Kannabis lamaa hermostoa,
hidastaa reaktiokykyä ja
vaikuttaa mielenterveyteen
Kannabis heikentää ja lamaannuttaa keskushermoston
toimintaa. Kannabis vaikuttaa ihmisiin eri tavoin. Osaa
käyttäjistä se rentouttaa ja aiheuttaa mielihyvän tunte
muksia. Osa käyttäjistä puolestaan ahdistuu ja kokee
kannabiksen vaikutukset niin fyysisesti kuin psyykkisesti
epämiellyttävinä.
Kannabis heikentää ajan, paikan, nopeuden ja etäisyy
den arviointia. Se huonontaa myös muistia sekä koor
dinaatio- ja reaktiokykyä. Nämä vaikutukset lisäävät
onnettomuusriskiä, erityisesti liikenteessä. Kannabis vil
kastuttaa myös ääreisverenkiertoa, aiheuttaa sydämen
tykytystä, silmien valkuaisten punoitusta, silmien, nielun
ja suun kuivumista, huimausta ja yskää. Kannabis voi
kasvattaa myös ruokahalua.
Runsas kannabiksen käyttö voi altistaa masennukselle
ja ahdistukselle. Kannabis voi myös aiheuttaa psyko
osioireita ja riski skitsofrenian puhkeamiseen kohoaa
käyttäjillä, joilla on geneettinen alttius jo olemassa.

”

Suurin osa kannabiksen
käyttäjistä on kokeilijoita, joiden käyttö
jää muutamaan kertaan.

”

Kannabis ei ole portti kovempiin huumeisiin.
Nykytietämys ei enää tue
porttiteoriaa, jonka mukaan kannabiksen käyttö
johtaisi kovempien huumeiden käytöön.

Joka neljäs suomalainen on
kokeillut kannabista

Katukaupan kannabis ei
ole lääkekannabista

Joka neljäs suomalainen on kokeillut kannabista. Kannabista oli vuonna 2018 kokeillut 24% kaikista 15-69 -vuotiaista. Yleisimpiä kokeilut ovat 25-34 -vuotiaiden keskuudessa, heistä n 45 % on kokeillut kannabista.

Itse kasvatettu tai katukaupasta ostettu kannabis
eroaa vaikutuksiltaan ja laadultaan lääkekannabik
sesta eikä sovellu itsehoitolääkkeeksi.
Lääkekannabis on tarkoitettu tiettyjen sairauksien
oireiden ja kivun hoitoon. Lääkäri voi määrätä lää
kekannabisvalmistetta vasta, kun muut mahdolliset
hoitomuodot ovat osoittautuneet tehottomiksi. Kan
nabiksen ainesosien on todettu vaikuttavan hyödylli
sesti muun muassa MS-taudin lihasjänteyden häiriöi
den hoidossa ja pitkittyneissä kiputiloissa. Suomessa
kannabishoidon piirissä on muutama sata potilasta.
Lääkekannabis voi olla suusuihkeina, kapseleina, rou
heina tai silmätippoina.

(THL:n Päihdetutkimus 2018.)

14 %

toisella asteella
opiskelevista tytöistä
oli kokeillut kannabista
ainakin kerran

18 %

toisella asteella
opiskelevista pojista
oli kokeillut kannabista
ainakin kerran

(Kouluterveyskysely 2019: lukion 1. ja 2. luokan sekä
ammattioppilaitosten opiskelijoiden tulokset)

Kannabiksen käyttö, kasvatus ja
myynti on kielletty
Suomen huumausainelain (373/2008) mukaan huumausaineen tuotanto, valmistus, tuonti, vienti, kuljetus, kauttakuljetus, jakelu, kauppa, käsittely, hallussapito ja käyttö on kielletty.
Lievin huumausainerikos on huumausaineen käyttörikos, joka voi tarkoittaa esimerkiksi kannabiksen
käyttöä tai pienen määrän hallussapitoa. Kannabiksen kasvattaminen, vaikka vain omaan käyttöön, ei
ole käyttörikos vaan huumausainerikos. Myös kannabiksen maahantuonti tai antaminen ilmaiseksi kaverille on huumausainerikos.

Kannabis aiheuttaa psyykkistä
riippuvuutta. Riippuvuus on sitä
todennäköisempää, mitä
nuorempana käytön aloittaa.

Tiesitkö, että…

tositietoa

KANNABIS

…kannabista ei käytetä alkoholin sijaan,
vaan usein sen kanssa. Kun kannabiksesta
keskustellaan, ajaudutaan vertaamaan sitä
usein muihin päihteisiin, lähinnä alkoholiin. Vertailussa kannabiksen puolustajat
usein argumentoivat, että kannabiksen haitat olisivat alkoholiin nähden vähäisempiä.
Mutta onko tämä vertailu aiheellista? Tutkimukset osoittavat, että kannabiksen ja
alkoholinkäytön välillä on selvä yhteys.
Humalajuominen on jopa yleisempää kannabiksen käyttäjien keskuudessa kuin muilla.
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