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Keskustelua

nikotiinituotteista

Opettajan opas

EHYT ry 28.04.2020

Materiaali ja opettajan opas
Tämän paketin avulla on tarkoitus keskustella nuorten kanssa nikotiinituotteista, niihin liittyvistä
ilmiöistä ja haitoista. Materiaalin on tuottanut Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry. Materiaali on
suunnattu yläkouluun, mutta soveltuu hyvin käytettäväksi myös toisen asteen oppilaitoksissa,
lukioissa ja ammattikouluissa.
Tarkoituksena on käydä asioita läpi keskustelun ja pohdinnan kautta. Tavoitteena on herättää
nuoret pohtimaan kriittisesti materiaalissa käsiteltyjä asioita, sekä omaa suhdettaan ja
asennettaan päihteisiin.
Pakettiin kuuluu Power Point -esitys keskusteluosioineen, sekä tämä opas, johon kannattaa
tutustua etukäteen. Esitystä voi käyttää oppituntityöskentelyssä tai valita dioista kysymyksiä, joita
jakaa oppilaille kotitehtäväksi. Kotitehtävissä hyödynnytettäviä lähteitä oppilaille löytyy oppaan
loppuosasta. Opas on tarkoitettu oppituntia vetävälle.

Huomioita työskentelytavasta

Esitys on rakennettu niin, että nuoret pohtivat ensin annettuja kysymyksiä, jonka jälkeen
vastaukset avataan yhdessä pohdintatehtävien jälkeisillä dioilla. Vastaukset kysymyksiin löytyvät
niistä.
Päihdekasvatuksessa erityisen tärkeä asia on eettisyys. Aihetta käsitellessä tulisi huomioida, että
nuorilla saattaa olla hyvin erilaisia kokemuksia nikotiinituotteisiin liittyen. Tarjottu tieto saattaa
tuntua nuoresta epämukavalta ja ahdistavalta erilaisista syistä, kuten jonkin lähipiirissä olevan
tilanteen tai omien uhkakuvien kautta. Aihetta tulisi käsitellä niin ettei se aiheuta lapselle tai
nuorelle pelkoja tai ahdistusta. Ryhmän vetäjän rooli on kunnioittaa nuorten mielipiteitä ja
näkemyksiä, vaikka ne eroaisivat omista. Tarkoituksena on tarjota uusia näkökulmia sekä lisätietoa
keskusteltaviin aiheisiin.

1

Materiaali on jaoteltu seuraaviin teemoihin
Osa 1 (diat 1-6) Mitä nikotiinituotteet ovat ja mistä ne valmistetaan?
Osiossa etsitään yhdessä vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: mitä nikotiinituotteet ovat sekä
mistä ja missä ne valmistetaan.

Osa 2 (diat 7-13) Kuka saa käyttää nikotiinituotteita Suomessa? Miksi on olemassa ikärajoja?
Osiossa perehdytään nikotiinituotteita koskevaan lainsäädäntöön ja pohditaan minkälaisia
vaikutuksia tupakkalailla on ollut nikotiinituotteiden käyttöön Suomessa.

Osa 3 (diat 14-18) Millaisia vaikutuksia nikotiinituotteiden käytöllä on ihmisiin ja miksi niitä
käytetään?
Osiossa käydään läpi nikotiinituotteiden vaikutuksia ihmisen terveyteen ja pohditaan miksi
nikotiinituotteita käytetään.

Osa 4 (diat 19-23) Mitä tilastot kertovat nuorten nikotiinituotteiden käytöstä?
Osiossa luodaan katsaus nuorten nikotiinituotteiden käytön yleisyyteen.

Osa 5 (dia 24-25) Yhteenvetoa opitusta ja lisätietoa.
Oppitunnin lopuksi ryhmän kanssa tehdään janatehtävä, joka havannollistaa nuorten näkemyksiä
ja oppimista. Lisätietoa nuoret voivat löytää EHYT ry:n nuorille suunnatuilla somekanavilla sekä
osoitteessa buenotalk.fi.

Lähteitä oppilaille kotitehtävien parissa työskentelyyn.
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Dia 1

Miten materiaalia käytetään
Diojen kommenttikentissä näkyvät lisäkysymykset keskustelun tueksi sekä esityksessä käytetyt
lähteet. Nuoret pohtivat ensin pareittain/pienryhmissä annettuja kysymyksiä, jonka jälkeen
vastaukset puretaan yhdessä. Tarvittaessa kysymyksiä voi pohtia myös itsenäisesti.
Nuorten vastauksia pohjustetaan seuraavien diojen sisällöillä, joihin on kerätty tietoa
käsiteltävästä aiheesta. Kommenttikentässä kerrotaan, mikä kysymys viittaa mihinkin sisältöön.
Opettajan oppaassa vastaukset on avattu laajemmin. Lisätyt linkit ovat vastauksissa käytettyjä
lähteitä, joista löytyy lisätietoa aiheesta. Tarkoitus on osallistuttaa nuoret kysymysten kautta
käsiteltävään teemaan, korjata virheellinen tieto sekä tarjota erilaisia näkökulmia.
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Dia 2

Alkuesittely ja oppitunnin rakenne. Jakautukaa pareihin
Kerro nuorille ennen tehtävän antoa, että keskustelun tarkoituksena on jakaa mielipiteitä ja pohtia
aihetta yhdessä. Tämä edellyttää muiden vastauksien kunnioittamista. Korosta, että keskustelua
käydään yleisellä tasolla, joten kenenkään ei tarvitse kertoa omakohtaisia kokemuksiaan. Tämä
suojelee kaikkia keskustelijoita. Nuorella on oikeus olla vastaamatta henkilökohtaisiin kysymyksiin.
Kerro nuorille, että ihmiset tulevat erilaisista perheistä ja erilaisista taustoista, mikä vaikuttaa
siihen millaisia kokemuksia ja käsityksiä aiheesta voi olla. Tämän vuoksi ei ole yhtä oikeaa
vastausta, vaan aiheesta on tarkoitus keskustella monesta eri näkökulmasta.
Kerro nuorille myös, että ensin pohditaan kysymyksiä parin kanssa, jonka jälkeen ne käydään läpi
koko ryhmän kanssa ja keskustellaan lisää. Tarvittaessa kysymyksiä voi pohtia myös itsenäisesti.
Jaa ryhmä pareihin tai pienryhmiin. Mieti, mikä ryhmässä toimii parhaiten; tutut parit, vieraat parit
jne. Kerro, että tulette keskustelemaan nikotiinituotteista ja niihin liittyvistä asioita.
Huolehdi, että ryhmillä on kynä ja paperia vastausten kirjaamista varten.
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Dia 3

OSA 1 Mitä nikotiinituotteet ovat ja mistä ne valmistetaan?
Pohdintatehtävä
Ohessa on viisi keskustelukysymystä. Lue ne ääneen nuorille ja tarkista että ne on ymmärretty
oikein. Kerro minkä verran aikaa on käytettävissä. Pyydä nuoria kirjaamaan vastauksiaan paperille
lyhyesti.
Seuraaville dioille on poimittu pohjustusta kysymyksiin. Vastaukset käydään läpi yhdessä
seuraavien diojen avulla. Kommenttikentästä löytyy lisäkysymyksiä keskustelun tueksi.
Esiin voi nousta hyvin erilaisia näkemyksiä ja argumentteja. Pyri korjaamaan virheellinen tieto. Ole
kiinnostunut miksi joku ajattelee kuten ajattelee, ja kunnioita nuorten mielipiteitä, vaikka ne eivät
vastaisi omiasi. Pyri herättelemään kriittistä ajattelua kysymällä nuorten nikotiinituotteiden käytön
riskeistä, mutta avaa myös nikotiinituotteiden käytön moninaisuutta (satunnainen käyttö,
säännöllisen käytön haitat, nikotiiniriippuvuus, nikotiinittomuuden hyödyt terveydelle). Pysy
neutraalina ja tarjoa näkökulmia.
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Dia 4

Mitä nikotiinituotteet ovat ja mistä ne valmistetaan? Tutustukaa diaan
Käykää läpi oppilaiden vastauksia kysymyksiin 1-3. Mitä nikotiini on? Mitä nikotiinituotteita
tiedätte? Mistä ja missä nikotiinituotteita valmistetaan?
Diat 4-5 sisältävät vastauksia ja lisätietoa kysymykseen Mitä nikotiini on? Mitä nikotiinituotteita
tiedätte?
Dia 6 tarjoavat vastauksia ja lisätietoa kysymyksiin Mistä ja missä nikotiinituotteita valmistetaan?

Vastauksia ja lisätietoa nikotiinista
Mitä nikotiini on?
Nikotiini on stimuloiva, piristävä aine, johon kehittyy vahva riippuvuus. Tupakkakasvi sisältää
nikotiinia ja nikotiini on savukkeiden, nuuskan ja muiden tupakkatuotteiden tärkein riippuvuutta
aiheuttava aine. Tupakkaa valmistetaan kuivattamalla tupakkakasvien sukuun (nicotiana)
kuuluvien kasvien lehtiä. Yleisin tupakkatuote on tupakka, jota poltetaan savukkeissa, sikareissa,
piipussa tai vesipiipussa. Nuuska ja purutupakka kuuluvat savuttomiin tupakkatuotteisiin.
Erilaisia nikotiinituotteita on runsaasti. Nikotiinituotteita ovat kaikki sellaiset tuotteet, jotka
sisältävät nikotiinia.
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Tupakkakasvia sisältävät tuotteet: mm. savukkeet, nuuska, purutupakka, vesipiippu.
Sähköisesti toimivat: mm. sähkösavukkeet (e-savuke) ja sähköshisha (e-shisha). Näissä tuotteissa
käytetään usein nikotiinia sisältävää nestettä.
Tupakkaa sisältämättömät nikotiinituotteet: nikotiiniannospussit (tämä tuoteryhmä kasvaa koko
ajan).
(Korvaushoitovalmisteissakin on nikotiinia, mutta niitä käytetään nikotiiniriippuvuuden hoitoon.
Näitä ovat mm. laastarit, purukumit, tabletit, suusuihke ja annospussit).
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Dia 5

Yleisimmät nikotiinituotteet. Vastauksia ja lisätietoa nikotiinituotteista
Yleisimmät nikotiinituotteet ovat:
Savukkeet: Savukkeet ovat maailmanlaajuisesti käytetyin tupakkatuote. Savukkeet voivat olla
tehdasvalmisteisia tai itse käärittyjä. Savukkeita poltettaessa eli tupakoidessa syntyvä tupakansavu
sisältää yli 4000 yhdistettä, joista noin 70 on syöpää aiheuttavia.
Nuuska: Ruotsalaistyyppistä kosteaa nuuskaa (snus) käytetään suussa, ikenen ja ylähuulen välissä
joko annospussissa tai irtonuuskana. Nuuska valmistetaan jauhetusta tupakasta, johon on lisätty
maku- ja säilöntäaineita ja muita lisäaineita.
Sähkösavuke: Sähkösavuke eli sähkötupakka on akkukäyttöinen laite, jolla höyrystetään laitteen
säiliössä olevaa nestettä. Nesteen perusaineita ovat glyseroli tai propyleeniglykoli. Nesteet voivat
olla nikotiinittomia tai nikotiinia sisältäviä. Sähkösavuke ei sisällä tupakkaa eikä sen käytössä
tapahdu palamisreaktiota kuten savukkeiden poltossa. Sähkösavukelaitteet voivat olla
ulkonäöltään hyvin erilaisia, mutta ne kaikki toimivat samalla periaatteella.
Markkinoille tulee jatkuvasti uusia nikotiinituotteita, joista osa ei sisällä lainkaan tupakkakasvia.
Nämä kuitenkin aiheuttavat mm. riippuvuutta.
Nikotiini imeytyy hitaammin myös nikotiinikorvaushoitotuotteiden kautta käytettynä, eikä sen
huippupitoisuus veressä nouse yhtä korkealle kuin savukkeista tai nuuskasta.
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Lähteet:
Nuuskakoukku-kampanjan verkkosivut
http://smokefree.fi/nuuskakoukku/
Päihdelinkki. Tupakka ja muut nikotiinituotteet.
https://paihdelinkki.fi/fi/tietopankki/tietoiskut/tupakka
Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen verkkosivu nikotiinista. https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakkaja-riippuvuudet/tupakka/tupakkatuotteet-ja-sahkosavuke/nikotiini
EHYT ry:n PDF-esite Tositietoa nuuskasta.
http://www.ehyt.fi/sites/default/files/tiedostot/tositietoa_nuuska_verkko2_s.pdf
EHYT ry:n PDF-esite Tositietoa tupakasta ja sähkösavukkeesta.
http://www.ehyt.fi/sites/default/files/tiedostot/tositietoa_tupakka_verkkoon_s.pdf
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Dia 6

Nikotiinituotteiden valmistus. Vastauksia ja lisätietoa
Käykää läpi kysymys 3: Mistä ja missä nikotiinituotteita valmistetaan?
Mistä nikotiinituotteet valmistetaan?
•

Tupakkaa valmistetaan kuivattamalla tupakkakasvien sukuun (nicotiana) kuuluvien kasvien
lehtiä. Yleisin tupakkatuote on tupakka, jota poltetaan savukkeissa, sikareissa, piipussa tai
vesipiipussa.

•

Nuuska ja purutupakka kuuluvat savuttomiin tupakkatuotteisiin. Nuuska koostuu
jauhetusta tupakasta, johon on lisätty muun muassa vettä, suolaa, makuaineita sekä
erilaisia säilöntäaineita ja humektantteja eli kosteuttajia.

•

Kaikki tupakkatuotteet sisältävät riippuvuutta aiheuttavaa nikotiinia. Tämän lisäksi
tupakkatuotteet sisältävät muun muassa syöpävaarallisia
tupakkaspesifejä nitrosamiineja (TSNA), PAH-yhdisteitä (polysykliset aromaattiset
hiilivedyt), raskasmetalleja ja viljelyssä käytettävien torjunta-aineiden jäämiä.

Tupakan tuotantoketju
•

Viljelyyn kuuluu tupakkakasvin siementen tuotanto, maan hoito, kastelu,
maatalouskemikaalien käyttö (tuholaismyrkyt ja lannoitteet), sadonkorjuu ja jäännössadon
polttaminen.
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•

Sadonkorjuun jälkeen tupakan lehdet kuivatetaan. Valtaosa savukkeiksi tulevasta tupakasta
kuivataan hormissa ja osa ilmakuivataan. Hormikuivatus tarkoittaa vihreän tupakan
kuivatusta suljetuissa rakennuksissa, joita lämmitetään tulipesillä.

•

Kuivatuksen jälkeen ensimmäisessä prosessoinnissa tupakan lehdet luokitellaan ja
sekoitetaan, poistetaan lehtiruodit ja muu kuin tupakka-aines, kuivataan lisää, pakataan ja
varastoidaan väliaikaisesti.

•

Kahden tai kolmen vuoden kuluttua prosessoitu tupakka kuljetetaan tuotantolaitoksiin,
joissa tupakasta tehdään savukkeita.

•

Savukkeita valmistettaessa käytetään savukkeiden filttereitä, savukepaperia,
pakkausmateriaaleja ja aromiaineita.

•

Valmistetut tupakkatuotteet kuljetetaan kotimaassa tai kansainvälisiä reittejä pitkin
varastoihin ja jälleenmyyjille.

•

Tupakan tuotantoketjun jokainen vaihe edistää ilmastonmuutosta joko päästöinä tai
käytettyjen materiaalien hiilijalanjälkinä.

•

Tupakan tuotanto aiheuttaa myös paljon terveysongelmia tupakan tuotantoketjun eri
vaiheissa toimiville työntekijöille.

Missä nikotiinituotteita valmistetaan?
•

Tupakkakasvia viljellään n. 125 maassa. Suurimpia tupakantuottajia ovat mm. Kiina, Intia ja
Brasilia.

•

Sähkösavukkeet valmistetaan pääosin Kiinassa, jossa teollisuuden valvonta ja säätely on
vähäistä.

Lähteet:
THL: verkkosivu nuuskasta.
https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/tupakka/tupakkatuotteet-jasahkosavuke/nuuska
Terveyskirjasto. Sähköiset nikotiiniannostelijat. 14.12.2016.
https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk01164
PDF-dokumentti: Arvio tupakan koko tuotantoketjun globaalista ympäristöjalanjäljestä ja
toimintalinjaukset sen pienentämiseksi. Maailman terveysjärjestö; 2018.
https://suomenash.fi/wp-content/uploads/2019/05/WHO_FCTC_raportti-FINAL.pdf
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Dia 7

OSA 2 Kuka saa käyttää nikotiinituotteita Suomessa? Miksi on olemassa
ikärajoja?
Käykää läpi oppilaiden vastaukset kysymykseen 4. Kuka saa käyttää nikotiinituotteita Suomessa?
Miksi on olemassa ikärajoja? Dia 7 tarjoaa vastaukset ja lisätietoa kysymyksiin.

Vastauksia ja lisätietoa nikotiinituotteiden lainsäädännöstä
Kuka saa käyttää nikotiinituotteita Suomessa? Miksi on olemassa ikärajoja?
Tupakkalain avulla pyritään suojelemaan nuoria nikotiinituotteiden käytön aloittamiselta ja
käytöltä, nikotiinituotteiden mainonnalta sekä tupakansavulle altistumiselta.
Tupakkalaki 29.6.2016/549:
•

Tupakkatuotteita ja nikotiininesteitä ei saa myydä tai muutoin luovuttaa eikä välittää alle
18-vuotiaalle.

•

Alle 18-vuotias ei saa tuoda maahan tupakkatuotetta tai nikotiininestettä.

•

Alle 18-vuotias ei saa pitää hallussaan tupakkatuotetta tai nikotiininestettä.

•

Tupakointi sekä nuuskan ja sähkösavukkeen käyttö on kielletty oppilaitosten alueella
(sisällä ja ulkona, koskee kaikkia alueella olevia, myös iltaisin ja loma-aikoina).
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•

Tupakkatuotetta, tupakan vastiketta, tupakointivälinettä, tupakkajäljitelmää,
sähkösavuketta tai nikotiininestettä ei saa markkinoida.

•

Tupakoida ei saa yksityisessä käytössä olevan kulkuneuvon sisällä, kun siellä oleskelee alle
15-vuotias.

Lähteet:
Savuton Suomi 2030 verkkosivut. https://savutonsuomi.fi/kohti-savutonta-suomea/tupakkalaki/
Tupakkalaki 29.6.2016/549. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20160549

13

Dia 8

Nikotiinituotteiden rajoitukset
Pohdintatehtävä
Jaa ryhmä pareihin tai pienryhmiin; ehkäpä jaat toisin kuin tunnin aluksi, niin oppilaat saavat
vaihtelua! Tarvittaessa kysymyksiä voi pohtia myös itsenäisesti. Voit joko pyytää pohtimaan
kysymystä kerrallaan ja keskustella jokaisen kysymyksen jälkeen, tai antaa pareille heti koko nipun
kysymyksiä pohdittavaksi ja käydä kaikki kysymykset kerralla läpi. Halukkaat voivat kirjata
pohdintojaan paperille.
Suhtaudu avoimesti nuorten esittämiin ajatuksiin, vaikka ne eivät vastaisikaan omiasi. Kun
kysymyksiä on pohdittu pareittain/ryhmissä, lähtekää purkamaan kysymyksiä yksi kerrallaan.
Ohessa on tukea kysymyksiin.

Vastauksia ja lisätietoa nikotiinituotteiden rajoituksista
Miten ja miksi nikotiinituotteiden saatavuutta rajoitetaan?
•

Suomen tupakkalain tavoite on tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön loppuminen vuoteen
2030 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi on tärkeää, että nykyiset tupakoijat
lopettaisivat, eikä kukaan enää aloittaisi.
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•

Tupakkalailla suojellaan myös muita ihmisiä toisten ihmisten tupakoinnista aiheutuvalta
savulta.

Tupakoida ei saa:
1) rakennuksen, kulkuneuvon tai muun vastaavan paikan sisätiloissa, jotka ovat yleisön tai
työntekijöiden käytettävissä taikka elinkeinotoiminnassa tuotettujen tai julkisten palvelujen
tarjoamista varten asiakkaiden käytettävissä.
2) ulkotiloissa järjestettävien yleisten tilaisuuksien katoksissa tai katsomoissa taikka muissa
tilaisuuden seuraamiseen välittömästi tarkoitetuissa tiloissa, joissa osallistujat oleskelevat
paikoillaan.
Lähteet:
Savuton Suomi 2030 verkkosivut. https://savutonsuomi.fi/kohti-savutonta-suomea/tupakkalaki/
Tupakkalaki. 549/2016. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20160549
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Dia 9-10

Tupakkalain aikajana. Vastauksia ja lisätietoa rajoitusten vaikutuksista
Toimivatko rajoitukset? Ovatko ne perusteltuja ja tarpeellisia?
Tiukentuneen tupakkalain myötä tupakointi Suomessa on vähentynyt dramaattisesti. Suomalainen
tupakkalaki on menestystarina, joka hakee vertaistaan. 1900-luvun alussa Suomessa kulutettiin
savukkeita enemmän kuin missään muualla, tänään tilanne on täysin toinen (Savuton Suomi 2030).
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Tupakoinnin yleisyyden kehitys Suomessa:
1940-luku
Suomessa sotien aikana jaetut ns. muonatupakat opettivat miehet tupakoimaan. Sotien jälkeen 76
prosenttia miehistä ja 13 prosenttia naisista tupakoi.
1990-luku
Suomalaismiehistä 33 prosenttia ja naisista 20 prosenttia tupakoi.
Vuosi 2015
Suomalaismiehistä tupakoi 16 prosenttia, naisista 12 prosenttia.
Lähde:
Savuton Suomi 2030 verkkosivut. Tupakkalain aikajana. https://savutonsuomi.fi/kohti-savutontasuomea/aikajana/
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Diat 11-13
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Nuuska ja laki. Lisäpohdittavaa: Mitä laki sanoo nuuskasta?
Käykää yhdessä läpi diat 11-13.

Lisätietoa ja vastauksia nuuskaan liittyvästä lainsäädännöstä
Nuuskan myynti, luovuttaminen ja välittäminen on Suomessa kielletty.
•

Aikuinen saa tuoda matkustajatuonnin puitteissa omaa henkilökohtaista käyttöään varten
yhden kilon nuuskaa kalenterivuorokautta kohden. Lahjaksi tai edes perheenjäsenille
nuuskaa ei saa tuoda.

•

Jos nuuskaa tuo maahantuontisäädöksiä enemmän, kyse on salakuljetuksesta. Tästä
maksimirangaistus on kaksi vuotta vankeutta. Myös nuuskan tilaaminen netistä on
kielletty. Tilaaja voi syyllistyä salakuljetusrikokseen, vaikka tilatun tuotteen toimittaakin
joku muu.

•

Nuuskasta kannetaan Suomessa tupakkaveroa tupakkaverolain säännösten mukaan muuna
tupakkaa sisältävänä tuotteena. Verohallinto määrää 37 senttiä veroa myytyä
nuuskagrammaa kohti, joten parin–kolmen kilon tuonti maksaa kiinni jäädessä noin tuhat
euroa pelkkinä veroseuraamuksina. Oikeuskäytännön mukaan nuuskan takavarikoiminen
maahantuonnin yhteydessä tai myöhemmin ei lakkauta valmisteverovelkaa. Ikä ei suojaa
tupakkaverolta, joka nuuskasta on maksettava.

•

Suomessa nuuskan ostaminen on rikos, huolimatta siitä miten nuuska on tänne tuotu.
Rikosnimike on tällöin laiton tuontitavaraan ryhtyminen. Vähimmäisrangaistus on sakkoja
ja enimmillään vuosi ja kuusi kuukautta vankeutta.

•

Keskustelutehtävä: kuinka rajoittaisitte nikotiinituotteiden saatavuutta?
Käykää läpi nuorten vastaukset kysymykseen, kuinka rajoittaisitte nikotiinituotteiden saatavuutta.
Käykää yhdessä keskustelu äsken opittuja asioita hyödyntäen.

Lähteet:
Tupakkalaki 549/2016 https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20160549
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Tulli. Tietopaketti.
https://tulli.fi/documents/2912305/3727159/Nuuska%2C+tietopaketti/58bc3967-ebda-47fab531-18e5d59d1024/Nuuska%2C+tietopaketti.pdf

Dia 14

OSA 3 Millaisia vaikutuksia nikotiinituotteiden käytöllä on ihmisiin?
Käykää läpi oppilaiden vastaukset kysymykseen 5. Millaisia vaikutuksia nikotiinituotteiden käytöllä
on ihmisiin? Diat 15-17 tarjoavat vastauksia ja lisätietoa kysymykseen.
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Dia 15

Nikotiiniriippuvuus. Vastauksia ja lisätietoa nikotiinituotteiden
vaikutuksista ihmisiin.
Nikotiiniriippuvuus
•

Nikotiini on stimuloiva, piristävä aine, johon kehittyy vahva riippuvuus. Nikotiinin toistuvan
käytön seurauksena elimistö tottuu ja sopeutuu siihen nopeasti ja riski tulla riippuvaiseksi
on korkea. Nikotiini vaikuttaa hermoratoihin ja muutokset välittäjäaineiden
vapautumisessa edistävät ja ylläpitävät nikotiiniriippuvuutta. Säännöllinen käyttö johtaa
sekä kestokyvyn (toleranssi) kasvamiseen, että nikotiinin stimuloivien ja mielihyvää tuovien
vaikutusten voimistumiseen (herkistyminen).

•

Nuoret ovat erityisen alttiita nikotiiniriippuvuuden synnylle, sillä nuoren hermosto on vielä
kehittyvä ja siten altis nikotiinin aiheuttamille muutoksille.

•

Riippuvuuden kehittymisessä on yksilöllisiä eroja. Perintötekijät yhdessä
ympäristötekijöiden kanssa vaikuttavat nikotiiniriippuvuuden syntyyn.

•

Nikotiiniriippuvuuden vieroitusoireet alkavat, kun aivot eivät saa totuttua nikotiiniannosta.
Vieroitusoireet ovat voimakkaimmillaan muutaman päivän kuluttua lopettamisesta.
Oireiden kesto on yksilöllistä.
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•

Nikotiiniriippuvuuden vieroitusoireita ovat muun muassa:
o ärtyisyys
o huonovointisuus
o kärsimättömyys
o tupakanhimo
o levottomuus
o keskittymisvaikeudet
o univaikeudet
o päänsärky
o makean himo ja ruokahalun lisääntyminen.

•

Aikuiset tupakoijat ovat useimmiten aloittaneet tupakoinnin nuoruudessa. Suurin osa
heistä haluaisi kuitenkin lopettaa.

Nikotiini on myrkyllinen aine
•

Nikotiini on myrkyllinen aine, jota käytetään myös hyönteismyrkkynä. Jos nikotiinia niellään
tai sitä joutuu suurempina määrinä iholle tai silmiin, sillä on äkillisiä myrkyllisiä vaikutuksia.

•

Nikotiini kiihdyttää sydämen sykettä ja sydänlihaksen supistumista sekä altistaa
todennäköisesti rytmihäiriöille.

•

Nikotiinin vaikutuksesta verisuonet supistuvat ja lihasten verenkierto vähenee, mikä lisää
liikuntavammojen vaaraa ja hidastaa lihasten palautumista urheilusuorituksen jälkeen.

Lähteet:
Päihdelinkki. Tietoa nuuskasta. https://paihdelinkki.fi/fi/tietopankki/pikatieto/nuuska
THL:n verkkosivu nikotiinista https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-jariippuvuudet/tupakka/tupakkatuotteet-ja-sahkosavuke/nikotiini
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Dia 16

Tupakoinnin vaikutukset. Vastauksia ja lisätietoa tupakoinnin vaikutuksista
Savukkeiden savu sisältää yli 4000 yhdistettä, joista noin 70 aiheuttaa syöpää.
Tupakointi on niin vaarallista, että joka toinen tupakoija kuolee ennenaikaisesti tupakan
aiheuttamiin sairauksiin, jos jatkaa tupakointia. Koska tupakointi on vähentynyt Suomessa paljon,
on myös ennenaikainen kuolleisuus esim. sydän- ja verisuonitauteihin vähentynyt.
Tupakointi aiheuttaa haittoja koko kehoon. Keskeisimmät tupakoinnin aiheuttamat sairaudet ovat
syöpä-, hengityselin- ja verenkiertoelimistön sairaudet. Tupakointi heikentää myös monien
sairauksien hoitojen tehoa. Se myös suurentaa hoitoihin ja toimenpiteisiin, kuten leikkauksiin,
liittyvien komplikaatioiden riskiä ja hidastaa haavojen ja murtumien paranemista.
Tupakointi aiheuttaa voimakasta riippuvuutta, mikä takia sen lopettaminen on joskus vaikeaa.
Tupakansavulle altistuminen eli passiivinen tupakointi voi aiheuttaa lähes samoja terveyshaittoja
kuin tupakointi.
Lähde:
THL:n verkkosivu savukkeiden vaikutuksista terveyteen. https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-jariippuvuudet/tupakka/tupakkatuotteet-ja-sahkosavuke/savuke
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Dia 17

Nuuskan käytön vaikutukset. Tutustukaa diaan
Nuuskan sisältämä nikotiini aiheuttaa voimakkaan riippuvuuden. Nuuskan nikotiinipitoisuus on
usein korkea. Koska sitä pidetään pitkiä aikoja suussa ja vaihdetaan välillä uuteen, nuuskaajan
nikotiinipitoisuus voi säilyä korkealla tasolla pitkiä aikoja.
Suun terveys: Nuuskaajan hampaat värjäytyvät ja kuluvat helposti. Nuuska aiheuttaa
nuuskaleesioita eli suun paikallisia limakalvovauriota nuuskan pitokohdissa. Ne näkyvät vaaleina
tai harmahtavina, ryppyisinä ja paksuuntuneina kohtina limakalvoissa. Limakalvovaurio paranee
useimmiten sen jälkeen, kun nuuskaamisen lopettaa.
Ienrajat vetäytyvät ja syöpyvät ja hampaiden kiinnityskudokset löystyvät. Ienrajojen vetäytymät
ovat peruuttamattomia muutoksia.
Bakteerit kiinnittyvät vaurioituneisiin kohtiin, minkä vuoksi nuuskaajan hengitys usein haisee.
Sydän- ja verisuonitaudit: Nuuska nopeuttaa pulssia ja kohottaa verenpainetta aina käytön
yhteydessä. Se on haitallista sydämelle ja valtimoverisuonille. Nuuskan käyttö näyttää altistavan
häiriöille verisuonten sisäpinnan solukerroksen toiminnassa, joka voi edistää valtimoiden
ahtautumiseen johtavien muutosten syntyä.
Nuuskaaminen lyhentää sydämen lepovaihetta, jolloin sydämen kammiot joutuvat
työskentelemään kovemmin pumpatakseen verta eteenpäin. Nämä muutokset voivat johtaa
sydämen vajaatoiminnan kehittymiseen.
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Diabetes: Runsas nuuskaaminen lisää kakkostyypin diabeteksen riskiä, sillä nikotiini vähentää
insuliiniherkkyyttä.
Syöpä: Eläinkokeissa on osoitettu, että tupakassa ja nuuskassa olevat tupakkaspesifiset
nitrosamiinit (TSNA) altistavat syöpien kehittymiselle. Ihmisillä syövät kehittyvät ja ilmenevät
hitaasti. Nuuskan vaikutuksia eri syöpien kehittymiseen ei vielä täysin tunneta. Nuuskaaminen
näyttää kuitenkin suurentavan peräsuoli-, maha-, ruokatorvi- ja haimasyövän riskiä.
Ruotsalaistyyppisen nuuskan on havaittu lisäävän suuontelon tai nielun syövän riskiä joissakin
tutkimuksissa.
Nuuskaaminen raskaus- ja imetysaikana: Jos raskaana oleva nainen käyttää nuuskaa,
ennenaikaisen synnytyksen riski kasvaa. Raskaudenaikainen nuuskan käyttö näyttää lisäävän riskiä
lapsen pienikokoisuudelle ja -painoisuudelle sekä kuolleena syntymiselle. Nuuskaavien äitien
lapsilla näyttää olevan suurempi riski vastasyntyneen hengityskatkoksille. Äidin nuuskaaminen
näyttää haittaavan myös lapsen sydän- ja verisuoniterveyttä.
Lähde:
THL:n verkkosivu nuuskasta. https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-jariippuvuudet/tupakka/tupakkatuotteet-ja-sahkosavuke/nuuska
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Dia 18

Miksi nikotiinituotteita käytetään?
Pohdintatehtävä
Mielipidekysymys, johon ei ole yhtä oikeaa vastausta. Nikotiinituotteiden käyttöön voi liittyä
positiivisia tekijöitä, mutta myös hallinnan menettämisen tunnetta, sillä nikotiinin aiheuttaman
riippuvuuden myötä hallinnan tunne voi kadota.
Suhtaudu avoimesti nuorten esittämiin ajatuksiin, vaikka ne eivät vastaisi omiasi. Tunnusta
esimerkiksi nikotiinituotteiden käytöstä mahdollisesti saatu positiivinen tunnetila, mutta pyri
herättelemään kriittistä ajattelua käytön riskeistä, kuten riippuvuuden kehittymisestä. Tuo esiin
murrosiän erityisyys riskeille. Pyri saamaan ryhmä miettimään seuraavaa:
mitä hyviä seurauksia voisi olla siitä, ettei käytä nikotiinituotteita? (Autonomian säilyminen,
terveys, rahan säästö…).

Lisätietoa opettajalle keskustelun tueksi
Alla esimerkkejä vastauksista ja herätteleviä lisäkysymyksiä.
Aikuisista nikotiinituotteiden käyttäjistä suurin osa haluaisi lopettaa käytön ja on saattanut yrittää
sitä useamman kerran. Lopettaminen ei ole usein helppoa, sillä riippuvuus on kehittynyt vuosien
aikana vahvaksi.
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Hauskanpitoon, yhdessäoloon, irtiottoon arjesta?
Ryhmäpaine/haluaa kuulua joukkoon?
•

Pyydä nuoria selittämään miten ryhmäpaine toimii.

Kapinointi ”haluaa olla cool”. Nikotiinituotteet ja muut päihteet antavat kuvan ”aikuisemmasta”
nuoresta.
•

Pyri tuomaan esiin muita aikuisuuden mittareita, vähemmistö aikuisista käyttää
nikotiinituotteita. Voisiko vastuun ottaminen ja rohkeus toimia itsenäisesti olla aikuisuuden
mittareita?

Osa ei käytä koska ei vaan kiinnosta. Syitä voi myös olla terveyshaitat, rahanmeno, rangaistusten
pelko. Myös uskonto voi vaikuttaa.
•

Tuo esiin, mitä hyviä seurauksia on siitä, että ei käytä nikotiinituotteita.

Esimerkkejä on monenlaisia; nuoret näkevät nikotiinituotteiden käyttöä sekä ympäristössään että
sosiaalisessa mediassa.
•

Kysymystä voi lähestyä myös siitä näkökulmasta, että nuoret miettivät millaisen esimerkin
itse antavat käytöksellään esimerkiksi omille pikkusisaruksilleen/muille nuorille.

Mikko Piispa on selvittänyt nuorten nuuskan käyttöä (2018) ja sen mukaan nuuskan käytön
aloittamisen syiksi mainittiin ennen kaikkea kokeilunhalu, uteliaisuus sekä kaveriporukan
asettamat odotukset. Nuuskan käytön alkuvaiheeseen liittyen nuoret kertoivat myös mielihyvän
kokemuksista, joita ei käytön jatkuessa enää samalla tapaa tullut. Nuorten mukaan nuuskan käyttö
yhdistyi rentoihin tilanteisiin. Se toimi muun tekemisen ohessa ja rentoutumisen apuvälineenä.
Nuorilla nuuskan sosiaalinen käyttö yhdistyy haastatteluiden mukaan muun muassa
illanviettohetkiin sekä vapaa-ajan harrastuksiin, kuten videopelien pelaamiseen. Lisäksi nuuskan
itsessään nähtiin rakentavan sosiaalisuutta, ainakin asioiden jakamisen myötä. Syitä olla
käyttämättä nuuskaa olivat mm. suun terveyshaitat, rahanmeno, rangaistusten pelko, se että
nuuskasta ei ole “hyötyä”, että nuuska on “ällöttävää” sekä esteettiset haitat, kuten että
pullottava tai valuva ylähuuli ei näytä hyvältä.
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Lähteet:
PDF dokumentti: Mikko Piispa (2018) Nuuska ja Nuoret- laadullinen selvitys nuorten nuuskan
käytöstä ja hankintatavoista.
http://www.ehyt.fi/sites/default/files/tiedostot/nuuska_ja_nuoret_0.pdf

Dia 19

OSA 4 Mitä tilastot kertovat nuorten nikotiinituotteiden käytöstä?
Käykää yhdessä läpi diat 20-21. Diojen näyttämisen yhteydessä voidaan yhdessä pohtia syitä sille,
miksi tilastot ovat kehittyneet kuvatulla tavalla.
Tukikysymyksiä löydät kommenttikentästä.
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Dia 20

Kouluterveyskyselyn tilastoja. Tutustukaa kaavioon yhdessä
Tilasto kuvaa eri ikäisten nuorten päivittäistä tupakointia Kouluterveyskyselyn valossa vuosina
2006-2019 koko Suomessa. Pohtikaa yhdessä syitä kehitykseen.
Miksi nuorten tupakointi on laskenut viime vuosien aikana?
Syitä voivat olla mm.
•

tupakkalain kiristyminen

•

tupakoinnin terveyshaittojen ymmärtäminen

•

tupakoinnin maineen huonontuminen

•

vanhempien tupakoinnin vähentyminen, jolloin lapset ja nuoret eivät saa tupakoinnin
mallia

Lähde:
THL. Kouluterveyskyselyn tuloksia 2006-2019.
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/ktk/ktk1/summary_trendi
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Dia 21

Kouluterveyskyselyn tilastoja. Tutustukaa kaavioon yhdessä
Tilasto kuvaa eri ikäisten nuorten päivittäistä nuuskan käyttöä Kouluterveyskyselyn valossa
vuosina 2006-2019 koko Suomessa. Pohtikaa syitä kehitykseen yhdessä.
Miksi nuorten nuuskan käyttö on lisääntynyt?
Syitä voivat olla esim.
•

Nuuskan terveyshaittoja ei tunneta riittävästi.

•

Nuuskan käyttö esitetään positiivisessa valossa esim. sosiaalisessa mediassa.

•

Nuuskan käyttöä ei samalla tavalla rajoiteta kuin tupakointia.

•

Aikuiset eivät huomaa, jos nuori käyttää nuuskaa.

•

Esikuvien nuuskan käyttö (urheilijat yms.).

Lähde:
THL. Kouluterveyskyselyn tuloksia 2006-2019.
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/ktk/ktk1/summary_trendi
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Dia 22

Lisäpohdintatehtävä
Kertauksena oppilaat esittävät arvion siitä, kuinka suuri osa (prosentteina) yläkoulun 8. ja 9. –
luokkalaisista käyttää jotain nikotiinituotetta päivittäin. Arvioiden jälkeen näytetään dia 23.

Dia 23

Peruskoulun 8.-9.luokkalaisten päivittäinen nikotiinituotteiden käyttö
Suurin osa nuorista ei käytä mitään nikotiinituotetta. Lähteenä Kouluterveyskyselyn
valtakunnalliset tulokset 200o-luvun alusta alkaen.
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Dia 24

OSA 5 Yhteenvetoa opitusta ja lisätietoa sekä janaharjoitus
Janaharjoituksen tarkoituksena on antaa oppitunnin vetäjälle tietoa osallistujien näkemyksistä ja
vetää yhteen käsitellyt teemat.
Pyydä nuoria nousemaan ylös ja asettumaan kasvot sinuun päin riviin (tarvitsette tähän kunnolla
tilaa). Kerro, että teette janaharjoituksen. Kuvitteellisen janan vasemmassa reunassa on “eri
mieltä” ja oikeassa reunassa “samaa mieltä”. Kerro nuorille, että tulet kertomaan väitteitä, ja
heidän pitäisi siirtyä oman mielipiteensä mukaan janalle seisomaan, äärilaitoihin, johonkin välille
jne. Kehota tekemään pohdinnat ja siirtymiset oman valinnan mukaan, eikä seuraamaan muita.

Oppitunnin vetäjä lukee väittämät
•
•
•
•
•
•
•

Nikotiinituotteiden käyttö ei aiheuta haittoja muille.
Nikotiinituotteiden käytön rajoittaminen toimii yhteiskunnassamme hyvin.
Alaikäisten nikotiinituotteiden käyttöön puututaan tarpeeksi.
Olen joskus ollut huolissani tuntemani henkilön nikotiinituotteiden käytöstä.
Nikotiinituotteiden käyttö on helppo lopettaa milloin vain.
Suurin osa nuorista käyttää jotain nikotiinituotetta päivittäin.
Opin tänään jotain uutta.
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Janaharjoituksen voi teettää pelkillä siirtymisillä, mutta voi myös kysyä lisäksi muutamilta nuorilta
miksi asettuivat juuri siihen kohtaan. Keskustelussa voidaan jakaa kokemuksia siitä, miten nuoret
kokevat nikotiinituotteisiin liittyvät teemat omasta kokemuksestaan käsin. Muista kuitenkin, että
esim. kysymys “olen joskus ollut huolissani tuntemani henkilön nikotiinituotteiden käytöstä” voi
olla liian lähelle tuleva asia, jota ei halua jakaa, joten sen voi myös jättää väliin.
Meillä kaikilla on omat kokemuksemme, asenteemme, tunnelatauksemme ja uskomuksemme
päihteisiin liittyen. Näitä asioita on hyvä kerrata, jotta huomaa miten oma historia ja kokemukset
vaikuttavat meihin sekä mielikuviimme päihteisiin liittyen. Nuorten elämä on moninaista ja
päihteet näkyvät nuorten arjessa monella tapaa. Kaikki nuoret eivät ole kiinnostuneita päihteiden
käytöstä. Suurin osa nuorista ei ole päihteiden ongelmakäyttäjiä, mutta valtaosa oppilaista voi
kokea päihdehaittoja jollain tasolla.
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Dia 25

Lisätietoa Buenotalk.fi-sivustolta. Mainoskuva
Buenotalk.fi-sivusto on EHYT ry:n ylläpitämä nuorten kanava, johon kannattaa pyytää nuoria
tutustumaan. Sieltä löytyy lisätietoa päihteistä ja pelaamisesta, sekä muista aiheista, jotka
koskettavat yläkouluikäisen ja toisen asteen opiskelijan arkea. Bueno-toiminnan sisältöjä löytyy
Instagramista, YouTubesta sekä buenotalk.fi-sivustolta.
Buenotalk.fi-sivustolla nuoret pääsevät kokeilemaan esimerkiksi päihdetietouttaan minivisojen
muodossa. Näitä visoja voi hyödyntää myös opetuksessa.
Kotisivulta löytyy kysy/fråga -palsta, jossa nuori voi kysyä päihteisiin tai pelaamiseen liittyvistä
asioista anonyymisti, sekä lukea muiden nuorten kysymyksiä ja niihin saatuja vastauksia.
Kysymyksiin vastataan kolmen päivän sisällä. Nuorten kysymyksistä tehdään videoita Buenotalkin
YouTube-kanavalle, jossa nuorten nostamia aiheita käsitellään viihteellisesti.
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Lähteitä oppilaille kotitehtävien parissa työskentelyn tueksi
Mikäli jaat diaesityksen keskustelukysymyksineen nuorille kotitehtäväksi / etäopiskeluun, voi
oppilaita pyytää etsimään vastauksiaan esitettyihin kysymyksiin seuraavilta sivuilta:

Buenotalk.fi
Buenotalk.fi-sivun minivisat tarjoavat tietoa nuuskasta visan muodossa.
http://www.buenotalk.fi/mita-tiedat-nuuskasta/
BuenoTalk YouTube-kanava
Buenotalkin YouTube kanavalta löytyy myös vastauksia nuorten esittämiin kysymyksiin, kuten mm.
"Voiko nuuskaan kuolla? ” https://www.youtube.com/watch?v=xSrf22xuexw
”Näkyykö nuuska hammaslääkärissä?” https://www.youtube.com/watch?v=vi-GtZb2fRs
Fressis.fi
Syöpäjärjestöjen ylläpitämä Fressis.fi-sivusto tarjoaa nuorille tutkittua tietoa, tarinoita ja vinkkejä
terveelliseen ja hyvinvoivaan arkeen. https://www.fressis.fi/

Nuortenlinkki.fi
A-klinikkasäätiön ylläpitämä sivusto Nuortenlinkki.fi on nuorille suunnattu, hyödyllinen tietolähde
tehtäviä työstäessä. Tietoartikkelit sekä pikatietoa-osio tarjoavat kattavaa ja tutkittua tietoa
nuorille nikotiinituotteista ja muista päihteistä. https://nuortenlinkki.fi/tietopiste/tietoartikkelit

Tositietoa-esitteet
Ehyt ry:n Tositietoa esitteet nikotiinituotteista soveltuvat tietoiskuksi ja opetuksen tueksi. Esite on
faktapaketti nuorten kanssa käytävän päihdekeskustelun tueksi ja siitä löytyy paljon hyödyllistä
tietoa tehtäviä varten.
Tositietoa Nuuska:
http://www.ehyt.fi/sites/default/files/tiedostot/tositietoa_nuuska_verkko2_s.pdf
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Tositietoa Tupakka & Sähkösavuke:
http://www.ehyt.fi/sites/default/files/tiedostot/tositietoa_tupakka_verkkoon_s.pdf
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