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Kannabisinterventio nuorille kannabiksen 
käyttäjille (2018 – 2020) 
• ESR-hankerahoituksella 1.1.2018 – 31.12.2020 

• Yhteishanke YAD ry:n kanssa 
• 3,5 työntekijää EHYT:llä (2,5 HKI ja 1 Oulu) 
• 3 YAD:lla (2 TRE ja 1 JKL) 

 

• Hankkeen tavoitteena 

• Luoda interventiomenetelmä ammattilaisten käyttöön 
• Vähentää erityispalveluiden tarvetta 
• Vähentää opintojen keskeytymistä 
• Ehkäistä syrjäytymistä 

• Luotu internetpohjainen oma-apuinterventio sivusto, www.kannabis.eu 
• Tavoittaa myös ne nuoret, jotka eivät ole palveluiden piirissä 
• Saada nuoret miettimään omaa käyttöään 

• kouluttaa kehitettävä malli ammattilaisille valtakunnallisesti 

 



KASVI-interventio 



Taustaa: tutkitusti tehokas mini-interventio 

• Alkoholin mini-interventio on tutkitusti tehokas menetelmä (Käypä 
hoito), joka vaikuttaa varhaisvaiheen suurkuluttajiin ja haitallisesti 
alkoholia käyttäviin. 
 

• On myös näyttöä, että lyhytinterventio tehoaa kannabiksen ja muiden 
huumeiden käyttöön. 

 



 

KYSY JA KESKUSTELE 

ARVIOI JA ANNA TIETOA 

SUUNNITTELE 

VAHVISTA 

ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS 



Kysy ja keskustele 
 
 

Käytätkö kannabista? 
 

Oletko koskaan kokeillut 
kannabista? 

 
Käyttävätkö kaverit? 

 

Apuna: faktapaperi, pelikortit, toiminalliset 
kortit 



Milloin kannattaa kysyä kannabiksen käytöstä? 

Kannabiksen käytöstä kysyminen kannattaa ottaa tavaksi 
omassa  työssään. 

 

Rutiininomaisesti esim. terveystarkastuksissa ja muissa 
asiakastilanteissa 

 

KYSY, ÄLÄ ARVAILE 
 





ARVIOI JA ANNA TIETOA 

Arvioi käytön haittoja ja 
hyötyjä yhdessä asiakkaan 
kanssa 
 

Anna faktatietoa asiakkaan 
päätösten tueksi 
 

Apuna: faktapaperi, nelikenttä, CAST-
seulontatesti 

 



Haittojen arviointi 

• Hyötyjen ja haittojen kokeminen 
yksilöllistä 

 

• Ei olemassa samanlaisia riskirajoja 
kuin alkoholin käytölle 

 

• Haittojen vähentäminen: käyttötavat 
(polttaminen vai vaporisointi), 
käyttömäärät (punnitaanko aine), 
aineen laatu 

 

K A S V I 



 

 





Muiden päihteiden käyttö 

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

 

• Alkoholin- ja kannabiksen käyttö liittyvät usein toisiinsa.  

•  → kokeilut, retkahtamistilanteet/tilanteet, joissa tuli 
 käytettyä enemmän kuin oli tarkoitus 

 

• Tupakkatuotteiden käyttö voi vaikeuttaa kannabiksen käytön 
vähentämistä tai lopettamista.  

 

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



SUUNNITTELE 

Muista, kyseessä on asiakkaan 
suunnitelma 

 

Asettakaa konkreettiset 
tavoitteet ja realistinen 
seuranta-aika 

 

Apuna: muutossuunnitelmalomake,  

päiväkirja 

 



Kannabispäiväkirja 

 

• Mistä syistä käytit? 

• Milloin ja missä tilanteissa käytit? 

• Milloin et käyttänyt? Minkälaisia itsellesi 
tärkeitä asioita teit, joihin ei liittynyt 
kannabiksen käyttöä? 

• Jätitkö jotain itsellesi tärkeää tekemättä 
käytön vuoksi? 

• Mitä eroa oli päivillä, joina käytit ja 
päivillä, joina et käyttänyt? 

 





Apuna suunnittelussa: 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.  

  

Realistiset tavoitteet ja 

seuranta-aika. 



VAHVISTA 

Tärkeää nuoren motivointi, 

myötätunto, positiivisten 

asioiden ja hyvinvoinnin 

tukeminen ja lisääminen.  

 



Vinkkejä vahvistamiseen 
• Kertaa vähentämiseen/lopettamiseen liittyvät hyödyt → motivoi 

muutokseen 

 

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

lisätä näiden asioiden tekemistä? 
 

• Minkälaisessa tilanteessa käytit (jos tavoitteena lopettaminen)?  
 

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

 
• Mitä voit oppia tapahtuneesta tulevaisuutta ajatellen? 

 



ITSEMÄÄRÄMISOIKEUS 
JA OMA VASTUU 

”Itsemääräämisoikeus 

tarkoittaa yksilön oikeutta 

määrätä omasta elämästään ja 

oikeutta päättää itseään 

koskevista asioista.”   

 



Itsemääräämisoikeus ja oma vastuu 

Tärkeintä on antaa tietoa päätöksenteon tueksi ja tukea asiakasta 
asettamaan omat tavoitteensa. 

 

Tarkoituksena on vähentää kannabiksen käytöstä aiheutuvia haittoja, 
mikä ei aina tarkoita kannabiksen käytön lopettamista. 
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www.kannabishanke.fi/podcast 
 
Puhu nuorelle kannabiksesta –kampanja 

 

• kuuluu 4. – 17.11. useilla radiokanavilla 
(Suomipop, Aalto, Rock, Loop, HitMix ja Helmi) 
ja näkyy myös sosiaalisessa mediassa 

 

• viisi podcast-jaksoa, missä tunnetut henkilöt 
keskustelevat kannabiksesta Kim Kannussaaren 
johdolla. Mukana on mm. näyttelijä, muusikko 
Antti Reini, Huono äiti -blogista tuttu Sari 
Helin ja Egotripin laulaja, kunnanvaltuutettu 
Mikki Kauste. 

• Kampanjan tarkoituksena on herätellä 
vanhempia ja nuorten parissa toimivia 
ottamaan kannabis puheeksi. ”Pysähdy 
kuuntelemaan ja puhu nuorelle kannabiksesta! 

 



www.kannabishanke.fi 
• KASVI-intervention tulostettavat työkalut 

• Ajankohtaista hankkeesta 

• yhteystiedot 

 

www.kannabis.eu 
Oma-apusivusto käyttäjälle  

• Päiväkirja käytön seurantaan 

• Testejä 

• Kokemustarinoita 

 

 
 

 




