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LÄHDE: Cannabis sativa -hamppukasvi  

 

  - Yleisimmin käytetty huumausaine  

   

 

ESIINTYMINEN:   
◦ vihertävänä, kellertävänä tai ruskeana rouheena 

(marihuana)  
◦ vaalean harmahtavana, ruskeana tai miltei mustana 

(hasis)   
 

 



VAIKUTUKSET:  
 Vaihtelevat suuresti eri käyttäjillä  

 Pääasiallinen vaikutus keskushermostolama, johon liittyy 
mielihyvän tunnetta.  

 Heikentää ajan, paikan, nopeuden ja etäisyyden arviointia 
sekä huonontaa koordinaatiokykyä, reaktiokykyä ja muistia.  

RIIPPUVUUS:  
 Aiheuttaa lähinnä psyykkistä riippuvuutta. Pitkäaikainen 

käyttö johtaa yksilöllisiin psykologisiin muutoksiin ja 

käytöshäiriöihin.  

 



 Sisältää n. 60 eri kannabinoidia 

 Keskeisimpinä: 

◦ Tetrahydrokannabinoli eli (THC) 

◦ Kannabinoli eli (CBN) 

◦ Kannabidioli (CBD) 

 Päihdekäyttöön jalostettuna: 

◦ THC pitoisuudet nykyään korkeampia kuin 
aiemmin  

◦ CBN pitoisuudet matalampia 

 



 Päihtymistilan aiheuttaa ensisijaisesti THC, 
joka kiinnittyy kannabinoidireseptoreihin 
kiihdyttäen niiden toimintaa 

 kannabinoidireseptoreja on hyvin vähän 
hengitystä ja muita tarpeellisia 
ruumiintoimintoja ohjaavissa aivojen osissa 
◦ --> ei elintoimintoja uhkaavaa   

 myrkytysriskiä 

 



 

 Joskus kannabista on kokeillut viimeisimmän 
väestökyselyn mukaan 17 prosenttia 
suomalaisista 

 

 15–34 vuotiaista edellisen vuoden aikana 
kannabista on käyttänyt 12 prosenttia.  

 

 



 
 Nuoret liberalisoituneet 
 Julkisuus --> median ylläpitämät asiat 
 Internet --> saatavuus helpottunut 
 



 Pitkäaikaisvaikutukset 
◦ psykiatriset vaikutukset voivat olla pysyviä 

 väsymys, velttous, haluttomuus ja masennus 
lisääntyvät 

 keskittymiskyky heikkenee 

 pelkotilat, ahdistuneisuus ja tuskaisuus lisääntyvät 

 pysyvät psykoottiset oireet (skitsofrenia, 
paranoidisuus) 

 Nuorten käytöshäiriö 

 

 



◦ Kognitiiviset muutokset 
 

 Muisti heikkenee 

 Ongelmanratkaisukyky heikkenee 

 Monimutkaisten havaintojen ja päätelmien 
tekeminen vaikeutuu 

 Teini-iän runsas ja pitkäaikainen kannabiksen 
käyttö ennustaa huonompaa psykososiaalista 
pärjäämistä nuorena aikuisena 

 

 



( Agosti et al,2002) 

 



 Kannabiksen käyttö erityisen haitallista 
nuorella iällä 

 
◦ Huomattava osa kannabispsykoosin diagnoosilla 

hoidossa olleista sairastuu lopulta skitsofreniaa 
 

◦ Skitsofreniaan sairastumisen riski on sitä suurempi, 
mitä nuorempana käyttö on alkanut ja mitä 
runsaampaa se on ollut 
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 Nyky tutkimus osoittanut kannabiksen 
vaikuttavan haitallisesti varsinkin aivojen 
valkeaan aineeseen (hermoimpulssit) 

 Hippokampuksen (muistitoiminnot) ja 
mantelitumakkeen (tunnereaktiot) on todettu 
pienenevän 

 Nuorilla muutokset pysyvämpiä 

 



 Kannabis katkoo aivojen hermosolujen välisiä 
yhteyksiä (Andrew Zalesky, et al) 

 Nuoruudessa aloitettu kannabiksen käyttö 
aiheuttaa pysyvän älykkyysosamäärän laskun 
(Fran Lowry Apr 26, 2013, Medscape.com) 

 Skitsofreniaan nuorena sairastuneilla että 
kannabiksen käyttäjillä on todettu vasemman 
päälaenlohkon volyymivähentymistä (Sanjiv 
Kumra,et al) 

 



 Käytetään mm. MS-taudin lihasjäykkyyteen 

 Sativex (THC 2,7 % /CBD 2,5%), neurologian 
erikoislääkäreiden määräyksellä tai 
neurologian alan sairaalayksikön lääkärin 
määräyksellä 

 Bedrocan (THC 19%  CBD alle 1% ) 

 Kiputiloissa ei ole tehokas. Käytölle voi olla 
myös muita syitä, --> aikaisempi 
kannabiksen käyttö tai ahdistus 

 Kela ei tällä hetkellä korvaa 



 Kannabis ei ole tullut alkoholin tilalle 
vaan rinnalle  
◦ kannabiksen ja alkoholin haitallisuuden 

vertailu ei ole mielekästä, koska toinen ei 
korvaa toista 

◦ osalla päihteiden kokonaiskulutus kasvaa ja 
siksi myös riskit ja haitat kasvavat 

◦ päihteiden yhteiskäyttö vaikeuttaa mahdollisen 
riippuvuuden hoitoa 

Lähde: Elina Kotovirta, Thl 



 Yksittäinen tutkimustulos ei todista mitään 
koska se todistaa mitä vain  

 Luotettavinta tietoa katsausartikkeleissa ja 
systemaattisissa katsauksissa  

 On asioita joita ei voi tutkia  

 ”Tutkimustietoon perustuva todennäköisin 
asiantuntijanäkemys” saa usein riittää 

    

Lähde: Elina Kotovirta, Thl 
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