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S21256, Kannabisinterventio nuorille kannabiksen käyttäjille 

Hankkeen nimi, S-numero ja 

toteutusaika 

S21256, Kannabisinterventio nuorille kannabiksenkäyttäjille, 1.1.2018 – 31.12.2020 

(hanke RR-tietopalvelussa) 

Rahoittaja ja toteutunut 

julkinen rahoitus 

Sosiaali- ja terveysministeriö, 1 259 433 € 

Toteuttajat 
Päätoteuttajana Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, osatoteuttajana YAD Youth Against 

Drugs ry 

Varsinaiset kohderyhmät Kannabista säännöllisemmin käyttävät nuoret 

Hankkeen tausta 
Hankkeella pyritään tukemaan kannabiksen käytön lopettamista tai vähentämistä, jotta 

kiinnittyminen opintoihin ja/tai työelämään olisi vahvempaa.  

Tavoitteet  

Havahduttaa kannabiksen käyttäjät tunnistamaan käytön riskejä; tarjota kannabiksen 

käyttäjille välineitä omaehtoiseen käytön vähentämiseen ja lopettamiseen; vakiinnuttaa 

vertaistoimijoiden ja kokemusasiantuntijoiden toimintavalmiuksia ja rooleja; vähentää 

erityispalvelujen tarvetta; lieventää kannabiksen käytöstä johtuvaa leimaa; vahvistaa 

opiskelu- ja työelämävalmiuksia; juurruttaa toimintamallit ammattilaisten keskuuteen  

Toimintatapa 

KASVI-intervention (kannabisintervention) luominen; koulutukset kohderyhmille ja 

ammattilaisille; parhaiden mahdollisten oma-apumallien kartoitus ja tuottaminen 

saataville kansainvälisesti ja eri alustoilla; vertaistoimijoiden ja kokemusasiantuntijoiden 

kokemusten hyödyntäminen; yhteiskehittäminen; selvitys kannabiksen käytöstä ja sen 

merkityksestä nuorten keskuudessa; loppukartoitukset kohderyhmille; yhteistyö eri 

tahojen kanssa; alku-, väli- ja loppuarviointi; Puhu nuorelle kannabiksesta -kampanja; 

podcastit (kannabishanke.fi)  

Tuotokset 

Julkaisut: Arviointitutkimus - loppuraportti (kannabishanke.fi) (pdf 5,9 Mt), Kokemuksia 

kannabiksesta / kertomuksia elämästä -kirja (yad.fi), Hankkeen koulutuksissa esitetty 

koulutusmateriaali (kannabishanke.fi), KASVI-kannabisinterventio-opas 

(kannabishanke.fi), Pelikortit (Toiminnalliset kortit) (kannabishanke.fi), Faktapaperi 

kannabiksesta (kannabishanke.fi), CAST-seulontatesti (kannabishanke.fi), 

Muutossuunnitelma-lomake (kannabishanke.fi), Kannabiksen haittojen vähentäminen-

huoneentaulu (kannabishanke.fi), Kannabispäiväkirja (kannabishanke.fi), Nelikenttä 

kannabiksen käytöstä (kannabishanke.fi), Material på svenska (kannabishanke.fi), 

Materials in English (kannabishanke.fi), Materiaalit Pohjois-Saameksi 

https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S21256
https://kannabishanke.fi/podcast/
https://kannabishanke.fi/wp-content/uploads/2021/02/Kannabishankkeen-arviointitutkimus-valmis.pdf
https://yad.fi/tuote/kokemuksia-kannabiksesta-kertomuksia-elamasta/
https://yad.fi/tuote/kokemuksia-kannabiksesta-kertomuksia-elamasta/
https://kannabishanke.fi/2020/04/06/hankkeen-koulutuksissa-esitetty-koulutusmateriaali/
https://kannabishanke.fi/2020/04/06/hankkeen-koulutuksissa-esitetty-koulutusmateriaali/
https://kannabishanke.fi/2020/01/10/kasvi-kannabisinterventio-opas/
https://kannabishanke.fi/2020/01/10/kasvi-kannabisinterventio-opas/
https://kannabishanke.fi/2018/08/30/pelikortit/
https://kannabishanke.fi/2018/10/30/faktapaperi-kannabiksesta/
https://kannabishanke.fi/2018/10/30/faktapaperi-kannabiksesta/
https://kannabishanke.fi/2019/05/27/cast-seulontatesti/
https://kannabishanke.fi/2019/10/24/muutossuunnitelma-lomake/
https://kannabishanke.fi/2020/11/09/kannabiksen-haittojen-vahentaminen-huoneentaulu/
https://kannabishanke.fi/2020/11/09/kannabiksen-haittojen-vahentaminen-huoneentaulu/
https://kannabishanke.fi/2018/06/01/kannabis-paivakirja/
https://kannabishanke.fi/2018/10/29/nelikentta-kannabiksen-kaytosta/
https://kannabishanke.fi/2018/10/29/nelikentta-kannabiksen-kaytosta/
https://kannabishanke.fi/2019/02/11/material-pa-svenska/
https://kannabishanke.fi/2020/11/09/materials-in-english/
https://kannabishanke.fi/2020/11/16/materiaalit-pohjois-saameksi/


   

 

 

 

(kannabishanke.fi); Videot (Youtube): Kannabisinterventiokoulutus (25.1.2021), 

Cannabisinterventionskolning (25.1.2021), Kannabisfaktavideo (29.10.2020); 

KANNABISPAKU 2 - Käyttötavat (11.11.2019), KANNABISPAKU 3 - Haastattelussa 

poliisi (18.11.2019), KANNABISPAKU 4 - Vieraana päihdelääkäri (25.11.2019), 

KANNABISPAKU 5 - Kokemustarina kannabiksesta (9.3.2020) 

Lupaavat osallisuuden 

käytännöt ja palaset 

 

Muut tulokset ja vaikutukset 

Kannabisinterventio nuorille kannabiksen käyttäjille (innokyla.fi) (KASVI-interventio); 

Kannabisinterventio nuorille kannabiksen käyttäjille 2018-2020 (kannabis.eu) -oma-

apusivusto; ammattilaiset kokivat hankkeen työkalut hyödyllisiksi  

Levittäminen ja juurrutus  

Erityishuomioita, kehittä-

mistyön ongelmia 

Viranomainen on merkinnyt hankkeen esimerkkihankkeeksi. 

 

Arviointitutkimuksen tuloksista kävi ilmi, etteivät nuoret nähneet ammattilaisten tapaan 

työkaluja yhtä hyödyllisinä. Ne eivät olleet suurelle osalle tutkimukseen osallistuneista 

nuorista ennestään tuttuja, minkä lisäksi nuoret näkevät kannabiksen käytön useammin 

haitattomana. 

 

https://kannabishanke.fi/2020/11/16/materiaalit-pohjois-saameksi/
https://www.youtube.com/watch?v=3ygA7JgSCuk
https://www.youtube.com/watch?v=GvDiiKk8MIM
https://www.youtube.com/watch?v=nb5lNjoMPtk
https://www.youtube.com/watch?v=ecu3oWKzHdc
https://www.youtube.com/watch?v=8AU7YdQVf_c
https://www.youtube.com/watch?v=8AU7YdQVf_c
https://www.youtube.com/watch?v=dvPFLuUwRys
https://www.youtube.com/watch?v=FkMNpOKByDU
https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/kannabisinterventio-nuorille-kannabiksen-kayttajille
https://kannabis.eu/

