yksittäisiä tai kymmeniä tapauksia vuodessa. Koko SISU PL alueella
rikosilmoitukseksi kirjautuneiden tekojen yhteenlasketut lukumäärät ovat alle 200 kpl vuodessa. Tilastot
eivät ole absoluuttinen totuus vaan kirjausten lopputulema. Tiedon keruussa käytetty rajaamisen (kasvatus)
luo mahdollista lisävirhemarginaalia tulokseen. Tarkasti yksilöivä teon tarkenne kentän täyttäminen
tiedetään olevan vaihtelevasti käytössä.
SISU PL alueella kirjataan noin 15 kpl kannabiksen kasvatus rikosilmoituksia kuukaudessa. Lukumäärä on
mitätön suhteutettuna muun rikoslakirikollisuuden lukumäärään. Kannabiksen kasvatus näyttää
keskittyneen Pirkanmaalla Tampereen alueelle ja Keski-Suomessa laajemmin maakunnassa.
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Kuva x. Kannabiksen kasvatuspaikat SISU PL alueella vuonna 2020. (Pona)

Kuva x. Kannabiksen kasvatus/ KK SISU PL alueella vuonna 2020. (Pona)

Kuva x. Kannabiksen kasvatuspaikat SISU PL alueella vuonna 2019. (Pona)
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Kuva x. Kannabiksen kasvatus/ KK SISU PL alueella vuonna 2019. (Pona)

Kuva x. Kannabiksen kasvatuspaikat SISU PL alueella vuonna 2018. (Pona)

Kuva x. Kannabiksen kasvatus/ KK SISU PL alueella vuonna 2018. (Pona)
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SISU PL huumausainerikosten (kasvatus) määrä on vuosien 2015 -2020 aikana kokonaisuudessaan ollut
laskevassa trendissä. Syytä laskulle voi vain arvailla. Ehkä kannabiksen käyttöä kokeiltiin aiemmin
enemmän, ehkä kannabiksesta jäätiin aiemmin helpommin kiinni, ehkä valvonta oli parempaa, ehkä
käyttäjien kiinnostus kannabista kohtaan on vähenemässä. Ehkä käyttöä ei enää kirjaudu poliisin
järjestelmiin kuten ennen. Selittävää tietoa ei ole järjestelmistä saatavilla.

Polstat tilastot 2015- 2020 huumausaineiden viljely SISU PL alueella.
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Kuva x. Keski-Suomen ja Pirkanmaan tilastot 2015- 2020 huumausaineiden viljelystä. (Polstat)

Takavarikoidut huumausaineet 2018 – 2020 SISU PL
Tilastojen mukaan kuluvana vuonna 2020 Extaasin takavarikkomäärät on kovasti nousseet (+3500).
Toisaalta, Marihuanan takavarikkomäärä on pudonnut merkittävästi (-2340). Muuten huumausaineiden
takavarikkomäärät on pysyneet varsin muuttumattomina.
Kannabiskasvin ja kannabiskasvin siementen takavarikkomäärät on pienoisessa nousussa (+450)
Tarkempi listaus erillisenä Exel -liitteenä.

Nuoret rikoksentekijät kannabiksen osalta
Seuraavassa kuvassa on kolme excel laskentalehteä. Tutkiva yksikkö on SISU, rikosnimikkeenä on
huumausaineen käyttörikos ja katkaistuna hakusanan kannabis. Tilastossa näkyy kunnittain rikoksesta
epäiltyjen lukumäärä siten, että rikoksesta epäillyn syntymävuosi on rajattu vuoden 2020 osalta 2000 2020, vuoden 2019 osalta 1999 - 2020 ja vuoden 2018 osalta 1998 - 2020. Lukumäärät ovat ilmoitusten
määriä ja yhdessä ilmoituksessa voi olla useampia rikoksesta epäiltyjä. Tiedon lähteenä RikiTrip.
Tilastoista on nähtävissä Tampereen nuorten lukumäärällinen lasku ja Jyväskylän nuorten lukumäärällinen
nousu.
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Kuva x. SISU PL tilastot 2018-2020, rikosnimikkeenä huumausaineen käyttörikos ja katkaistu hakusana
kannabis. Rajauksena nuoret henkilöt. (RikiTrip)

Käytännön esimerkkejä
Seuraavassa on esitelty muutamia poliisin päivittäisen työn esimerkkejä huumausaineiden läsnäolosta
ihmisten arjessa.
1. Jericon ja tuntemattoman miehen epäillään ryöstäneen ja pahoinpidelleen 17v. Rezan yleisellä paikalla.
Sovittu tapaaminen, puskenut otsalla nenään, kaverin kanssa lyöneet mm rautaputkella ja potkineet ympäri
kehoa. Ottivat lompakon, uhkailleet mm. perheen vahingoittamisella. Asiaan liittyy nuorisoporukat,
huumeet jne.
2. Olli ollut itsetuhoinen ja aggressiivinen. Pitänyt hallussa n.20g amfetamiinia, 70g tuntematonta jauhetta
ja CS-kaasua.
3. Benjamin oli sopinut anonyymissä verkossa ”puhelinkaupat” asunnon alaovelle. Benjamin oli tullut
alaovelle sisäpihalle, kun tuntematon mieshenkilö oli lyönyt Benjaminia nyrkillä naamaan, vasempaan
poskipäähän. Benjamin oli kaatunut maahan ja lyöjä, sekä lyöjän matkassa ollut mieshenkilö, olivat käyneet
makaavan Benjaminin kimppuun. Benjaminilta oli viety iPhone Se2 (2020 malli), Apple watch kello, 200
euroa käteistä ja 150e kuulokkeet. Todellisuudessa Benjamin oli tullut ryöstetyksi yrittäessään ostaa
huumeita.
4. Ilmoitus; Palomäentie, tappeleva pariskunta => tavattiin myöhemmin liikenteestä; ha RRI-xxx => Jani ja
Heidi. Kuski Jani, puhalsi 0,89mg/l / DW amf+. Hallusta pieni lasipurkki => 24kpl Xanor-tablettia (2mg) ja
47kpl osittaista Xanor-tablettia (2 mg). Jani ei pystynyt selvittämään, onko hänellä reseptiä.
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Heidi erittäin sekava, ei totellut käskyjä => mm siirtyi kuljettajan penkille ja yritti käynnistää auton
=> partio esti => yr poistua => huitoi käsillään poliisia kohti => kiinni.
Jatkuvasti uhkaavasti käyttäytyneen Janin kanssa paini putkalla => etälamautin ja raudat.
Huumausaineiden läsnäolo nuorten ja vähäosaisten elämässä on merkittävä. Laittomat huumausaineet
yhdessä valtion tarjoaman korvaushoidon kanssa luo laajan käyttäjäkunnan ahdistuneiden vähäosaisten
aivojen turruttamiseen. Pimeä TOR -verkko ja anonyymit sosiaalisen median viestisovellukset tarjoaa
nopean ja laajan kanavan ostaa ja myydä päihdyttäviä aineita. Kysyntä ja tarjonta kohtaavat yhteisellä
markkinapaikalla, jossa ei ole lainkaan valvontaa tai kiinnijäämis riskiä. Valvonnan puutteen on
huomanneet myös rikolliset, jotka ovat alkaneet ryöstämään toisiaan väkivaltaisesti sovituilla
kauppapaikoilla, ilman aikomustakaan tehdä kauppaa. Pahoinpidelty osapuoli on heikossa asemassa, koska
oli itsekin tekemässä rikosta ostaessaan huumeita.

Kannabiksen käyttäjien mielenterveyden häiriöt
YLE -uutisoi 8.1.2021 ”Sekakäyttö nuorten väkivallan taustalla”
Vuotta 2020 leimasi koronavirusepidemian lisäksi väkivaltarikosten yleistyminen. Erityisen huolestuttavaa
oli nuorten ja jopa alaikäisten vakavista väkivaltarikoksista epäiltyjen määrän kasvu. Noin 50 alaikäistä
epäiltiin henkirikoksesta viime vuoden aikana, kun tavallisesti epäiltyjen määrä on pysynyt alle 20:ssa.
Poliisin tilastojen mukaan nuorten henkirikoksissa on selvää nousua valtakunnallisesti ja alueellisesti.
Aikaisempina vuosina nuorten henkirikokset SISU PL alueella ovat olleet harvinaisia. Vuonna 2020 niitä on
kirjattu SISU PL alueella jo kaksikymmentä (Marraskuu 2020). Nuorten kynnys käyttää väkivaltaa on
madaltanut. ”Nopea aikuistuminen” auktoriteettien puute, lasten oikeudet yms. vaikuttavat lasten
käytökseen. Nuoret kantavat usein teräasetta mukana, joka madaltaa välineen käyttöä. Taustalla usein
päihteet (kannabis, amfetamiini), mielenterveyden ongelmat ja yleinen välinpitämättömyys. ”Te ette voi
minulle mitään” -asenne. (SISU TTK vko 45)
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KUVA x. Polstat tilastot nuorten henkirikoksista koko Suomessa ja SISU PL alueella aikavälillä 2015 -2020.
(SISU TTK vko 45)

Helsingin poliisi toi alkuvuodesta 2021 esiin, että nuoria väkivaltarikoksista epäiltyjä henkilöitä yhdistää
sekakäyttö. Tyypillisesti se tarkoittaa alkoholin ja erilaisten rauhoittavien lääkkeiden, bentsodiatsepiinien,
käyttämistä yhdessä.
– Vedetään sekaisin viinaa ja erilaisia lääkkeitä, huumausaineita ja sitten ollaan niin sekaisin, ettei tajuta
yhtään, mistä on kysymys. Kun pikkuisen siitä selvitään, siis sekä uhri että tekijä selviävät, niin ihmetellään,
miten tässä nyt näin kävi, sanoi Helsingin poliisilaitoksen rikosylikomisario Jari Koski Ylen haastattelussa.
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin oikeuspsykiatrian ylilääkäri Allan Seppänen on saanut
työssään todeta, että päihteet ovat lähes aina mukana väkivaltarikoksissa.
– Urani ensimmäisestä kymmenestä mielentilatutkimuksesta noin yhdessä tapauksessa henkilö ei ollut
rikoksen tapahtuessa minkään päihteen vaikutuksen alaisena, Seppänen arvioi (Yle uutiset 8.1.2021)
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PSHP ylilääkäri
Jari-Pekka Klemettilä LT, Ylilääkäri, Vastuualuejohtaja, TAYS Psykoosisairauksien vastuualueelta on antanut
poliisille seuraavan lausunnon 25.1.2021.
”Katsoin Tays:ssa osastohoidossa v:na 2019 ja 2020 kannabishäiriödiagnoosilla (päädiagnoosi) hoidossa
olleet enintään 21 vuotiaat, ja valitettavasti luvut olivat sen verran pieniä, että niistä ei voi vetää
johtopäätöksiä. Kannabis yleisesti ottaen näyttelee merkittävää roolia nuorten aikuisten mielenterveyden
häiriöissä, altistaa skitsofrenian puhkeamiselle ja muulle psykoottisuudelle, mieliala- ja
ahdistuneisuusoireille jne.”
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