
Kannabis-visa: Totta vai tarua?

Kannabis on yleisnimitys hamppukasvista  
saataville päihdyttäville valmisteille.

Kannabidioli CBD on keskeisin aine 
kannabiksessa päihtymisen kannalta.

Kannabis on puhdas luonnontuote.

Kannabiksen lääkekäyttö on ollut Suomessa 
laillista vuodesta 2008 asti.

Kannabiksen käyttö heikentää ajokykyä.

Kannabikseen ei voi jäädä koukkuun.

Kannabis toimii aina rauhoittavasti 
ja rentouttavasti.



Kannabis on yleisnimitys hamppukasvista saataville päihdyttäville valmisteille.
Oikein. Marihuanalla viitataan kuivattuihin kukintoihin, hasiksella kannabiskasvin 
kuivattuun pihkaan ja kukintopuristeeseen. 

Kannabidioli CBD on keskeisin aine kannabiksessa päihtymisen kannalta.
Väärin. THC on keskeisin päihtymisen kannalta, kun taas kannabidioli CBD on keskeinen 
kannabiksen lääkinnällisten vaikutusten näkökulmasta. THC on psykoaktiivinen aine, 
CBD:lla on antipsykoottisia vaikutuksia. 

Kannabis on puhdas luonnontuote.
Väärin. Tuontikannabiksesta valmistettavaan hasikseen lisätään monesti haitallisia 
jatkeaineita, jolloin ei voida puhua enää luonnontuotteesta. Suomessa kotikasvatettu 
kannabis on enemmän luonnontuote kuin tuontihasis, mutta usein se kasvatetaan hyvin 
epäluonnollisissa olosuhteissa keinovalon ja kastelujärjestelmien turvin. 
Pelkkä luonnontuote-leima ei tee mistään kasvista sinällään turvallista. Hamppu on 
kuitenkin hyvä raaka-aine esimerkiksi tekstiiliteollisuudessa ja sillä on paljon hyviä 
ravitsemuksellisia ominaisuuksia. Näiden hyötyhamppulajikkeiden päihdyttävät 
ominaisuudet ovat lähes olemattomia.

Kannabiksen lääkekäyttö on ollut Suomessa laillista vuodesta 2008 asti.
Oikein. Kannabiksen lääkekäyttö on ollut Suomessa laillista vuodesta 2008. 
Lääkekäytössä kannabisvalmistetta käytetään lääkärin määräyksellä ja ohjeen mukaan 
sairauden tai oireen hoitoon. Lääkevalmisteet läpikäyvät pitkän ja perusteellisen 
tuotekehittely- ja tutkimusprosessin ennen kuin ne tulevat potilaiden käyttöön. 

Kannabiksen käyttö heikentää ajokykyä.
Oikein. Kannabis kuuluu depressantteihin, jotka paitsi hidastavat reaktiokykyä ja 
heikentävät keskittymiskykyä, myös vääristävät käsitystä etäisyyksistä ja nopeudesta. 
Kannabis vaikuttaa keskushermostoon ja päihtymyksen aikana huomiokyky ja 
reaktionopeus ovat merkittävästi heikentyneet, mikä lisää onnettomuusriskiä 
etenkin liikenteessä.

Kannabikseen ei voi jäädä koukkuun.
Väärin. Kannabiksen käytöstä saattaa aiheutua riippuvuutta, joka on luonteeltaan 
psyykkistä ja sosiaalista. Suurilla käyttömäärillä ja pitkään kestäneen käytön jälkeen 
saattaa ilmetä myös fyysisiä vieroitusoireita. Kannabiksen vahvuus ja käyttökertojen 
määrä vaikuttavat suoraan riskeihin. Toistuva mieliteko kannabikseen ja arjen 
pyöriminen aineen ympärillä ovat viitteitä riippuvuudesta.

Kannabis toimii aina rauhoittavasti ja rentouttavasti.
Väärin. Kannabis voi aiheuttaa myös ahdistusta, pelkoa, paniikkia tai sisäänpäin 
kääntyneisyyttä.
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