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Kannabisinterventio nuorille kannabiksen 
käyttäjille (ESR 2018 – 2020)

Yhteishanke YAD ry:n kanssa

• 3,5 työntekijää EHYT:llä (2,5 HKI ja 1 Oulu)

• 3 YAD:lla (2 TRE ja 1 JKL)

Tavoitteena

• yhdistää kasvokkain tapahtuva interventio, oma-apu -pohjaisiin 
interventioihin

• kouluttaa kehitettävä malli ammattilaisille

• osallistaa YAD:n kautta myös vertaistoimijoita

Materiaalit löytyvät osoitteesta www.kannabishanke.fi





HASIS ja HASISÖLJY

• päihdehampusta eroteltuja kannabinoidipitoisia 
hartsirauhasia (trikomit)

• Viskoosia ainetta, hasiksessa myös kiinteitä aineita 
tukena

• Väri  kirkas tai kalvakka keltainen/vihreä, ruskea tai jopa 
musta

• Käyttö yleensä inhaloiden: tupakan seassa sätkänä, 
useammin piipussa tai vesipiipussa

MARIHUANA

• Kuivatut kukinnot, erityisesti emikukat ja ylemmät 
terälehdet

• Väri vihreästä harmaaseen ja ruskeaan (riippuen 
kuivaustekniikasta)

• Käyttö yleensä inhaloiden: marisätkä (jointti), vesipiippu 
(bongi), piiput, itse tehdyt ”viritelmät”, tupakkaa 
sekoitetaan usein sekaan  palamisen helpottamiseksi, 
voidaan lisätä myös ruokaan tai leivonnaisiin 
(rasvaliukoinen)

• Yleisin muoto kotikasvatuksen johdosta

HINTA JA KÄYTTÖMÄÄRÄT
• 1 gramma 5-30€ (hintaan vaikuttavat monet tekijät), 

katukauppa noin 20€/g
• Grammasta  noin 3 - 10 käyttöannosta 

LÄÄKEKÄYTTÖ

• Itse kasvatettu tai katukaupasta ostettu kannabis eroaa 
vaikutuksiltaan ja laadultaan lääkekannabisvalmisteista 
eikä sovellu itsehoitolääkkeeksi.

• Lääkekannabisvalmisteen käyttö aloitetaan vasta mikäli 
muut mahdolliset hoitomuodot osoittautuvat 
tehottomaksi.

• Kannabiksen ainesosien on todettu vaikuttavan 
hyödyllisesti muun muassa MS-taudin lihasjänteyden 
häiriöiden hoidossa sekä pitkittyneissä kiputiloissa. 

• Suomessa kannabishoidon piirissä on muutama sata 
potilasta. Lääkekannabis voi olla suusuihkeina, 
kapseleina, rouheina tai silmätippoina. 



Huumausainelaki (373/2008)

• Huumausaineen tuotanto, valmistus, tuonti, vienti, 
kuljetus, kauttakuljetus, jakelu, kauppa, käsittely, 
hallussapito ja käyttö on kielletty. 

• Käyttörikos (max 6 kk) on lievin huumausainerikos, jota on 
esim. kannabiksen käyttö tai pienen määrän hallussapito.

• Huumausainerikos (max 2 v) seuraa kannabiksen 
kasvattamisesta,  maahantuonnista tai antamisesta 
ilmaiseksi kaverille. 



Huumausainemerkintä

• Poliisiasiain tietojärjestelmään (PATJA) jää merkintä aina, josta tiedot 
poistuvat 1-20 vuodessa, riippuen teon vakavuudesta
• Esimerkiksi kannabiksen käyttörikos näkyy n 5 vuotta

• Näkyy turvallisuusselvityksissä -> SUPO (perus, laaja ja suppea)

• Rikosrekisteriin tulee merkintä silloin, jos henkilö tuomitaan muuhun 
rangaistukseen kuin sakkoon. Esimerkiksi ehdolliseen tai 
ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomitseminen johtaa 
rikosrekisterimerkintään -> rikosrekisteriote

• Huumeiden käytöstä ensi kertaa kiinni jääneille 15–17-vuotiaille 
nuorille tulisi järjestää puhuttelutilaisuus. Puhuttelun jälkeen 
tehdään yleensä syyttämättäjättämispäätös, PATJA:ssa merkintä 
edelleen.



Toivotut ja ei-toivotut vaikutukset

Toivotut vaikutukset
• Halutaan päihtyä, lajikkeesta 

riippuen joko rentoutua tai 
saada energiaa

• Lievät aistiharhat

• Ajantaju häiriintyy

• Assosiaatiot korostuvat

• Arjen ylittämistä

• Jännitys

• Yhdessäolo, seurallisuus

Ei-toivotut vaikutukset
• Tapaturmat

• Ihmissuhdeongelmat

• Ahdistus, paranoia

• Paniikkikohtaukset

• Sekavuustilat ja harhaisuus

• Masentuneisuus

• Huimaus, pyörtymiset

• Huono olo

• Psykoottinen häiriö



Pitkäaikaisen, runsaan käytön 
vaikutukset
• Kognitiivisten kykyjen esim. muistin ja oppimisen 

heikkeneminen
• Lisää akuutin psykoosin riskiä
• Yhteys skitsofreniaan
• Masentuneisuuden, ahdistuneisuuden ja 

mielialahäiriöiden riski kasvaa
• Hedelmällisyyden heikkeneminen
• Seksuaalisen halukkuuden heikkeneminen (etenkin 

miehet)
• Riippuvuus, etenkin psyykkinen
• Passiivisuus, saamattomuus



Kannabis ja keskustelun kärjekkyys

Suomessa laiton päihde, jota käytetään myös lääkkeenä.

Omat kokemukset vs. tutkimustieto

• Toivotut ja ei-toivotut vaikutukset

• Käyttäjien määrä

Käytön lähes fundamentaalinen puolustaminen (populaarikulttuuri)

Myytit

• Alkoholi on paljon haitallisempaa kuin kannabis

• Itse kasvatettu kannabis on aito luomutuote

• Psykoosi ja skitsofrenia tulee kaikille

• Kannabis on portti kovempiin huumeisiin



1. Kysy mitä kuuluu?
• Keskity nuoreen ja anna aika, jos/kun nuori hakeutuu keskusteluun.
• Kysy mitä mieltä kannabiksesta. Miten näkyy kaveripiirissä. Tai kysy suoraan käytöstä.

2. Ole kiinnostunut, kysy lisää ja keskity kuuntelemaan nuorta.
• Tarjoa kiireetöntä läsnäoloa nuorelle. Hillitse ”korjaamisrefleksiäsi” 

ja tarvettasi esiintyä asiantuntijana ja auktoriteettina.

3. Keskustelussa on hyvä tuoda esiin näkökulmia ja mielipiteitä.
• Mitä minä ajattelen kannabiksesta? Mitkä ovat riskejä minun mielestä? Mitä säännöt sanovat asiasta?

4. Älä pelottele nuorta.
• Keskustelussa pysyttele faktoissa. Pitäydy väittämästä enemmän kuin tiedät, jos ette tiedä varmasti, 

tarkistakaa faktat luotettavasta lähteestä. (www.paihdelinkki.fi, www.kannabishanke.fi, www.kannabis.eu) 

5. Kiinnostus päihteeseen ei aina tarkoita, että nuori käyttäisi tai haluaisi käyttää päihteitä.
• Kiinnostus voi olla myös halua ymmärtää ilmiötä.
• Kiinnostus voi myös liittyä sosiaaliseen piiriin.

10 vinkkiä keskusteluun

http://www.paihdelinkki.fi/
http://www.kannabishanke.fi/
http://www.kannabis.eu/


6. Ole kiinnostunut myös kaikesta muusta ja kysele niistä.
• Suhteet huoltajiin, koulu/opiskelu, ystävyyssuhteet.

7. Päihdekasvatus ei ole erillinen osa kasvatusta,
• vaan osa joka päivästä elämää ja tapahtuu arjen tilanteissa.
• Turvallisuutta ja läsnäoloa.

8. Hyväksy nuori sellaisena kuin hän on.
• Syrjinnän kohteeksi joutuminen tai sen pelkääminen aiheuttavat henkistä kuormitusta ja altistaa 

nuoren päihde- ja mielenterveysongelmille.

9. Ole kiinnostunut nuoren elämästä ja muistuta nuorta, että vaikka tulisi tehtyä virheitä, täällä ollaan!
• Tarjoudu mukaan avuksi.

10. Jos käyttöä, kysy myös miksi käyttää ja onko ilmennyt haittoja.
• Ohjaa eteenpäin, huoltajat mukaan, lastensuojelu, muut tahot.

10 vinkkiä keskusteluun



Kannabishankkeessa tuotetut materiaalit



Materiaaleista

• Materiaalit on tarkoitettu:
▪ Käytön arviointiin (CAST-seulontatesti)

▪ Kannabiksen käytön vähentämisen tai lopettamisen tueksi 
(Kannabispäiväkirja ja Nelikenttä)

▪ Tukimateriaaliksi kannabikseen liittyvään keskusteluun (Pelikortit / 
Toiminnalliset kortit ja Faktapaperi)

• Kaikki materiaalit vapaasti saatavilla hankkeen sivuilla tulostus-
ystävällisessä muodossa, eli kontrastit ja kirkkaus optimoitu 
tulostukseen

www.kannabishanke.fi/materiaalit



Toiminnalliset pelikortit



Toiminnalliset pelikortit

• Tehty puheeksioton tueksi

• Teemoiteltu maittain:
▪ Hertat (sydänkortit) liittyvät päihteettömyyteen ja yleiseen 

hyvinvointiin

▪ Risteissä (kysymysmerkeissä) kannabikseen ja sen 
käyttämiseen liittyviä kysymyksiä

▪ Padoissa (puhekuplissa) on totta vai tarua -väittämiä 
kannabiksesta keskusteluun

▪ Ruudut (huutomerkit) sisältävät kiinnostavia faktoja 
kannabiksesta.



Toiminnalliset pelikortit

• Korttien sisällöt avattu osoitteessa 
kannabishanke.fi/pelikortit
▪ Sivuilla myös vinkkejä erilaisiin toiminnallisiin tuokioihin ja 

kuinka eri maita voidaan hyödyntää

• Totta vai tarua-väitteissä hyödynnetty YAD Youth
Against Drugs ry:n materiaaleja (Kannabis 
mythbusters)



Faktapaperi kannabiksesta



Faktapaperi kannabiksesta

• Antaa perustiedot kannabiksesta (kemiallinen sisältö, 
käyttömuodot yms.) sekä kannabiksen käytöstä Suomessa

• Takasivulla kuvattu kannabiksen käyttöön liittyviä toivottuja 
vaikutuksia, sekä lyhyen että pitkän aikavälin riskejä



Kannabispäiväkirja



Kannabispäiväkirja

• Apuväline kannabiksen käytön seuraamiseen ja käytön 
pohtimiseen

• Tehty kuvitusta myöten yhteistyössä nuorten kannabista 
käyttävien kanssa
▪ Myös ammattilaisilta kerättiin palautetta ennen julkaisua

• Voidaan täyttää yksin tai työntekijän kanssa
▪ Sopii sekä palveluihin, että oma-apuun



Kannabispäiväkirja

• Voidaan seurata:
▪ Käyttömääriä

▪ Käyttökertoja

▪ Käyttöpäiviä

▪ Rahankäyttöä

▪ Fiilistä (ennen tai jälkeen käytön)

• Lisäksi viikkokohtainen kysymys käytön arvioimiseksi

• Takasivuilla vapaa tekstikenttä sekä pohdittavia 
kysymyksiä kannabiksen käyttöön liittyen



Nelikenttä



Nelikenttä

• Kannabiksen käytön lopettamiseen tai vähentämiseen 
liittyvät pohdinnan tueksi

• Täytetään sekä käytön että lopettamisen/vähentämisen 
hyödyt sekä haitat

▪ Merkitään hyödyt ja haitat pitkällä tai lyhyellä aikavälillä

▪ Päihteidenkäyttöön liittyy usein lyhyen aikavälin motivaattorit 
(hetkellinen mielihyvä), joten auttaa ymmärtämään käytön syitä

• Takasivulla vinkkejä vähentämiseen ja lopettamiseen 
sekä kannabiksen käyttöön liittyvien riskien arviointiin



Muutossuunnitelma-lomake



Muutossuunnitelma-lomake

• Apuväline muutoksen tueksi

• Voi käyttää sekä yksin, että yhdessä ammattilaisen 
kanssa

• Etupuolella täytettävä lomake, jossa tuetaan 
konkreettisen muutossuunnitelman laatimisessa

• Takasivulla vinkkejä elämänmuutokseen, 
muutossuunnitelman tekoon sekä tavoitteiden 
asetteluun



Muutossuunnitelma-lomakkeen 
etusivu
• Muutos, jonka haluan toteuttaa (mahd. konkreettisesti)

• Askeleet, joilla tavoitteen päästään

• Tärkeimmät syyt muutokseen

• Mitä muutoksella halutaan saavuttaa

• Mitkä asiat tukevat tavoitteen saavuttamisessa
▪ Voi olla myös ihmisiä

• Millaiset tilanteet voivat estää tavoitteeseen pääsemisen

• Alku- ja loppupäivämäärä



Cast-seulontatesti



Cast-seulontatesti

• Validoitu useissa Euroopan maissa, ei vielä Suomessa

• Arvioi kannabiksen käyttöhäiriön todennäköisyyttä

• Ikä otettava huomioon, sillä riskit korostuvat nuorilla
▪ Myös muu kokonaistilanne hyvä arvioida

• Sisältää pistekohtaisen ohjeistuksen toimenpiteiden, 
työkalujen sekä erityisten huomioiden suhteen

• Keskity kohtiin, joista pisteitä



CAST pisterajat



Kaikki esitellyt työkalut löydät osoitteesta

www.kannabishanke.fi/materiaalit



Kysy ja keskustele

Arvioi ja anna tietoa

Suunnittele

Vahvista

Itsemääräämisoikeus ja oma vastuu





Lisätietoa, apua

• www.nuortenlinkki.fi

• www.paihdelinkki.fi

• www.kannabishanke.fi

• www.kannabis.eu

Päihdeneuvontapuhelin 0800 900 45 (maksuton, 24/7)

http://www.nuortenlinkki.fi/
http://www.paihdelinkki.fi/
http://www.kannabishanke.fi/
http://www.kannabis.eu/


KIITOS!

kim.kannussaari@ehyt.fi
050 597 7555

@KimKannussaari

www.kannabishanke.fi

mailto:Kim.kannussaari@ehyt.fi
http://www.kannabishanke.fi/


Kysy ja keskustele

• Kysyminen on nopeaa, helppoa 
ja vaikuttavaa

• Kysyminen viestii, että aiheesta 
saa puhua

• Vaitiolovelvollisuus

APUNA:

• Faktapaperi

• Pelikortit

• Päiväkirjan kysymyssivut

Kasvi



Milloin kannattaa kysyä kannabiksen käytöstä?

Käytöstä kysyminen kannattaa ottaa tavaksi.

KYSY, ÄLÄ ARVAILE

Kasvi



Arvioi ja anna 
tietoa

• Ei olemassa samanlaisia 
riskirajoja kuin alkoholissa

• Vastakkainasettelun 
välttäminen

• Haittojen vähentäminen: 
käyttötavat, käyttömäärät, 
aineen laatu

kAsvi



Apuna arvioinnissa

• Faktapaperi

• Nelikenttä

• Seulontakyselyt (CAST)

• Päiväkirja

kAsvi



Muiden päihteiden käyttö

Voi olla paikallaan keskustella muiden päihteiden (tai kofeiinipitoisten 
tuotteiden) käytöstä:

• Alkoholin- ja kannabiksen käyttö liittyvät usein toisiinsa. 
→ kokeilut/tilanteet, joissa tuli käytettyä enemmän kuin oli tarkoitus

• Tupakkatuotteiden käyttö voi vaikeuttaa kannabiksen käytön vähentämistä 
tai lopettamista. 

• Kofeiini vähentää kannabiksen vaikutusta, mikä voi lisätä määrällistä 
tarvetta.

kAsvi



SUUNNITTELE

• Tarvittaessa autetaan 
muutossuunnitelman 
laatimisessa

• Muutoksen konkreettisuus 
ja mitattavuus

APUNA:

• Kannabispäiväkirja

• Muutossuunnitelmalomake

kaSvi



Muutossuunnitelma-lomake
Muutos, jonka haluan toteuttaa (kuvaile mahdollisimman konkreettisesti):
________________________________________________________________

Askeleet, joilla pääsen tavoitteeseeni: 
1._______________________________________________________________
2._______________________________________________________________
3._______________________________________________________________

Tärkeimmät syyt tehdä muutos:
_________________________________________________________________

Muutoksella haluan saavuttaa: 
_________________________________________________________________

Nämä ihmiset/asiat voivat tukea minua tavoitteeni saavuttamisessa: 
_________________________________________________________________

Nämä tilanteet voivat estää minua pääsemästä tavoitteeseeni:
_________________________________________________________________

Muutossuunnitelmani alkaa ____ ja loppuu ____

Tärkeää: 
mahdollisimman 

konkreettinen 
suunnitelma 

jossa realistiset 
tavoitteet.

kaSvi



Jos muutos ei ole ajankohtainen

Kuinka pidän huolen, että kannabiksen käytöstä ei tule haittoja?

Milloin huolestuisin omasta kannabiksen käytöstäni?

kaSvi



VAHVISTA

Motivointi, myötätunto, 
positiivisten asioiden ja 

hyvinvoinnin tukeminen ja 
lisääminen

kasV i



Vinkkejä vahvistamiseen

Kertaa vähentämisen/lopettamisen hyödyt → motivoi muutokseen

Vahvista olemassa olevia hyviä asioita

Seuranta-aika → tärkeää että realistinen asiakkaan elämäntilanne ja 
tavoitteet huomioiden

• Mitkä asiat tukevat sinua kannabiksen käytön vähentämisessä/lopettamisessa?
• Mitä hyvinvointia lisääviä asioita teet, joihin ei liity kannabiksen käyttöä? Voisitko 

lisätä näiden asioiden tekemistä?

• Nelikenttä

kasV i



Vinkkejä vahvistamiseen

• Minkälaisessa tilanteessa käytit (jos tavoitteena lopettaminen)?

• Miksi et omasta mielestäsi pystynyt lopettamaan/ vähentämään 
käyttöä/vähentämään haittoja suunnitellulla tavalla?

• Mitä voit oppia tapahtuneesta tulevaisuutta ajatellen?

Muutos harvoin mutkatonta

kasV i



Itsemääräämisoikeus ja oma 
vastuu

”Itsemääräämisoikeus tarkoittaa 
yksilön oikeutta määrätä omasta 
elämästään ja oikeutta päättää 

itseään koskevista asioista.”  

kasvI



Tärkeintä antaa tietoa asiakkaan päätöksenteon tueksi ja tukea 
häntä asettamaan omat tavoitteensa.

Tarkoituksena on vähentää käytöstä aiheutuvia haittoja, mikä ei 
aina tarkoita käytön lopettamista.

kasvI



Kysy ja keskustele

Arvioi ja anna tietoa

Suunnittele

Vahvista

Itsemääräämisoikeus ja oma vastuu



KASVI-intervention työkalut:

www.kannabishanke.fi


