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Kannabiksen laillisuus maailmalla""
Tämä kirjanen on tarkoitetta niille kannabiksen käyttäjille, jotka matkailevat eri maissa. Vaikka 
meistä saattaa tuntua, että kannabiksen käyttö on maailmalla on vapaampaa kuin meillä 
Suomessa, mutta asit eivät välttämättä ole näin. ""
Kannabiksen vapauttaminen elää suurta murrosta ympäri maailman ja lainsäädäntö on eri puolilla 
maailmaa hyvinkin kirjavaa. Vaikka paikalliset asukkaat saattavat käyttää kannabista 
vapautuneesti, se ei tarkoita, etteikö virkavalta suhtautuisi kannabiksen käyttäjiin ja ostajiin 
hyvinkin kuivakiskoisesti. Aina uuteen maahan tai osavaltioon matkatessa kannattaa tarkistaa 
paikallinen lainsäädäntö kannabiksen käytön hallussapidon tai ostamisen suhteen, ettei vaan judu 
kohtaamaan ikäviä yllätyksiä.""

Vastuuvapauslauseke""
Tämän e-julkaisun tiedot saattavat muuttua milloin tahansa, joten tiedot ovat suuntaa antavia. Jos 
olet matkustamassa jonnekin, kannattaa tarkistaa tiedot aina toisesta lähteestä. Tämän e-kirjasen 
tietoja toki päivitetään aina kun uutta tietoa saadaan. 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Kannabiksen laillisuus maailmalla"

"
Missä kannabiksen käyttö ja hallussapito on laillista? Totta puhuaksemme, paikat jossa se on 
laillista, ovat harvassa. Pikemminkin voidaan puhua maista ja osavaltioista, jossa siitä ei saa 
rangaistusta – korkeintaan sakkoja. Maat, jossa kannabis on kielletty, suhtautuvat eri tavoin sen 
käyttöön ja hallussapitoon. Joissakin paikoissa saattaa selvitä sakoilla, joissakin pelkällä 
huomautuksella, mutta on olemassa maita ja osavaltioita, joissa kaikki kannabikseen liittyvä on 
kovan luokan rikos ja rangaistukset ovat sen mukaisia.""

Missä kannabis on laitonta?""
Seuraavassa listassa on kaikki maat, jossa kannabis, sen käyttö, kasvattaminen ja hallussapito on 
laitonta. Mikäli maan käytännöissä on tavallisuudesta poikkeavia tekijöitä, nämä poikkeukset 
mainitaan kyseisen maan kohdalla.""
• Albania: Maa on yksi Euroopan suurimmista tuottajamaista. Kuitenkin käyttö, hallussapito ja 

kasvatus ovat rangaistavia rikoksia. "
• Algeria: Merkittävä tuottajamaa ja yksi merkittävimmistä tulonlähteistä maaseudulla, mutta se on 

kaikin tavoin kiellettyä maassa.  "
• Belgia  "
• Belize: Käyttö, hallussapito ja kasvattaminen laitonta, mutta rikkeisiin ei välttämättä puututa. "
• Bolivia  "
• Botswana: Kiellettyä, mutta käyttörikoksiin ei välttämättä puututa. Tunnetaan nimellä ”dagga”. "
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• Brasilia: Käyttörikoksiin ei välttämättä puututa. Jos puututaan, ovat seuraamukset yleensä 
vähäiset – huomautus, pieni sakko jne. "

• Bosnia ja Herzegovina  "
• Bulgaria  "
• Chile: Käyttöön ei juuri puututa. Lääkekannabis on sallittua, mutta yleisesti kannabiksen käyttö, 

hallussapito ja kasvattaminen omaan käyttöön ei aiheuta seuraamuksia. "
• Costa Rica: Paikalliset käyttävät kannabista avoimesta, eikä siihen juurikaan puututa. "
• Dominikaaninen tasavalta  "
• Egypti: Kannabista käytetään melko paljon, mutta siitä saa helposti myös kovia rangaistuksia. "
• Etelä Afrikka  "
• Etelä Korea  "
• Etiopia  "
• Filippiinit "
• Grönlanti  "
• Honduras""
• Hong Kong  "
• Indonesia  "
• Intia: Pääsääntöisesti kannabis on laitonta, mutta osa osavaltioista on laillistanut sen. Vaikka se 

on suuressa osassa maata kielletty, on käyttö ja kasvatus laajalle levinnyttä. Valvontaa ei 
käytännössä ole. "

• Irlanti  "
• Iso Britannia  "
• Islanti  "
• Israel: Käyttöön ei juurikaan puututa. Maa laillisti juuri lääkekannabiksen. "
• Itävalta"
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• Jamaika: Vaikka Jamaikalla on vaikea välttyä kannabikselta, on se kuitenkin maassa laitonta. 
Väärään aikaan ja väärässä paikassa oleminen saattaa johtaa pidätykseen ja syytteisiin. Pienellä 
oikein hoidetulla korruptiolla voidaan tilanteista selvitä. Jamaika on dekriminalisoimassa pienten 
määrien hallussapidon ja kasvattamisen. "

• Japani  "
• Jordan  "
• Kamputsea: Valvontaa ei käytännössä ole. Ihmiset polttavat julkisesti ilman seuraamuksia.  "
• Kanada: Viihdekäyttö on kiellettyä, mutta lääkekannabis on sallittua lääkärin määräyksestä 

rekisteröityneille potilaille, myös kasvattaminen. "
• Kiina: Maassa on jonkin verran järjestelmällistä kasvatustoimintaa. "
• Kreikka  "
• Kuuba  "
• Kypros: Kyproksen oikeuslaitos voi rankaista voimakkaimman kautta niin käytöstä, 

hallussapidosta kuin kasvattamisestakin. Vankeusrangaistus ei ole harvinainen. "
• Laos: Huumerikoksista – lievistäkin – saattaa olla seurauksena kuolemanrangaistus. "
• Latvia  "
• Libanon: Käyttöön ei juuri puututa. Maa kuuluu suuriin tuottajiin, vaikka tuotanto onkin laitonta. "
• Liettua  "
• Luxemburg  "
• Macao  "
• Makedonia  "
• Malesia: Salakuljetuksesta on seurauksena kuolemantuomio. Kaikki määrät yli 200 gramman 

lasketaan salakuljetukseksi. "
• Malta  "
• Marokko: Yksi suurimmista tuottajamaista maailmassa. Siitäkin huolimatta kannabis on laitonta 

kaikin mahdollisin tavoin. "
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• Montenegro  "
• Nepali: Virkavalta ei juuri puutu käyttöön. Maa on yksi tunnetuimmista kannabiksen tuottajista. "
• Norja  "
• Pakistan: Valvonta olematonta. Kannabiksen käyttö on osa kulttuuria ja maa kuuluu suuriin 

tuottajiin. "
• Panama  "
• Paraguay "
• Puola  "
• Ranska: Jotkin lääkekannabisvalmisteet ovat sallittuja, mutta muuten kaikki kannabikseen liittyvä 

on laitonta – joskin käyttäminen on melko yleistä. "
• Romania: Lääkekannabis on sallittua erityisluvalla. "
• Ruotsi  "
• Saksa: Hallussapito on laitonta, mutta käyttämisestä ei rankaista – sinänsä ristiriitaista. Vaikka 

kannabista ei ole dekriminalisoitu, alle kuuden gramman hallussapidosta ei yleensä saa syytettä. "
• Saudi Arabia  "
• Serbia  "
• Singapore  "
• Slovakia  "
• Slovenia  "
• Somalia  "
• Sri Lanka: Lääkekannabista käytetään laajalti. "
• Suomi: Kaikin tavoin laitonta, mutta pienissä määrin käytettynä ja hallussa pidettynä saatetaan 

selvitä sakoilla tai huomautuksella. Lääkekannabis vaatii erityisluvan ja reseptin neurologilta. "
• Syyria: Hallussapidosta voi olla seurauksena elinkautinen. "
• Taiwan "
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• Tanska: Käyttöön, pienten määrien hallussapitoon tai kasvattamiseen omaan käyttöön ei juuri 
tule seuraamuksia. "

• Tunisia  "
• Turkki: Kannabis on kiellettyä, mutta alan harrastajia on maassa paljon. "
• Uusi Seelanti  "
• Uzbekistan  "
• Valkovenäjä  "
• Venezuela  "
• Vietnam "
• Yhdistyneet  Arabi Emiraatit "
• Zimbabwe""

Missä voi käyttää kannabista 
turvallisesti, ilman suurempia 

ongelmia?""
• Alankomaat: Kannabis on laillista luvan saaneissa coffee shopeissa ja muualla se on 

dekriminalisoitu. Laatu ja saatavuus ensiluokkaista. "
• Argentina: Pienten määrien hallussapito henkilökohtaiseen käyttöön on sallittua. Julkinen käyttö 

on kiellettyä, mutta siihen ei juuri puututa. Kasvattaminen, myyminen ja maahan tuonti sekä 
maasta vienti ovat kiellettyä. "

• Australia: Kannabis on dekriminalisoitu osassa osavaltioita. Myös yhden tai kahden kasvin 
kasvattaminen on sallittua näissä osavaltioissa. New South Wales, Queensland, Western 
Australia, Victoria ja Tasmania pitävät viihdekäytön edelleen kiellettynä. Lääkinnällisen käytön 
lääkärin määräyksestä Australia juuri salli. "

• Ecuador: Kannabis on dekriminalisoitu maassa. Alle 10 gramman hallussapitoon ei puututa. "
• Espanja: Kannabis on dekriminalisoitu yksityiskäytössä. Ostaminen, myyminen, hallussapito, 

kasvattaminen ja julkinen käyttö saattaa johtaa sakkoihin. "
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• Italia: Maa on dekriminalisoinnut kannabiksen. Pientenkin määrien hallussapidosta seuraa 
sakkorangaistus ja ainakin paikalliset asukkaat menettävät ajokorttinsa ja passinsa. Viljely ja 
lääkekannabiksen tuottaminen on luvanvaraista ja tiukasti valvottua. "

• Kolumbia: Myyminen on kiellettyä, mutta hallussa saa olla jopa 22 grammaa ja kasvatus sallitaan 
20 kasviin saakka. Käyttö on dekriminalisoitu. "

• Kroatia: Käyttö on dekriminalisoitu. Pienten määrien hallussapidosta voi olla seurauksena 700 – 
3000 € sakot, mutta ei vankeusrangaistusta. Myymisestä tai kasvattamisesta seuraa yleensä 
vapausrangaistus. "

• Meksiko: Kannabis on dekriminalisoitu ja hallussa saa olla korkeintaan viisi grammaa. "
• Peru: Kannabis on dekriminalisoitu ja alle kahdeksan gramman hallussapito on laillista. "
• Pohjois Korea: Laillista. "
• Portugali: Kannabis on dekriminalisoitu ja siitä ei saa rangaistusta, mutta saattaa joutua hoitoon. "
• Sveitsi: Kannabis on dekriminalisoitu. Suurten määrien kasvattaminen ja hallussapito saattaa 

johtaa syytetoimiin, mutta se on harvinaista. "
• Tsekin tasavalta: Käyttö on dekriminalisoitu. Lääkekannabis on vapautettu reseptilääkkeeksi. 

Käyttö on melko yleistä ja saatavuus on hyvä. "
• Ukraina: Kannabis on dekriminalisoitu. "
• Uruguay: Sallittu rajoituksetta. Apteekit valvovat myyntiä ja ulkomaalaisille ei myydä lainkaan. 

Myös maan kansalaisten ostamisia seurataan. "
• Venäjä: Kannabis on dekriminalisoitu. Pienten määrien hallussapidosta ja kasvattamisesta 

saattaa saada sakot, mutta ei vankeutta."
• Viro: Käyttö on dekriminalisoitu, mutta alle 7,5 gramman hallussapidosta seuraa sakkoja. 

Suuremmista määristä ja kasvatuksesta saa syytteen.""
Käytännöt USAn eri osavaltioissa""

Käytännöt USAssa on kirjavat – suorastaan sekavat. Muutama osavaltio on laillistanut 
viihdekäytön, joissakin on lääkekannabis sallittua ja joissakin kannabis on täysin kiellettyä. Vaikka 
joissain osavaltioissa kannabis on ”laillista” voi tuomiot hallussapidosta olla ankarammat kuin 
sellaisissa osavaltioissa, joissa kannabis on laitonta. Soppaa sekoittaa lisäksi se, että liittovaltion 
laissa kannabis on täysin kiellettyä ja vaikka USAn perustuslain mukaan osavaltioiden lain pitäisi 
ohittaa liittovaltion lain, huumausaineiden kohdalla – jollaiseksi kannabiskin lasketaan – ajaa 
liittovaltion laki osavaltioiden lain yli.""
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Niissä osavaltioissa, joissa lääkekannabis on sallittu, kannabiksen hallussapito ilman 
asianmukaista kyseisessä osavaltiossa myönnettyä lääkärin määräystä, saattaa johtaa vakaviin 
ongelmiin.""
Ylipäätään kannabiksen käyttö saattaa tuntua paikoin erittäin vapaalta ja yleiseltä, se ei kuitenkaan 
tarkoita sitä, että se olisi sallittua ja kiinnijääminen saattaa johtaa vakaviin seurauksiin. Mm. auton 
matkustamotilasta löydetty kannabis merkitsee heti ajamista päihteiden vaikutuksen alaisena.""
Käytännöt eri osavaltioissa""
Alabama: Kannabis on laitonta. Ensikertalaisten kohdalla hallussapito lasketaan rikkeksi, mutta 
siitäkin voi saada vuoden vankeutta ja 6000 dollarin sakot.""
Alaska: Kannabis on laillista. Siitäkin huolimatta halussa saa olla korkeintaan neljä unssia (n. 120 
grammaa), mutta julkisella paikalla jopa alle unssin (n. 30 grammaa) voi tietää 90 päivän vankeutta 
ja 2000 dollarin sakkoja.""
Arizona: Lääkekannabis on sallittu. Muusta käytöstä saattaa seurata jopa kahden vuoden 
vankeusrangaistus ja 750 dollarin sakot.""
Arkansas: Kannabis on laitonta. Alle 120 gramman hallussapito voi merkitä vuoden vankeutta 2500 
dollarin sakkoja. Yli 120 gramman hallussapidosta olet oikeasti kusessa.""
California: Lääkekannabis on laillista ja viihdekäyttö on dekriminalisoitua. Californiassa tosin lähes 
kuka tahansa täysi-ikäinen voi saada lääkärintodistuksen lääkekannabikselle. Hallussapito 30 
grammaan saakka voi tietää 100 dollarin sakkoja. Lääkärintodistuksella voi pitää hallussaan 240 
grammaa kannabista.""
Colorado: Kenties kuuluisin osavaltio, jossa kannabis on laillista. Siitäkin huolimatta julkisesta 
käytöstä voi tulla 15 päivää vankeutta ja 100 dollaria sakkoja. kaikki täysi-käiset (21 vuotta) voivat 
pitää hallussaan n. 30 grammaa  ja kuusi kasvia.""
Connecticut: Kannabis on laillista. Lääkekannabista voivat luvan saaneet pitää hallussaaan 
”määrittelemättömän” kuukauden tarpeen. Viihdekäyttäjät voivat joutua maksamaan 150 dollarin 
sakot 15 gramman tai sitä pienemmän määränhallussapidosta.""
Delaware: Lääkekannabis on sallittu. Kaikesta muusta voi seurata puolen vuoden vankilareissu ja 
yli 1000 dollarin sakot. Hallussapidosta koulujen ja uskonnollisten rakennusten liepeillä saattaa 
tuoda 15 vuoden vankeustuomion ja 250 000 dollarin sakot.""
District of Columbia (Washington D.C.): Kannabis on laillista.  Kuitenkin alle 30 gramman 
hallussapidosta voi saada 25 dollarin sakot.""
Florida: Lääkekannabis on osin sallittu. Alle 20 gramman hallussapidosta voi seurata vuoden 
vankeustuomio ja 1000 dollarin sakot, suuremmista määristä saattaa saada viiden vuoden 
vankeustuomion ja 5000 dollarin sakot."
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"
Georgia: Kannabis on laitonta. Alle 30 gramman hallussapito lasketaan rikkeeksi.""
Hawaii: Lääkekannabis on laillista. Muusta hallussapidosta voi saada 30 päivää vankeutta ja 1000 
dollarin sakot.""
Idaho: Kannabis on laitonta ja hallussapito 90 grammaan saakka on rike, josta voi seurata vuosi 
vankeutta ja 1000 dollarin sakot.""
Illinois: Lääkekannabis on sallittu. Muu hallussapito 30 grammaan saakka saattaa tuoda 
maksimissaan vuoden vankeusrangaistuksen, sitä suuremmat määrät ja teon toistaminen 
lasketaan törkeäksi huumausainerikokseksi.""
Iowa: Kannabis on laitonta, mutta joissakin tapauksissa voidaan potilaille sallia kannabista 
lääkinnälliseen käyttöön, kunahan THC pitoisuus ei nouse yli kolmen prosentin. Pienenkin määrän 
hallussapidosta voi tulla puolen vuoden vankeusrangaistus ja 1000 dollarin sakko ensikertalaisena.""
Kentucky: Kannabis on kielletty, mutta DBD öljyjen käyttö on joidenkin sairauksien yhteydessä 
sallittu. Alle kahdeksan unssin (n. 240 grammaa) hallussapidosta voi seurata jopa 45 päivän 
vankeus ja 250 dollarin sakko.""
Maine: Lääkekannabis on sallittu, paitsi Portlandin kaupungissa, jossa se on sallittu kaikille. 
Osavaltion alueella suuremmat kuin 75 gramman hallussapidosta voi saada sakkoja jopa 600 
dollaria.""
Maryland: Lääkekannabista saa olla potilailla 30 päivän tarve. Muiden kohdalla alle 10 gramman 
hallussa pito ensikertalaisena tietää 100 dollarin sakkoja, toisella kerralla 250 dollaria ja 
kolmannella kerralla sakko nousee 500 dollariin.""
Massachusetts: Kannabis on laillista, mutta alle 30 gramman hallussapidosta saa sakot 
maksimissaan 100 dollaria.""
Michigan: Lääkekannabis on sallittu. Viihdekäyttö on sallittu joissakin kaupungeissa, esim 
Detroitissa ja Lansingissa. Muualla käyttäminen, pienenkin määrän hallussapito ja kasvattaminen 
voi tuoda vuoden vankeutta ja 1000 dollaria sakkoja.""
Minnesota: Lääkekannabis on laillista ja viihdekäyttö dekriminalisoitua. Lääkekannabiksen käyttö 
on sallittua ainoastaan pillereinä, nesteinä ja öljynä – polttaminen on edelleen kiellettyä. Alle 1,2 
kilon hallussapidosta saa maksimissaan 200 dollarin sakot.""
Mississippi: Kannabis on dekriminalisoitu. Alle 30 garmman hallussapidosta annetaan 250 dollarin 
sakot.""
Missouri: Lääkekannabis on osin sallittu – CBD on sallittu joissakin tapauksissa. Muutoin 
lääkekannabis on laitonta. Hallussapito 35 grammaan saakka lasketaan rikkeeksi, josta seuraa 
korkeintaan vuosi vankeutta ja 1000 dollaria sakkoja."
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"
Montana: Lääkekannabis on laillista. Alle 60 gramman hallussapidosta saa korkeintaan puoli vuotta 
vankeutta ja 500 dollarin sakot.""
Nebraska: Kannabiksen käyttö on dekriminalisoitu. Alle 30 gramman hallussapidosta voi saada 
300 dollarin sakot."
Nevada: Kannabis on laillista. Lääkekannabiksen käyttäjät voivat pitää hallussaan n. 75 grammaa. 
Viihdekäyttäjät, joilla hallussaan 30 grammaa tai alle, saavat sakot – korkeintaan 600 dollaria. 
Tämä siis jos kyseessä on täysi-ikäinen eli 21 vuotta täyttänyt. Nuoremmille voi olla tiedossa 
vankilareissu, vähintään yksi vuosi.""
New Hampshire: Lääkekannabis on laillista, mutta rajoitettu tiettyihin sairauksiin ja käyttöä 
valvotaan. Hallussapito 30 grammaan saakka lasketaan rikkeeksi, josta maksimirangaistus on 
vuosi vankeutta ja 2000 dollarin sakot.""
New Jersey: Lääkekannabis on laillista. Muuten hallussapidosta aina 1,5 kiloon saakka voi tuoda 
kuuken kuukauden vankeuden ja 1000 dollarin sakot.""
New Mexico: Lääkekannabis on laillistettu. Muissa tapauksissa alle 30 gramman hallussapidosta 
voi saada 15 päivää vankeutta ja 100 dollarin sakot.""
New York: Lääkekannabis on osin laillistettu. Viihdekäyttö on dekriminalisoitu. Hallussapito 25 
grammaan saakka merkitsee 100 dollarin sakkoja.""
North Carolina: Kannabis on dekriminalisoitu 15 grammaan saakka. Siitä voidaan määrätä 
korkeintaan 200 dollarin sakot, ilman vankeutta. Yli 15 gramman hallussapidosta voi seurata 45 
päivän vankeus ja 1000 dollarin sakot.""
Ohio: Kannabis on dekriminalisoitu ja alle 100 gramman hallussapidosta saa korkeintaan 150 
dollarin sakot.""
Oregon: Kannabis on laillista. Täysi-ikäiset (21 vuotiaat) voivat pitää kotonaan hieman n. 240 
grammaa kannabista ja neljä kasvia. ""
Rhode Island: Kannabis on laillista. Kuitenkin 30 gramman hallussapidosta voi saada 150 dollarin 
sakot.""
South Dakota: Kannabis on laitonta. Alle 60 gramman hallussapidosta voidaan rankaista vuoden 
vankeustuomiolla ja 2000 dollarin sakoilla.""
Tennessee: Kannabis on laitonta. Ensikertalainen saattaa selvitä vuoden ehdollisella, muuten alle 
15 gramman hallussapidosta voi tulla puoli vuotta vankeutta ja 250 dollarin sakot.""
Texas: Kannabis on laitonta. Alle 60 gramman hallussapidosta voi rapsahtaa puoli vuotta vankeutta 
ja 2000 dollarin sakot.""
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Utah: Lääkekannabis on osin laillista, viihdekäyttö laitonta. Alle 30 gramman hallussapidosta saa 
maksimissaan kuusi kuukautta vankeutta ja 1000 dollarin sakot.""
Vermont: Lääkekannabis on laillista ja viihdekäyttö dekriminalisoitu. Alle 60 gramman 
hallusapidosta saa maksimissaan 200 dollarin sakot.""
Virginia: Kannabis on laitonta. Alle 15 gramman hallussapidosta voi seurata 30 päivää vankeutta ja 
500 dollarin sakot. Ensikertalainen voi selvitä hoitoonohjauksella ja yhdyskuntapalveluksella.""
Washington: Kannabis on laillista. Julkisesta käytöstä voi saada 100 dollarin sakot.""
West Virginia: Kannabis on laitonta. Minkä tahansa määrän hallussapidosta voi seurata vankeutta 
90 päivästä aina 6 kuukauteen sekä sakkoja 1000 dollariin saakka.""
Wisconsin: Lääkekanabis on osin laillista ja viihdekäyttö on täysin laitonta. Pienankin määrän 
hallussapito on rike, josta maksimirangaistus on puoli vuotta vankeutta ja 1000 dollaria sakkoa.""
Wyoming: Kannabis on laitonta. Hallussapito 90 grammaan saakka käsitellään rikkeenä, josta 
voidaan tuomita vuosi vankeutta ja 1000 dollarin sakot.
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