0
2
0
2
–
8
1
0
2
E
K
N
A
NIKOTIINIH
LOPPURAPORTTI

Katri Saarela
Hanne Munter

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:ssä alkoi helmikuussa 2018 Nikotiinihanke, joka sai avustusta sosiaalija terveysministeriön TE-määrärahasta. Hanke päättyi lokakuussa 2020. Tässä asiakirjassa kuvataan
hankkeen kulku, tulokset ja arviointi.
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1. Hankkeen tausta ja tarve
Hankkeen taustalla vaikutti tieto siitä, että nuorten nuuskan käyttö oli lisääntynyt viimeisen kymmenen
vuoden aikana ja saman kehityksen pelättiin jatkuvan. Vuonna 2017 ammattioppilaitoksessa opiskelevista pojista käytti nuuskaa päivittäin 17,3 %, lukion 1. ja 2. vuoden oppilaista 7,8 % ja peruskoulun 8.- ja
9.-luokkalaisista 7,6 %. Nuuskan käytössä oli myös suuria paikkakuntakohtaisia eroja. Esimerkiksi Torniossa peruskoulun 8.- ja 9.-luokkalaisista pojista nuuskaa käytti päivittäin 19,2 %. Erityiseksi huoleksi
nousi se seikka, että myös tyttöjen nuuskan käytön havaittiin lisääntyvän (Kouluterveyskysely 2019).
Vaikutti myös siltä, että nuorilla nuuskan käyttöön liittyi positiivisia mielikuvia (Salomäki & Tuisku 2013).
Hankkeessa haluttiin etsiä uudenlaisia keinoja nuorten nuuskan käytön ja välityksen vähentämiseksi,
sillä perinteinen nuuskaviestintä ja ylhäältä päin tuleva valistus ei yksinään näyttänyt olleen vaikuttavaa.
Hankehakemuksessa tavoitteiksi määriteltiin nuorten nikotiinituotteiden, erityisesti nuuskan, käytön
ja välityksen vähentäminen sosiaalisen markkinoinnin, markkinointipsykologian ja kaupallisen markkinoinnin periaatteita hyödyntämällä. Hankkeen päämääränä oli myös tuottaa uutta tietoa nuuskan
käyttöön ja välittämiseen vaikuttavista tekijöistä tekemällä etnografinen selvitys. Hankkeen keskeisiksi
toimenpiteiksi määräytyivät vertaisvaikuttamismallin kehittäminen sekä viestintäkampanjan toteuttaminen, ja näiden suunnittelu tehtäisiin alun selvitystyön pohjalta yhdessä nuorten kohderyhmän
kanssa.
Hanke tuki osaltaan Savuton Suomi -verkoston tavoitteita, koska se vahvisti väestön myönteistä asennoitumista nikotiinittomuuteen, ehkäisi nuorten nikotiinituotteiden käytön aloittamista, tuki tupakkatuotteiden käytön lopettamishalukkuutta sekä vahvisti tupakkalain täytäntöönpanoa.
Hanke tuki myös ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelman jokaisen kuuden painopisteen toimeenpanoa ja edisti siihen liittyviä tavoitteita. Hankkeessa tehtiin yhteistyötä niin paikallisella, alueellisella kuin
valtakunnallisellakin tasolla. Hankkeen viestintä ja viestintäkampanja perustuivat tutkittuun tietoon
ja lisäsivät väestön tietoisuutta. Hankkeessa tehtiin myös ennakoivaa vaikuttamisviestintää haittojen
vähentämiseksi ja käytön ehkäisemiseksi. Toimintaohjelman periaatteiden mukaisesti hankkeessa luotiin yhteistyösuhde muihin järjestöihin ja myös viranomaisten suuntaan. Ammatillista osaamista tuettiin järjestämällä koulutuksellisia tilaisuuksia, joihin kutsuttiin asiantuntijoita puhumaan myös hankkeen ulkopuolelta.
Hanke vastasi sisällöltään hallituksen 2016–2018 kärkihanketta: Edistetään terveyttä ja hyvinvointia
sekä vähennetään eriarvoisuutta. Kärkihankkeen tavoite on lisätä terveitä elämäntapoja ja ehkäistä
kansansairauksia. Kärkihankkeen linjausten mukaisesti tässä hankkeessa toimeenpantiin terveyttä ja
hyvinvointia edistävät hyvät käytänteet ja toimintamallit yhteistyössä järjestöjen kanssa.

1.1. Teoreettinen viitekehys
Hankkeessa hyödynnettiin sosiaalisen markkinoinnin periaatteita. Sosiaalisessa markkinoinnissa on
kyse järjestelmällisestä ja suunnitelmallisesta prosessista, jonka tavoitteena on käyttäytymisen muuttaminen tai ylläpitäminen yksilöä ja yhteiskuntaa yleisesti hyödyttävällä tavalla. Siinä käytettävät
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menetelmät kumpuavat paljolti perinteisestä markkinoinnista. Sosiaaliselle, kuten myös perinteiselle,
markkinoinnille on tyypillistä kohderyhmän ja käsiteltävissä olevan ilmiön erityispiirteiden kattava selvittäminen ja kohderyhmän osallistaminen toimenpiteiden suunnitteluun, jolloin toimenpiteet tarkentuvat kattavan kohderyhmäymmärryksen kautta. Nikotiinihankkeessa näiden voidaan katsoa onnistuneen hyvin.
Hankkeen alussa varattiin aikaa huolelliselle alkuselvitykselle. Hankkeessa tehtiin etnografinen selvitys sekä perehdyttiin aiheeseen liittyvään aikaisempaan tutkimustietoon. Myös nuuskan tuotekirjoon,
tuotteiden ominaisuuksiin sekä myyntitilastoihin tutustuttiin. Tämän lisäksi seurailtiin yleistä keskustelua nuuskan ympärillä esimerkiksi netin keskustelupalstoilla. Nuorten kanssa pidettyjen työpajojen
kautta syvennettiin ymmärrystä siitä, miten nuuska näkyy nuorten maailmassa ja millä tavoin nuuskan
käyttöä tulisi pyrkiä ehkäisemään.
Kattavan alkuselvitystyön myötä hankkeessa muodostettiin melko syvällinen käsitys siitä, miten nuuska
näkyy nuorten maailmassa, mistä nykyisessä nuorten käyttämässä nuuskassa on kyse ja mitä ilmiöitä,
asenteita, mielikuvia sen ympärille liittyy. Tätä ymmärrystä käytettiin hyödyksi toimenpiteiden suunnittelussa.
Hankkeen toimenpiteiden suunnittelun taustalla vaikutti myös suunnitellun käyttäytymisen teoria
(Theory of Planned Behavior, Ajzen) sekä itseohjautuvuusteoria (self-determination theory, Ryan &
Deci).
Suunnitellun käyttäytymisen teoriassa aikomusta pidetään keskeisenä käyttäytymistä ohjaavana tekijänä. Oletetaan, että ihminen käyttäytyy järkevästi ja voi itse hallita käyttäytymistään. Ympäristötekijät
ja demografiset tekijät ovat vuorovaikutuksessa asenteiden, sääntöjen ja koetun kyvykkyyden kanssa.
Osatekijät muodostavat aikomuksen, joka johtaa terveyskäyttäytymisen pysymiseen samana tai muuttumiseen.
Esimerkiksi nuuskan käytön lopettamisessa asenneanalyysissä arvioitavana olisivat muuan muassa
nuuskaamisen negatiiviset vaikutukset omaan elämään ja mahdolliset hyödyt. Sääntöjen ja normien
kohdalla tarkasteltaisiin itselle tärkeiden henkilöiden, kuten vanhempien, näkemystä nuuskan käyttöä
kohtaan. Käyttäytymistä säätelee myös yksilön minäpystyvyys ja kyvykkyys vaikuttaa mm. nuuskan käytön lopettamiseen ja vieroitusoireiden sietämiseen.
Vertaisvaikuttamisella ja viestintäkampanjalla pyrittiin vaikuttamaan nuuskaan liittyviin asenteisiin ja
kykyyn hallita käyttäytymistä. Hankkeessa opetushenkilökunnalle ja vanhemmille toteutettavien toimenpiteiden avulla pyrittiin taas vaikuttamaan sääntöihin ja normeihin. Näissä eri osatekijöissä tapahtuvien muutosten myötä voidaan olettaa, että nuorten aikomus käyttää nuuskaa vähenee ja aikomus
lopettaa nuuskan käyttö lisääntyy. On laajaa empiiristä näyttöä siitä, että nuoruudessa, jolloin esim.
nikotiinituotteiden kokeilu on tyypillistä, intentio ennustaa luotettavasti käyttöä noin kahden vuoden
päähän. Hankkeessa mukana olleille kouluille tehdyssä alku- ja loppukyselyissä kartoitettiin mahdollisia
muutoksia näissä aikomukseen vaikuttavissa osatekijöissä.
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ASENTEET
YMPÄRISTÖTEKIJÄT
- fyysinen ympäristö
- nuuskan saatavuus
- ryhmäpaine
- populaarikulttuuri

DEMOGRAFISET TEKIJÄT
- ikä
- sukupuoli
-persoonallisuus

- nuuskan käyttö ei ole ”cool”
- arvio nuuskankäytön
haitoista/hyödyistä

SÄÄNNÖT JA NORMIT

- nuuskan käyttö on kielletty
koulussa/kotona
- kaikki nuoret eivät käytä nuuskaa
- nuuskan välittämistä ei hyväksytä

AIKOMUS

TERVEYSKÄYTÄYTYMINEN

KYKY HALLITA KÄYTÄYTYMISTÄ

- en käytä nuuskaa, vaikka
kaverini käyttäisivät
- pystyn hallitsemaan/tunnistamaan
nuuskateollisuuden markkinointiyritykset
- nikotiiniriippuvuus ei ohjaile minua

Itseohjautuvuusteorian mukaan ihmisellä on kolme psykologista perustarvetta, jotka ovat välttämättömiä optimaaliselle kehitykselle, hyvinvoinnille ja jotka vaikuttavat motivaatioon. Näiden hyvinvoinnin
kolmen psykologisen ulottuvuuden huomioon ottaminen lisää toiminnan vaikuttavuutta, sillä niiden
tukeminen on keskeistä myös motivaation synnylle. Teorian tunnustamat kolme perustarvetta ovat
seuraavat:
Omaehtoisuus. Tämä tarkoittaa kokemusta siitä, että ihminen on vapaa päättämään omista tekemisistään. Autonomian edellytyksenä onkin valinnan- ja toiminnanvapaus. Voidaan katsoa, että nikotiiniriippuvuus vähentää autonomiaa ja mahdollisuutta itse päättää, käyttääkö nikotiinituotteita vai ei.
Kyvykkyys. Tämä tarkoittaa henkilön kokemusta siitä, että hän osaa hommansa, selviää haasteista ja saa
asioita aikaan. Nuori oppii tunnistamaan nuuskateollisuuden taktiikat ja pystyy näkemään niiden läpi.
Yhteisöllisyys. Tämä tarkoittaa ihmisen perustavaa tarvetta olla yhteydessä toisiin ihmisiin. Me välitämme toisista ihmisistä ja haluamme kokea, että meistä välitetään. Nuoret vertaisvaikuttavat ja tukevat toisiaan. Pyritään siirtämään nuuskan käyttöön aiemmin liittynyttä nuorten välistä yhteisöllisyyttä
ja tietynlaista ”salaseura”-ajattelua (Piispa 2018) enemmän kohti yhteistä nuuskateollisuuden vastustusta. Nuoria ei voi huijata!

KYVYKKYYS
OMAEHTOISUUS

YHTEISÖLLISYYS
HYVINVOINTI
SISÄINEN
MOTIVAATIO
MERKITYKSELLISYYS
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1.2. Hankkeen kohderyhmä
Hankehakemuksessa hankkeen kohderyhmänä olivat 10–29-vuotiaat. Tämä osoittautui liian laajaksi ja
kohderyhmä täsmentyikin hankkeen alussa teetetyn laadullisen selvityksen sekä muun tutkimus- ja
teoriatiedon kautta. Jo yksin hankkeen alun selvityksen rajautuminen noin 15–21-vuotiaisiin (keskittyen tarkastelemaan yläkouluikää) määritteli hankkeen kohderyhmää. Mikko Piispan tekemästä laadullisesta tutkimuksesta saimme tärkeää tietoa nuorten nuuskan käytöstä ja hankintatavoista sekä siihen
liittyvistä motiiveista Helsingin ja Tornion alueilla.
Yläkouluikäisten nuorten valikoituminen kohderyhmäksi oli perusteltua siksikin, että nuuskan kokeilut ja käytön aloitus ajoittuvat yleensä yläkouluikään. Alun selvitystyön sekä nuorten kanssa pidettyjen työpajojen myötä nuoren lähipiirin aikuisten, kuten vanhempien, opettajien ja ohjaajien, merkitys
nuoren nuuskan käyttöön tai käyttämättömyyteen korostui. Tästä syystä hankkeen muiksi kohderyhmiksi valikoituivat myös yläkoulujen opettajat sekä yläkoululaisten vanhemmat. Myös yläkouluikäisten
parissa toimivat muut ammattilaiset huomioitiin hankkeessa.
Hankkeessa hyödynnetyn sosiaalisen markkinoinnin periaatteiden mukaisesti kohderyhmien erityispiirteet tulee selvittää mahdollisimman tarkasti, jotta saadaan syvällinen kuva kohderyhmästä ja tarkasteltavasta ilmiöstä. Muiden kuin nuorten kohderyhmien erityispiirteitä ei kuitenkaan selvitetty yhtä
kattavasti. Tämä olisi vaatinut oman alkuselvityksensä. Saimme kuitenkin nuorten kautta ymmärrystä
siitä, miten he näkivät aikuisten vaikutuksen nuorten nuuskan käyttöön. Olisi kuitenkin mielenkiintoista
selvittää yhtä tarkasti myös vanhempien ja opettajien asenteita, mielikuvia ja käsityksiä nuorten nuuskan käytöstä ja sen ehkäisystä.
Vaikka nuuskan käyttö liitetään usein urheiluun, jätettiin urheiluseurat hankkeen toimenpiteiden ulkopuolelle, sillä niiden erityispiirteiden selvittäminen olisi vaatinut oman laadullisen selvityksensä. Tässä
hankkeessa kehitetyt toimenpiteet suunniteltiin koulumaailmaan, mutta ne ovat kohderyhmäanalyysin
avulla jatkokehitettävissä myös urheiluseuratoimintaan sopiviksi.
Kohderyhmät ovat kahdessa eri tasossa: paikallisia ja valtakunnallisia. Paikalliset kohderyhmät ovat
tiettyjen interventiokoulujen oppilaat, opettajat ja vanhemmat. Tässä kohderyhmässä toimenpiteitä
olivat vertaisvaikuttaminen, verkkovanhempainilta, henkilöstökoulutus (toteutui vain Torniossa) ja
kohdennettu koulukohtainen viestintä. Paikallisten toimenpiteiden vaikutuksia pyrittiin arvioimaan
yhdessä interventiokoulussa onnistuneesti toteutetun alku- ja loppukyselyn avulla.
Valtakunnallisen viestintäkampanjan kohderyhmänä olivat niin ikään yläkouluikäiset, yläkoulun opettajat ja vanhemmat, mutta näin laajassa kohderyhmässä vaikutusten arviointi oli haastavampaa. Hankkeen viestintäkampanjasta toteutettiin tavoittavuusanalyysi syksyllä 2020 (Liite 1). Nuorten osalta kampanjaa ja sen vaikutuksia on arvioitu tässä asiakirjassa.
Hankehakemuksessa ajateltiin vaikutettavan myös nuuskan välittäjiin siten, että nuorten nuuskan saanti
vähenee valtakunnallisesti. Tämä tavoite oli osittain epärealistinen ja vaikeasti mitattava. Nuuskan salakuljetukseen liittyy paljon ammattimaista rikollisuutta, eikä tämän hankkeen avulla voitu vaikuttaa
siihen. Nuorten terveystapatutkimuksen (2017) mukaan nuuskaa käyttäneistä nuorista 73 % ilmoitti
hankkineensa sen kavereiltaan. Tämän vuoksi hankkeessa välittämistä käsiteltiin nuorille suunnatussa
vertaisvaikuttamismallissa sekä jonkin verran myös viestintäkampanjassa.
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Aikuisten kohderyhmässä nuuskan välitystä ja siihen liittyvää lainsäädäntöä käsiteltiin vanhempien
kampanjan aikana, sillä sekä Piispan selvityksen että hankkeen aikana nuorten kanssa käytyjen keskustelujen mukaan jotkut vanhemmat ostavat nuuskaa lapsilleen eteenpäin myytäväksi. Myös nuorten
nuuskan käytön yleisyys kielii siitä, että vanhemmat eivät välttämättä puutu riittävästi käyttöön. On siis
oletettavaa, että vanhemmat ovat epätietoisia nuuskan lainsäädännöstä, ja tästä syystä se nostettiin
yhdeksi kampanjateemaksi.
Hankkeella oli kokonaiskuvassa vain hyvin pieni mahdollisuus vaikuttaa Suomessa tapahtuvaan nuuskan välitykseen, sillä yksin tieto ei kuitenkaan vähennä välittämistä, vaan sen lisäksi tarvitaan sitä, että
viranomaiset (tulli, poliisi) puuttuvat selkeämmin siihen. Mikäli nuuskan välityksestä ei tule konkreettisia seuraamuksia, ei pelkästään teoreettisista seurauksista tiedottaminen riitä vähentämään laitonta
toimintaa.

1.3. Henkilöstö
Hanketta varten palkattu täysiaikainen projektipäällikkö työskenteli EHYT ry:n keskustoimistolla Helsingissä Nuoret-osastolla. Hän vastasi hankkeen käytännön johtamisesta, raportoinnista, budjettiseurannasta ja arvioinnista. Projektipäällikkö vastasi hankkeessa toteutettujen toimenpiteiden suunnittelusta
ja järjestämisestä. Hankkeen aikana tehtiin tiivistä yhteistyötä EHYTin viestintäyksikön, verkkotyön tiimin, koulutyön yksikön ja aluetyön kanssa. Etenkin hankkeen viestintäkampanja toteutettiin yhteistyössä EHYTin muiden yksikköjen kanssa. Projektipäällikkö vaihtui elokuun alussa, kun hanketta oli jäljellä 3 kuukautta.
Hankkeen alussa rekrytoitiin tutkija tekemään etnografinen selvitys. Toisena hankevuotena verkkotyön
tiimissä olleet kaksi kesätyöntekijää tekivät hankkeen vertaisvaikuttamismallia varten kaksi animaatiovideota. He saivat kesätyöstään korvauksen Helsingin kaupungin myöntäminä kesäseteleinä, mutta
hankkeelle jäi hieman palkkakustannuksia maksettavaksi kesäseteleiden jälkeen.
Palkkioita maksettiin myös asiantuntijoille, joilta hanke osti palveluita. Näitä olivat mm. esiintymis-,
konsultaatio- ja graafiseen suunnitteluun liittyvät palkkiot.
Hankkeen asiantuntijaryhmä kokoontui hankkeen aikana kaksi kertaa. Hankkeen asiantuntijaryhmään
kuuluivat Mervi Hara (Suomen ASH), Jenni Helenius (MLL), Janne Seppänen (Tampereen yliopisto), Eija
Krogerus (Klaari Helsinki), Anni Helldan (THL) ja Hanna Heikkilä (EHYT). Hankkeen asiantuntijaryhmän
jäsenille ei maksettu palkkioita.

2. Etnografinen selvitys
Nikotiinituotteiden käytön yleisyydestä on Suomessa hyvin saatavilla tietoa survey-tyyppisistä tutkimuksista, kuten Nuorten terveystapatutkimuksesta ja Kouluterveyskyselystä. Ne eivät kuitenkaan
vastaa kysymykseen, miksi nuuskaa käytetään, kokeillaan ja välitetään. Tästä syystä hankkeen aluksi
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haluttiin lisätä ymmärrystä nuuskan käyttöön vaikuttavista syistä, uskomuksista, tiedoista ja asenteista
käyttäjien omasta näkökulmasta käsin. Samalla haluttiin selvittää syitä valinnalle olla käyttämättä nuuskaa tai muita nikotiinituotteita.
Ymmärryksen kartuttamiseksi tehtiin hankkeen alussa etnografinen selvitys, jonka tekijäksi valikoitui
nuorisotutkija Mikko Piispa. Selvityksen tarkoituksena oli tuottaa tietoon perustuva suunnittelupohja
vaikuttavan hankkeen toteuttamiseksi. Tämän lisäksi tutkimuksesta ajateltiin saatavan kyselytutkimustietoa täydentävää informaatiota, jota voidaan hyödyntää paikallisen tason päihdehaittojen ehkäisyssä
ja maakuntien, kuntien ja järjestöjen välisessä yhteistyössä.
Etnografinen tutkimus saatettiin valmiiksi määräajassa (3 kk). Tutkija Mikko Piispa haastatteli selvitystä
varten 7:ää poikaa ja 6:ta tyttöä. Haastateltavat olivat joko hankkeen kohderyhmän ikäisiä tai hieman
vanhempia (15–21 v.). Alle 15-vuotiaita ei haastateltu selvitystä tehtäessä, sillä siihen olisi vaadittu tutkimuseettisten periaatteiden mukaan joko heidän vanhempiensa lupa tai puoltava lausunto asian käsittelyyn soveltuvalta tutkimuseettiseltä toimikunnalta. Ensimmäinen olisi ollut työläs ja mahdollisesti
nuorten kannalta kiusallinen ja tutkimusaineiston laatua vaarantava keino, jälkimmäistä ei tutkimuksen
aikaraameissa ehditty hakea. Sen vuoksi päädyttiin ratkaisuun, että nuorisotaloilla haastateltavien tuli
olla vähintään 15-vuotiaita, ja heiltä pyydettiin kirjallinen suostumus. Suostumuslomakkeen käyttöä
puolsi se, että kyseessä on potentiaalisesti arka aihe. Vaikka osa haastateltavista oli nuorten kohderyhmää vanhempia, he pystyivät valottamaan hyvin sitä, miten nuuska näyttäytyi heidän arjessaan yläkouluiässä, josta ei kuitenkaan haastatteluhetkellä ollut kulunut kauan aikaa.
Haastateltujen joukossa oli nuoria, jotka haastatteluhetkellä käyttivät säännöllisesti (joko päivittäin tai
vähintään joitakin kertoja viikossa) nuuskaa (5) tai olivat kokeilleet sitä (1), sekä nuoria, jotka eivät
olleet edes kokeilleet (7). Näin tavoitettiin erilaisia näkökulmia, kokemuksia ja nuuskaan liittyviä arvostuksia. Huomionarvoista on, että nekin haastatellut nuoret, jotka eivät itse käyttäneet nuuskaa, kertoivat tuntevansa tai tietävänsä nuuskan käyttäjiä.
Tutkimusaineistoon pyrittiin saamaan nuuskan myyjien tai välittäjien haastatteluita. Haastatteluiden
saaminen osoittautui melko haasteelliseksi, kuten oli osattu jo tutkimussuunnitelmaa tehtäessä ennakoida. Etenkin selvityksen teon lyhyehkö kesto (3 kk) heikensi mahdollisuuksia luoda luottamuksellisia
suhteita välittäjiin, joiden tulisi haastatteluissa kertoa arkaluontoisista, laitonta toimintaa koskevista
asioistaan. Erityisen vaikeaa oli tavoittaa haastatteluun nuoria, varsinkin alaikäisiä nuuskan välittäjiä tai
myyjiä.
Lopulta haastatteluihin tavoitettiin neljä eritasoista nuuskan välittäjää, joista kaksi oli Helsingistä ja
kaksi Tampereelta. Iältään he olivat haastateltuja nuoria vanhempia (n. 20 v, n. 30 v, n. 50 v). Paikkakunnan ja iän osalta luovuttiin tiukoista rajauksista, sillä myynnin ja välittämisen logiikan saattoi olettaa
olevan melko samanlainen ympäri Suomea. Välittäjien kautta tavoitettiin myös laajempaa ymmärrystä
koko ilmiöstä – he toimivat siis eräänlaisina informantteina. Heillä oli kokemusta paitsi eritasoisesta,
pääosin pienimuotoisesta nuuskan myynnistä ja välittämisestä, myös nuuskan ostamisesta esimerkiksi
netin kauppapaikoilta. He pystyivät ikänsä vuoksi tarjoamaan historiallis-kulttuurista näkökulmaa nuuskailmiöön ja siihen, miten nuuskakauppa on toiminut ennen ja miten se toimii nyt.
Hankkeen projektipäällikkö ja tutkija pitivät yhteyttä koko tutkimuksen teon ajan. Tämä hyödytti sekä
tutkimusta että hanketta ja edesauttoi mahdollisimman syvällisen ymmärryksen välittymistä hankkeen
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toimenpiteitä suunnittelusta vastaavalle. Joskus ulkopuolisten selvitysten vaarana on, että ymmärrys ei
täysin siirry organisaatiolle vain pelkkien valmiiden tutkimustulosten kautta.

2.1. Tutkimustulosten hyödyntäminen
Selvitys toi uutta laadullista tietoa nuorten nuuskan käyttöön ja välittämiseen liittyvistä merkityksistä ja
motiiveista sekä nuorten nuuskatietoisuudesta ja heidän näkemyksistään siitä, miten nuuskan käyttöä
voisi ehkäistä.
Hankkeessa koottiin myös jo olemassa olevaa tutkimustietoa nuuskasta ja sen käyttöön vaikuttavista
tekijöistä. Myös nuuskateollisuuden markkinointitaktiikoihin ja nuuskan tuotekirjoon perehdyttiin.
Kuva siitä, mistä nykyisessä ruotsalaisnuuskassa on kyse ja millä eri tavoin se näyttäytyy nuorten maailmassa, selkiytyi hankkeen aikana ja vaikutti teemoihin, joihin hankkeessa keskityttiin.
Hankehakemusvaiheessa määritellyt toimenpiteet vertaisvaikuttamismallin kehittäminen ja viestintäkampanjan suunnittelu saivat pohjatietoa selvityksen ja kirjallisuuskatsauksen kautta. Saimme ymmärrystä siitä, mihin teemoihin nuorten kanssa pidettävissä vertaisvaikuttamismalliin ja viestintäkampanjaan liittyvissä suunnittelutyöpajoissa kannattaa keskittyä. Teemoiksi määräytyivät ryhmäpaine,
nuuskaan liittyvä lainsäädäntö, kasvattajien suhtautuminen nuorten nuuskan käyttöön sekä kriittisen
ajattelun herättäminen. Viimeiseen kuuluivat ympäristökysymykset, nikotiiniriippuvuus ja nuuskateollisuuden taktiikat. Nuorten kanssa pidetyt työpajat vahvistivat selvityksessä tehtyjä löytöjä ja siten lisäsivät ymmärrystä siitä, miten nuuska näyttäytyy yläkouluikäisten maailmassa.
Selvityksellä saatiin myös lisätietoa kasvattajien (opettajien, vanhempien, nuoriso-ohjaajien) vaikutuksista nuorten nuuskan käyttöön. Selkeiden sääntöjen asettaminen koulussa, kotona ja vapaa-ajan toiminnoissa vaikuttaa olevan hyvin tärkeässä roolissa nuorten nuuskan käytön ehkäisyssä. Kasvattajien
asenne nuoren nuuskan käyttöä tai välitystä kohtaan näyttää vaikuttavan nuorten nuuskan käyttöön.
Selvityksen mukaan vanhemmat ja opettajat ovat usein melko tietämättömiä nykyisestä nuorten käyttämästä nuuskasta ja siihen liittyvästä kulttuurista. Tietämättömyys vaikeuttaa puuttumista.
Alun selvitys, kirjallisuuskatsaus sekä nuorten kanssa pidetyt työpajat auttoivat kohderyhmien täsmentämisessä sekä toimenpiteiden suunnittelussa. Hankkeen viestintäkampanjan tärkeiksi kohderyhmiksi
valikoitui nuorten ohella myös opettajat ja vanhemmat.

2.2. Tutkimuksen julkaisu
Selvityksestä pidettiin virallinen julkaisutilaisuus 15.1.2019. Helsingin yliopiston Tiedekulmassa. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Syöpäjärjestöjen kanssa. Paikalle kutsuttiin nuoriso- ja opetusalan
ammattilaisia ja järjestöjen edustajia, yhteistyötahoja ja mediaa. Tilaisuuteen ilmoittautui 69 henkilöä
ja paikalle saapui 58 henkilöä. Tilaisuus suoratoistettiin ja toiston tallenne oli katsottavissa jälkikäteen
nuorisoalan toimijoille koulutusta ja osaamista tarjoavan nuorisoalan osaamiskeskus Vahvistamon
verkkosivuilla.
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Tilaisuudessa tutkija Mikko Piispa kertoi selvityksensä tuloksista ja samassa tilaisuudessa myös tutkija
Risto Fonselius Kuuskulman tapaustoimistosta kertoi alustavista Syöpäjärjestöille tekemän selvityksensä tuloksista, jotka liittyvät urheilevien nuorten nuuskan hankintaan sekä siihen, miten nuuskaan
suhtaudutaan urheilun toimintaympäristössä. Tämän lisäksi tilaisuudessa esiteltiin Vahvistamon teettämän Nuorten kulttuuri ja päihteet -tutkimuksen tuloksia.
Tilaisuudesta ja Mikko Piispan selvityksen tuloksista uutisoitiin laajasti (katso lisää kohta: mediatyö).
Selvitys on ladattavissa maksutta EHYTin verkkosivuilla Työkalut & Materiaalit -osiossa ja Nuuskakoukku.fi-sivustolla.

3. Nuorten osallistaminen toimenpiteiden
suunnittelussa
Hankkeen toimenpiteiden vertaisvaikuttamismallin ja viestintäkampanjan suunnittelu tehtiin hankehakemuksen mukaisesti yhdessä nuorten kanssa. Mukaan suunnittelutyöhön haluttiin saada ensisijaisesti
nuoria niiltä alueilta, joilta myös selvityksen aineisto kerättiin. Tämä edisti sitä, että selvityksestä saatu
tieto nuorten asenteista ja motiiveista vastasi mahdollisimman hyvin myös suunnittelutyössä olevien
nuorten asenteita ja motiiveja.
Vertaisvaikuttamismalli sekä viestintäkampanjan suunnittelua tehtiin yhdessä nuorten kanssa työpajamuotoisesti kolmessa eri yläkoulussa (kaksi helsinkiläiskoulua ja yksi torniolaiskoulu) syksyllä 2018.
Jokaisessa koulussa järjestettiin 2 työpajaa (4 h ja 2 h), joihin osallistui 8–13 oppilasta per työpaja.
Mukana suunnittelussa oli yhteensä 36 nuorta. Pidemmän, vertaisvaikuttamismalliin liittyvän työpajan
rakenteen suunnitteluun ostettiin ulkopuolista apua opetuksen asiantuntija Ranja Koskelta. Mukana
tunnilla oli myös EHYTin koulutussuunnittelija Katri Saarela, joka teki muistiinpanoja ja havainnointeja
samalla, kun projektipäällikkö ohjasi työpajoja.
Koulu osoittautui hyväksi väyläksi tavoittaa nuoret työpajoihin. Nuoret saivat luvan osallistua työpajoihin koulupäivän aikana, mikä osaltaan saattoi houkutella osallistumaan. Työpajaan osallistuneet nuoret olivat kaikissa kouluissa tukioppilaita. Tämä oli heikkous ja vahvuus. Tukioppilaat olivat aktiivisia
ja motivoituneita, mutta he edustivat ryhmää, joka ei käytä tai todennäköisesti ei ole edes vaarassa
käyttää nuuskaa. Tämä on toki hyvä asia, mutta olisi ollut hedelmällistä, jos ryhmissä olisi ollut myös
niitä nuoria, jotka ovat nuuskan käytön suhteen riskiryhmässä. Toisaalta, vaikka työpajoihin osallistuneet nuoret eivät itse käyttäneet nuuskaa, he olivat tietoisia siitä, miten se näkyy heidän ikäistensä
elämässä. He kaikki tunsivat nuuskan käyttäjiä ja olivat nähneet tuttujen ja tuntemattomien nuuskan
käyttöä ja välitystä esim. sosiaalisessa mediassa.
Työpajoihin osallistuneet nuoret olivat työpajoissa aktiivisia ja toivat esiin mielipiteitään siitä, mitkä
asiat olivat heidän mielestään sellaisia, joista olisi hyvä puhua ko. kohderyhmässä ja millä tavoin. Nuoret myös ideoivat viestintäkampanjan viestejä. Osa näistä idea-aihioista toimitettiin viestintätoimisto
Punk Helsingille jatkotyöstöä varten.
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Työpajoihin osallistuvilta nuorilta kerättiin palautetta molempien työpajojen lopuksi post-it-lapuilla.
Työpajoista saatu palaute oli lähes yksinomaan positiivista, ja yleisesti työpajaan osallistuneet kokivat
työpajat mielenkiintoisena ja moni mainitsi oppineensa uutta. Työpajoissa oli selkeästi huomattavissa
se, että nuuskaan liittyvien ympäristökysymysten ja nuuskateollisuuden taktiikoiden pohtiminen oli
monelle nuorelle uutta ja kiinnostavaa sekä aikaisemmasta nuuskavalistuksesta poikkeavaa. Kaikille
työpajoihin osallistuneille lähetettiin sähköinen Open Badge -osaamismerkki, jota voi hyödyntää esimerkiksi kesätyön haussa.
Hankehakemuksessa oli asetettu tavoitteeksi, että vertaisvaikuttamismallin suunnitteluun osallistuu
60 nuorta ja viestintäkampanjan suunnitteluun 60 nuorta. Tämä arvio oli epärealistinen. Hankkeessa
päästiin järjestämään työpajoja vasta syyslukukaudella hankkeen aluksi tehdyn laadullisen selvityksen
valmistuttua kesäkuussa. Vaikka nuoria oli luontevinta tavoittaa koulujen kautta, heitä oli vaikea saada
hankkeeseen mukaan, sillä työpajojen järjestäminen aiheutti jonkin verran järjestelyjä koulun puolelta.
Lopulta mukaan onnistuttiin kuitenkin saamaan kolme koulua. Työpajoista sopiminen ja niiden järjestäminen oli aikaa vievää, joten useamman kuin kolmen koulun mukanaolo olisi ollut aikataulullisesti
haastavaa. Työpajatyyppisessä työskentelyssä toteutunut ryhmäkoko (n. 12) oli ihanteellinen, sillä
isommissa ryhmissä suunnittelutyö ja ryhmän hallinta usein vaikeutuvat.
Työpaja 1 ohjelma (Aiheena vertaisvaikuttamismallin suunnittelu)
9.00
Aloitus
9.10
Esittäytyminen
9.20
Perustietoa nuuskasta
9.30
Mielipidenurkat
9.45
QR-rastirata
10.15 Tauko
10.30 QR-rastirata + purku
11.00 Tietoisku nuuskan markkinoinnista
11.05 Keskustelutehtävä nuuskateollisuudesta ja nuuskan markkinoinnista
11.30 Lounas
12.15 Kahoot!- tai nuuskavisa
12.25 Nuorten nuuskan käyttöön vaikuttavat tekijät
12.45 Palaute: Post-it-laput
12.55 Päivän lopetus ja kiitokset + jatkotyöskentelystä kertominen
Työpaja 2 ohjelma (Aiheena viestintäkampanjan suunnittelu)
10.00
10.05
10.15
10.25
10.30
10.45
11.45
11.55
12.00

Aloitus
Ryhmäkeskustelu: Miten päihteistä yleensä puhutaan?
Viestintäkanavakisa
Millainen on hyvä mainos
Tauko
Ryhmätyö
Töiden esittely / läpikäynti
Palaute
Työpaja päättyy
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4. Vertaisvaikuttaminen
Hankehakemuksen mukaisesti hankkeessa suunniteltiin yhdessä nuorten kanssa nuuskaan liittyvä vertaisvaikuttamismalli. Tämä oli perusteltua, sillä tutkimukset osoittavat ihmisten ottavan esimerkiksi terveyteen vaikuttaviin valintoihin liittyviä viestejä paremmin vastaan ikätovereiltaan tai muuten samanlaisessa elämäntilanteessa tai kontekstissa eläviltä tovereiltaan kuin sen ulkopuolelta. Hankkeessa
kehitetyssä mallissa viestit tulivat nuorilta nuorille, heidän omalla kielellään. Vertaisvaikuttajat eivät
olleet opettajan roolissa, vaan he toimivat enemmänkin vertaisina, jotka aktivoivat ja ohjasivat keskustelua.
Nuorten vertaisvaikuttamisen kansanterveydellisiä vaikutuksia on arvioitu useissa eri tutkimuksissa. Erilaisilla vertaisvaikuttamisen ja valistuksen ohjelmilla on todettu olevan vaikutusta kohderyhmän asenteisiin, uskomuksiin, normeihin ja käyttäytymiseen ja tätä kautta terveyttä edistävä ja riskikäyttäytymistä vähentävä vaikutus. Vertaisvalistusta pidetään valistuksen best practice -työmuotona (EMCDDA).
Suomessa nuorten vertaisvalistusta on jo pitkään toteuttanut alkoholin ja kannabiksen osalta Helsingin
kaupungin Skarppi-vertaisvalistusohjelma. Mannerheimin Lastensuojeluliiton tukioppilastoimintaan
liittyy niin ikään vertaisvalistuksen elementtejä. EHYTissä vertaisvaikuttamista on hyödynnetty Nuuska-agenttitoiminnassa, joka oli hankehakemusvaiheessa vielä hyvin tuore malli.
Keväällä 2018 hankkeen projektipäällikkö tutustui Helsingin kaupungin Skarppi-valistusohjelman vertaisvalistajien koulutukseen ja vertaisvalistustunneille. Skarppi-valistustunnit toimivat hyvin ja niitä oli
toteutettu jo useamman vuoden ajan, joten hankkeessa päätettiin toteuttaa vertaisvaikuttamismalli
hyvin samantyyppisellä rakenteella.
Ennen varsinaisen vertaisvaikuttamismallin pilotointia järjestettiin sen suunnittelusta neljän tunnin
mittaiset työpajat, kolmessa eri koulussa. Työpajoissa saadun lisäymmärryksen valossa osattiin vertaisvaikuttamismallissa keskittyä olennaisiin asioihin. Teemat, jotka valikoituivat pilotoitavaan malliin,
olivat 1. nuuskateollisuuden taktiikat, 2. nuuskan ympäristövaikutukset sekä 3. nuuskaan liittyvä lainsäädäntö.

4.1. Vertaisvaikuttamismallin rakenne
Vertaisvaikuttamismallissa vapaaehtoiset tukioppilaat, eli useimmiten 8. luokan oppilaat, koulutettiin
pitämään nuuskaan liittyvä vertaistunti seitsemäsluokkalaisille. Vapaaehtoiset rekrytoitiin tukioppilastoiminnan kautta, sillä se on vakiintunut toimintamalli, jonka avulla oli helppo tavoittaa vapaaehtoisia
vertaisohjaajia. Tukioppilaat olivat myös jo saaneet koulutusta mm. ryhmän ohjaamisesta, joten tähän
ei mennyt aikaa vertaisohjaajien koulutuksessa. Koulun yhteyshenkilö, useimmiten tukioppilastoiminnasta vastaava, kartoitti tukioppilaiden halukkuutta osallistua vertaisvaikuttamistoimintaan. Tukioppilaista vapaaehtoisiksi vertaisohjaajiksi ilmoittautui 5–9 oppilasta pilotointikertaa kohden.
Koulun yhteyshenkilö sopi mukaan lähteneiden 7. luokkien opettajien kanssa siitä, millä tunnilla vertaisvaikuttamistunti pidettiin. Vertaisohjaajat saapuivat sovittuna ajankohtana sovittuun luokkaan,
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johon myös seitsemäsluokkalaiset saapuivat. Vertaistuntiin kului aikaa 45 minuuttia eli yksi oppitunti.
Vapaaehtoiset vertaisohjaajat saivat koulutukseen osallistumisesta ja vertaistunnin pitämisestä sähköiset Open Badge -osaamismerkit, joita voi hyödyntää esimerkiksi kesätyöhakemuksessa. Tämä lisäksi
vertaiset saivat pienet Smokefree-tuotepalkinnot.
Hankkeen aikana vertaisvaikuttamista pilotoitiin kahdesti, joten kummallakin kerralla vertaisohjaajat
ja tunneille osallistuneet seitsemäsluokkalaiset olivat eri henkilöitä. Toisessa helsinkiläiskoulussa eräs
vertaisohjaaja oli osallistunut 7. luokalla opiskellessaan silloisten ohjaajien pitämälle vertaistunnille.
Torniossa pilotointi tapahtui vain kerran, sillä yhteistyö päättyi tämän jälkeen.

4.2. Vertaisohjaajien koulutus ja
vertaisvaikuttamistunti
Sekä vertaisohjaajien koulutus että vertaistunnin rakenne ostettiin työpajojen tapaan koulutuksen
asiantuntija Ranja Koskelta. Tuntien sisällöstä vastasi hankkeen projektipäällikkö.
Vertaisohjaajille järjestettiin kahden oppitunnin mittainen (2 x 45 min) koulutus (Liite 2). Koulutuksessa
vertaiset perehdytettiin aiheeseen ja vertaistunnin ohjaamiseen. Tunnilla käytiin läpi tarkkaan tunnin
kulku, työnjako ja vertaistunnin sisältämien työpisteiden ohjaaminen. Koulutuksessa myös harjoiteltiin
työpisteiden ohjaamista.
Nuuskaan ja nikotiiniin liittyvien perusasioiden jälkeen vertaisohjaajat jaettiin kolmeen 1–3 hengen
ryhmään. Jokainen henkilö tai ryhmä sai vastuulleen ohjata yhden työpisteen vertaistunnilla. Koulutuksessa annettiin aikaa perehtyä työpisteiden sisältöihin ja materiaaleihin sekä harjoitella ohjaamista
muille koulutettaville. Koulutuksessa myös päätettiin, ketkä ohjaavat minkäkin luokan tuntia. Vertaistunteja seitsemäsluokkalaisille järjestettiin pilotointikerroilla 1–4 / koulu. Aikataulua ja työnjakoa suunniteltaessa huomioitiin vertaisohjaajien määrä ja se, kuinka paljon aikaa he voivat käyttää vertaisohjaamiseen. Yksi vertaisohjaaja oli mukana yhdellä tai useammalla tunnilla. Kuitenkin yhden oppitunnin
järjestämiseen tarvittiin aina vähintään kolme ohjaajaa. Vertaisohjaajien kanssa sovittiin, kuka ohjasi
milläkin tunnilla ja mitä ryhmätyöpistettä. Lopuksi ohjaajat saivat mukaansa ohjeet, joihin kirjattiin
vertaistuntien ajankohdat (Liite 3).
Vertaistunnin kesto oli 45 minuuttia. Tunnilla seitsemäsluokkalaiset jaettiin kolmeen ryhmään, joista
jokaista ohjasi 1 tai 2 vertaisohjaajaa. Tunnilla seitsemäsluokkalaiset kiersivät kaikki kolme työpistettä
samalla, kun ohjaajat pysyivät paikallaan ja kertoivat aina uudelle ryhmälle samat asiat kuin edelliselle.
Alun lyhyen esittelyn jälkeen tunnin valvoja (projektipäällikkö) antoi vertaisten ohjata tuntia. Tunnilla
valvoja seurasi ja havainnoi ryhmien työskentelyä ja käytettävissä olevan ajan kulkua. Hän ilmoitti, kun
oli aika vaihtaa työpistettä.
Tunnin aluksi jokaisessa työpisteessä vertaisohjaaja piti lyhyen kahden minuutin esittelyn siitä, mitä
nuuska on. Tällä tavoin varmistettiin se, että seitsemäsluokkalaiset tiesivät, mistä nuuskassa on kyse.
Esittelyn jälkeen ohjaajat siirtyivät oman aiheensa pariin. Ryhmien vaihdon jälkeen ei nuuskaesittelyä
enää tarvittu, vaan ohjaajat siirtyivät suoraan omaan aiheeseensa. Kolmannen ryhmän kohdalla jätettiin lopuksi aikaa palautelomakkeen täyttöä varten.
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Vertaisvaikuttamistunnin kulku on kuvattu Liitteessä 4 ja oppitunnin työpisteiden sisältö Liitteessä 5.
Ensimmäinen vertaisvaikuttamismallin pilotointi toteutettiin kolmessa koulussa syksyllä 2018. Yksi kouluista oli Torniossa ja kaksi Helsingissä. Pilotointien sekä niistä saadun palautteen myötä mallia kehitettiin edelleen. Toisella kerralla edelleen kehitettyä mallia pilotoitiin kahdessa helsinkiläiskoulussa syksyllä 2019 ja keväällä 2020. Torniolaiskoulu ei ollut mukana enää toisella pilotointikerralla.

4.3. Vertaisvaikuttamismallin arviointi
Vertaisvaikuttamismallin tavoitteena oli lisätä nuorten valmiuksia suhtautua kriittisesti ympäristön
nuuskamyönteisiin viesteihin sekä pohtia nuuskaan liittyviä kysymyksiä laajemmin globaaleista ja
yhteiskunnallisista näkökulmista käsin. Tämän ajateltiin tapahtuvan kannustamalla nuoria ajattelemaan
asioita hieman pintaa syvemmältä ja eri näkökulmista. Ajatuksena oli saada aikaan oivalluksen kokemus oman pohdinnan kautta sen sijaan, että nuorille vain tarjottaisiin tietoa.
Palautteen kerääminen oli ensiarvoisen tärkeää vertaisvaikuttamismallin kehittämiseksi ja arvioimiseksi. Sitä saatiinkin hyvin, sillä palautelomakkeet täytettiin heti tuntien päätteeksi. Jälkeen päin lähetettyyn palautelomakkeeseen ei olisi vastattu yhtä hyvin ja toisaalta myös asiat olisivat saattaneet jo
unohtua. Heti tunnin jälkeen kerätyn palautteen heikkoutena voidaan katsoa olevan se, että vaikka
palautteet pyydettiin jättämään ilman nimeä, saattoivat oppilaat kaunistella palautetta siitä syystä, että
se tehtiin tunnilla valvojan ollessa paikalla.
Palautetta kerättiin jokaisessa vertaisvaikuttamismallin kehittämisen vaiheessa aina työpajoista vertaistunnilla osallistuneisiin seitsemäsluokkalaisiin asti. Palautteen sekä havainnoinnin avulla vertaisvaikuttamismallin rakennetta ja sisältöä oli mahdollista kehittää koko hankkeen ajan.
Vertaisvaikuttamismallin palautekysymykset:
1) vapaaehtoisilta tukioppilailta vertaisvaikuttamiskoulutuksen jälkeen
• 1. ja 2. pilotointi: Minkälaisia oivalluksia sait vertaisohjaajakoulutuksen aikana? Mitä apua
olisit tarvinnut? Mitä mieltä olet vertaisohjaamisesta nyt, ennen tulevaa vertaistuntia? Mikä
oli parasta? Voisiko jotain parantaa tai kehittää?
2) seitsemäsluokkalaisilta vertaistunnin jälkeen
• 1. pilotointi: Minkälaisia oivalluksia sait tunnin aikana? Mikä oli parasta tunnissa? Oliko tunnilla joitain hankaluuksia? Voisiko jotain parantaa tai kehittää tunnilla?
• 2. pilotoinnissa lisättiin kysymys: Saitko tunnilla uutta tietoa?
3) tukioppilailta seitsemäsluokkalaisille pidetyn tunnin jälkeen
• 1. ja 2. pilotointi: Minkälaisia oivalluksia sait vertaisohjaamistunnin aikana? Mikä oli parasta
tunnissa? Ilmenikö tunnin aikana jotain vaikeuksia? Voisiko jotain parantaa tai kehittää vertaisohjaamistunnilla?
Palautteen perusteella saimme tietoa tunnilla heränneistä oivalluksista sekä siitä, mistä asioista he pitivät tai eivät pitäneet. Vertaisvaikuttamistuntien työpisteiden sisällöt kehittyivät palautteiden myötä.
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Palautteiden mukaan nuoret kokivat saaneensa oivalluksia, jotka liittyivät etenkin nuuskan ympäristövaikutuksiin ja lainsäädäntöön. Myös nuuskateollisuuden markkinointitaktiikoista etenkin irrotettavat
ja uudelleen liimautuvat nuuskapurkkien etikettitarrat jäivät mieleen. Lähes kaikille vertaisvaikuttamisessa mukana olleille nuuskapurkkien etikettitarrat olivat entuudestaan tuttuja, mutta tunnilla pohdittiin syvällisemmin sitä, kuka hyötyy siitä, että tarroja liimaillaan näkyville paikoille ja käyttöesineisiin,
ja miksi tällainen ominaisuus joissakin nuuskapurkeissa on. Tarroista eräs vertaisvaikuttaja kommentoikin, että tarrat ovat nuuskateollisuudelta ”tosi fiksua ja kieroa”. Tästä syntyikin Nuuskakoukku-kampanjan nuorten osuuteen sopiva tunniste #fiksuajakieroa.
Parhaiksi asioiksi etenkin vertaisohjaajat mutta myös seitsemäsluokkalaiset mainitsivat usein uuden
oppimisen ja uudet näkökulmat. Vertaisvaikuttajat pitivät myös siitä, kun saivat aikaan keskustelua ja
oivalluksia. Seitsemäsluokkalaiset taas pitivät tunnin ohjaajista.
Havainnoitaessa tuntien kulkua huomattiin usein se, että seitsemäsluokkalaiset saattoivat olla kovin
hiljaisia, eivätkä aina tohtineet tuoda esille mielipiteitään. Usein tunnin edetessä keskustelua alkoi syntyä enemmän. Osa vertaisohjaajista oli todella elementissään keskustelua ohjatessaan ja onnistui saamaan ryhmän hiljaisimmatkin mukaan.
Kehittämiskohteita palautteilla tuli melko vähän ja yleisesti kaiken nähtiin menneen hyvin. Videoita ja
kysymyskortteja toivottiin ensimmäisellä pilotointikerralla enemmän, joten niitä lisättiin mallin toiseen
pilotoitavaan versioon. Myös työpisteen ohjaamista varten laadittuja ohjeita tarkennettiin ja selkeytettiin vertaisohjaajien pyynnöstä. Vaikka kehittämiskohteita ei palautteilla tullut kovin monta, se ei
tarkoita, ettei niitä olisi. Mallia kehitettiin myös havainnoimalla, mikä tunnilla toimi ja mikä ei.
Toisella pilotointikerralla seitsemäsluokkalaisten lomakkeeseen lisättiin kysymys: ”Saitko tunnilta uutta
tietoa?” Vastaukset tähän kysymykseen jakautuivat seuraavasti: 103 sai uutta tietoa, 5 ei saanut uutta
tietoa.
Kaiken kaikkiaan hankkeen vertaisvaikuttamismallin piirissä oli yhteensä 272 nuorta (Taulukko 1). Hankehakemuksessa tavoitteeksi oli kirjattu, että vertaisvaikuttamismalli tavoittaa yhteensä 1 200 kohderyhmään kuuluvaa. Tähän ei ollut tässä hankkeessa mahdollista päästä jo siksi, että mukaan lähteneitä
kouluja oli vain 3.
Taulukko 1
Toiminto

Koulu A

Koulu B

Koulu C

Yhteensä

Työpajat (2kpl)

12

12

12

36

Vertaiset (1. pilotti)

5

9

9

23

7 lk. (1. pilotti)

23

32

35

90

Vertaiset (2. pilotti)

6

5

-

11

7 lk. (2. pilotti)

41

71

-

112
Yhteensä hankkeessa 272 nuorta
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Vertaisvaikuttamismallin vaikutuksia pyrittiin arvioimaan myös tarkastelemalla muutoksia yhdessä
interventiokoulussa onnistuneesti toteutetuissa alku- ja loppukyselyissä. Alkukysely tehtiin kahdessa
kolmesta koulusta, mutta loppukysely saatiin tehtyä vain toisessa. Vastausmäärät olivat kuitenkin suhteellisen hyvät molemmissa kyselyissä (179 ja 127), joten muutoksia pystyi vertaamaan. Ko. koulussa
oli hankkeen aikana päässyt vertaisvaikuttamismallin piiriin 87 oppilasta. Kyselyssä oli kysymyksiä
osa-alueista, joihin vertaisvaikuttamismallin avulla pyrittiin vaikuttamaan. Kysely kartoitti myös muiden
hankkeen toimenpiteiden, kuten viestintämateriaalien, tavoittavuutta (lue kyselyiden tulokset).

4.4. Vertaisvaikutusmallin juurruttaminen
Mallia kehitettiin yläkouluikäisille, sillä EHYTin Nuuska-agenttimallin koettiin soveltuvan paremmin
hieman nuoremmille. Nuuska-agenttimalli sisältää muutakin kuin oppituntityöskentelyä, kun taas
hankkeessa kehitetty vertaisvaikuttamismalli rajautuu oppitunneille. Myös vertaisvaikuttamismallin
asetelma on sikäli erilainen, että vertaiset toimivat pienryhmissä keskustelun ohjaajina eivätkä luokan
edessä opettajan roolissa.
Vertaisvaikuttamismallin työpisteiden teemat ovat hieman abstraktimpia kuin Nuuska-agenttimallissa.
Mallin keittämisvaiheessa kuitenkin huomattiin, että ajoittain joillekin seitsemäsluokkalaisille teemat
saattoivat olla vielä hankalia hahmottaa, vaikka tämä ei suoraan palautteessa tullutkaan esille. Tuntia
seuranneiden opettajien mukaan malli saattaisi sellaisenaan toimia myös toisella asteella. Hankkeesta
saatujen kokemusten myötä mallia on mahdollista kehittää edelleen toiselle asteelle sopivaksi tai muihin kuin kouluympäristöön, kuten urheiluseurojen käyttöön.
Nuuska-agenttimallia hyödynnettiin vertaisvaikuttamismallin suunnittelussa, ja vertaisvaikuttamismallista saatujen kokemusten kautta myös Nuuska-agenttimallin sisältöjä kehitettiin edelleen. Nämä kaksi
mallia vaikuttivat toinen toisiinsa läpi hankkeen. Esimerkiksi Nuuska-agentissa käytettyjä kysymyskortteja hyödynnettiin vertaisvaikuttamistunnilla ja vertaisvaikuttamismallissa kehitettyjä uusia kysymysideoita otettiin käyttöön Nuuska-agenttimallissa.
Vertaisvaikuttamismallia voidaan jatkossa hyödyntää Nuuska-agenttimallin kehittämisessä etenkin yläkoulun ja myös toisen asteen käyttöön paremmin sopivaksi. Nuuska-agenttimalli on jo saanut jalansijaa ja se tunnetaan melko hyvin, joten näiden kahden mallin integroiminen on järkevämpää kuin
täysin uuden mallin kehittäminen. Toki malli on mahdollista ottaa käyttöön oppilaitoksissa sellaisenaan,
mutta on huomioitava, että työpisteiden materiaali ei kestä aikaa, vaan se tulisi päivittää kulloistenkin ilmiöiden myötä. Nikotiinituotteet, tupakka- ja nuuskateollisuuden taktiikat sekä nikotiinituotteisiin
liittyvä lainsäädäntö muuttuvat jatkuvasti, ja nämä tulisi ottaa huomioon työpisteiden materiaalissa.
Ihannetilanteessa materiaali on dynaamista, eli se muuttuu uusien ilmiöiden myötä. Tämä on kuitenkin haastavaa, sillä se vaatisi nuuska- ja nikotiini-ilmiön jatkuvaa seuraamista ja ajan tasalla pysymistä.
Nuuska-agenttimallissa tätä päivitystä on ainakin joissain määrin mahdollista tehdä.
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5. Alku- ja loppukyselyt
Hankkeessa mukana olleessa kahdessa helsinkiläiskoulussa tehtiin alkukyselyt yläkoulujen oppilaille ja
opettajille lokakuussa 2018. Torniolaiskoulusta lupaa kyselyiden teettämiselle ei saatu. Kyselyn suunnittelussa hyödynnettiin soveltuvin osin Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen NIKO - terveyden edistäminen nuorten arjessa -projektissa luodun, aiempiin mittareihin perustuvan ja validoidun mittarin asenneväittämiä. Alkukysely testattiin kuudella nuorella ja opettajien kysely kahdella opettajalla. Kyselyn
teettämisestä lähetettiin koulun kautta infokirje oppilaiden vanhemmille.
Oppilaiden kyselyissä selvitettiin mm. nuuskan ja savukkeiden käyttöä ja intentiota käyttää, asenteita
ja mielikuvia nuuskasta ja savukkeista sekä tietoa nuuskaan liittyvistä säännöistä ja laeista. Opettajien
kyselyssä selvitettiin mm. opettajien suhtautumista oppilaiden nuuskan käyttöön ja siihen puuttumiseen. Kyselyissä oli myös sellaisia kysymyksiä, joilla voitiin seurata nimenomaan tämän hankkeen vaikutuksia.
Alkukyselyyn vastanneiden yläkoululaisten määrä yllätti positiivisesti. Kouluissa kyselyt järjestettiin
koulujen yhteyshenkilöiden avulla. Samojen yhteyshenkilöiden kautta opettajille välitetty kysely sai sitä
vastoin valitettavan vähän vastauksia.
Oppilaiden kyselyssä oli tekninen ongelma, sillä yhteyshenkilöiden mukaan muutama oppilas raportoi,
että sähköisen Surveypal-kyselyn kysymykset olivat sekavia. Myöhemmin selvisi, että tämä aiheutui
siitä, jos kyselyyn vastatessa Google Chrome -selaimessa oli käännöstoiminto päällä. Teknisistä ongelmista kyselyssä raportoi koulussa A 26 oppilasta. Myös loppukyselyn osalta 17 oppilasta ilmoitti teknisistä ongelmista.
Helsinkiläiskoulussa A kyselyyn vastasi 179 yläkoulun oppilasta ja 7 opettajaa. Helsinkiläiskoulussa B
yläkoululaisista vastasi 171 ja opettajista 12.
Hankkeen aikana kyseisissä kouluissa järjestettiin kaksi työpajaa sekä vertaisvaikuttamiskoulutukset ja
vertaisvaikuttamistunnit. Kouluissa oli myös esillä (ainakin osan aikaa) hankkeessa teetetty julistemateriaali sekä nikotiinituotteiden käyttökieltokyltit ja -tarrat. Tavoitteena oli, että henkilökunta olisi saanut
koulutusta nikotiinituotteista ja niihin puuttumisesta, mutta sopivaa aikaa näille koulutuksille ei hankkeen aikana löytynyt. (Torniolaiskoulussa henkilöstökoulutus järjestettiin, mutta siellä ei tehty kyselyjä.)
Loppukysely toteutettiin keväällä 2020 vain toisessa helsinkiläiskoulussa (koulussa A), sillä koronapandemian takia koulut sulkeutuivat juuri, kun koulussa B oli määrä toteuttaa kysely. Oli hyvin valitettavaa,
että toisen koulun loppukysely jäi toteuttamatta keväällä, sillä koulussa B oli enemmän oppilaita, jotka
pääsivät vertaisvaikuttamisen piiriin. Koulusta A, jossa loppukysely päästiin toteuttamaan, saatiin oppilailta 127 vastausta.
Opettajista kyselyyn vastasi valitettavan harva. Alkukyselyyn tuli 7 vastausta ja loppukyselyyn 8. Opettajien alku- ja loppukyselyn tulokset eivät välttämättä vastaa todellista kokonaiskuvaa, sillä vastaajien
määrä oli niin pieni. Suoraan opettajille suunnatut toimenpiteet, kuten henkilöstökoulutukset, jäivät
pitämättä, vaikka niiden tarve olisi ollut suuri, joten voi olla vaikea sanoa, oliko hankkeella vaikutusta
opettajien kyselyn tuloksiin.
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5.1. Kyselyjen tuloksia
Alku- ja loppukyselyt olivat muuten samankaltaisia, mutta loppukyselyssä selvitettiin hankkeen toimenpiteiden näkyvyyttä. Vastanneista oppilaista 52,8 % oli nähnyt nuuskaan liittyviä julisteita, 78,7 %
nikotiinituotteiden käyttökieltokylttejä/-tarroja ja Nuuskakoukku-termiin oli törmännyt 41,3 % vastanneista. Opettajista Nuuskakoukku-kampanjan viestintää oli nähnyt koulussa 66,7 % ja verkossa 33,3 %.
Nuorten nuuskaan liittyviä asenteita, käsityksiä ja tietoja selvitettäessä oppilailta kysyttiin erilaisia väittämiä, joiden vastausvaihtoehdot olivat: Olen hyvin samaa mieltä, olen jokseenkin samaa mieltä, olen
melko eri mieltä, olen täysin eri mieltä. Oppilaiden kohdalla alku- ja loppukyselyjen vertailussa oli huomattavissa joitakin muutoksia (Liite 6).
Alkukyselyyn vastanneista sukupuolekseen pojan ilmoitti 36,5 % ja tytön 59 %, kun taas loppukyselyssä
poikien osuus oli alkukyselyä suurempi (pojat 44,1 % / tytöt 55,3 %). Niiden oppilaiden osuudet, jotka
ilmoittivat, etteivät olleet koskaan käyttäneet nuuskaa, nousivat hieman. Alkukyselyssä heitä oli 80,9 %
ja lopussa 87,1 %. Myös nuuskaa kokeilleiden osuus laski (alussa 11,8 %, lopussa 5,6 %), samoin kuin
niiden, jotka ilmoittivat käyttävänsä nuuskaa kerran viikossa tai useammin (alussa 2,2 %, lopussa 0 %).
Kuitenkin kerran päivässä tai useammin nuuskaa käyttävien osuus pysyi lähes samana (4,5 % / 4,8 %).
Myös niiden oppilaiden osuus kasvoi, jotka eivät olleet koskaan tupakoineet (79,2 % / 86,2 %), ja savukkeita kokeilleiden määrä laski (9 % / 4,9 %). Kuitenkin päivittäin tupakoivien määrä nousi hieman (2,2
% / 3,3 %).
Opettajien kyselyssä (Liite 7) pyrittiin selvittämään, miten he näkivät nuuskan käytön koulun alueella.
Opettajien alkukyselyn mukaan 85,7 % oli sitä mieltä, että Jotkut kouluni oppilaat käyttävät nuuskaa
koulun alueella. Lopussa näin ilmoitti enää 62,5 %. Alkukyselyssä vastaajista 100 % oli sitä mieltä, että
Jotkut kouluni opettajat käyttävät nuuskaa koulun alueella. Lopussa tätä mieltä oli 75 %.
Oppilailta kysyttiin heidän arvioitaan muiden ikätovereiden tupakoinnin ja nuuskan käytön yleisyydestä
(Taulukko 2). Alku- ja loppukyselyn mukaan näytti siltä, että arviot hyvin yleisestä nuuskan tai savukkeiden käytöstä olivat laskeneet ja useampi koki etenkin nuuskan käytön olevan harvinaisempaa loppukyselyssä kuin alussa. Tätä vahvisti myös se, että entistä suurempi osuus koki nuuskan käytön omassa
kaveripiirissä harvinaisena, eikä loppukyselyssä enää kukaan arvioinut sen olevan erityisen yleistä.
Arvio siitä, että puolet käyttää ja puolet ei, laski myös alkukyselyn tuloksista. Myös vastausosuudet
väittämään Kaverini olettavat minun käyttävän nuuskaa muuttuivat toivottuun suuntaan, kun samaa
mieltä olevien osuudet vähenivät ja täysin eri mieltä olevien osuudet nousivat. Myös Minun on helppo
kieltäytyä nuuskasta, vaikka kaveri tarjoaisi -väittämässä hyvin samaa mieltä olevien osuus nousi ja
täysin eri mieltä olevien laski. Niin ikään väittämässä Nuuskaa käyttävät nuoret ovat suosittuja ikäisteni
parissa eri mieltä olevien osuudet kasvoivat jonkin verran ja jokseenkin samaa mieltä olevien osuus
väheni. Väittämien Nuuskaa käyttävät nuoret ovat trendikkäitä ja Nuuskan käyttäjät vaikuttavat ikäistään vanhemmilta vastausosuuksien kokonaiskuvassa ei tapahtunut muutosta.
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Taulukko 2.
Arvioin, että ikäisistäni nuorista tupakoi
0-5%
6-15%
16-30%
31–50 %
51–70 %
Arvioin, että ikäisistäni nuorista käyttää nuuskaa
0-5%
6-15%
16-30%
31–50 %
51–70 %

Alkukysely
20.2%
41,7 %
22 %
11,9 %
4,2 %
Alkukysely
17,9%
34,5 %
29,8 %
12,5 %
5,4 %

Loppukysely
18,9 %
48,6 %
19,8 %
11,7 %
0,9 %
Loppukysely
19,1 %
41,8 %
27,3 %
10 %
1,8 %

Vertaisvaikuttamismallissa käsiteltiin nikotiiniriippuvuutta ja nuuskateollisuuden taktiikoita, ja se on
saattanut vaikuttaa siihen, että nuorten käsitykset nikotiiniriippuvuudesta ja sen kehittymisestä olivat
muuttuneet alkukyselystä. Väittämissä Nuuskan käyttö on rentouttavaa, Nuuskan käyttö parantaa mielialaa, Nikotiiniriippuvuus syntyy vain pitkäaikaisen ja runsaan nikotiinituotteiden käytön jälkeen sekä
Lopettaa voi koska tahansa, tahdonvoimasta se on kiinni samaa mieltä olevien osuudet pienenivät ja
melko tai täysin eri mieltä olevien osuudet suurenivat.
Myös nuorten asenteet nuuskateollisuutta kohtaan olivat muuttuneet kielteisemmiksi, sillä väittämissä
Nuuskaa valmistavat yritykset hyötyvät siitä, että nuoret käyttävät nuuskaa, Nuuskaa valmistavat yritykset käyttävät hyväksi ihmisten nikotiiniriippuvuutta ja En pidä nuuskayrityksistä samaa mieltä olevien
osuudet nousivat ainakin hieman ja melko tai täysin eri mieltä olevien osuudet laskivat. Väittämässä
Nuuskayrityksiä ei voi syyttää nuorten nuuskan käytöstä ei tapahtunut merkittävää muutosta. Loppukyselyssä aiempaa suurempi osuus näki, että nuuskaa käyttävän kannattaa lopettaa nuuskan käyttö, ja
aiempaa pienempi osuus koki nuuskan käyttäjien olevan fiksumpia kuin tupakoijat.
Yllättävää oli kuitenkin, että väittämän Nuuskan valmistuksesta on haittaa ympäristölle vastauksissa ei
näyttänyt tapahtuneen muutosta. Koulussa A oli kuitenkin 87 oppilasta vertaisvaikuttamisen piirissä
ja tämän lisäksi koulussa olivat olleet esillä Nuuskakoukku-julisteet, joista yhdessä kuvataan nuuskateollisuuden haittoja ympäristölle. Vertaisvaikuttamistunneilta kerätyn palautteen mukaan oppilaat
mainitsivat usein nuuskaan liittyvät ympäristökysymykset asioiksi, joista he kokivat saaneensa uusia
oivalluksia. Kuitenkin väittämässä Nuuskan käyttö on jokaisen oma asia, eikä siitä ole mitään haittaa
muille samaa mieltä olevien osuudet pienenivät ja eri mieltä olevien osuudet suurenivat.
Oppilaiden kiinnostuksesta ja intentiosta kokeilla nuuskaa kysyttiin kahdella kysymyksellä. Nämä olivat tärkeitä, sillä suunnitellun käyttäytymisen teorian mukaan intentio johtaa käyttäytymiseen. Nuorten päihteiden
käytön suhteen intention on arvioitu ennustavan melko luotettavasti käyttöä noin kahden vuoden päähän.
Vastaukset väittämään Minua kiinnostaisi kokeilla nuuskaa näyttivät kehittyneen toivottuun suuntaan.
Hyvin samaa mieltä olevien osuus alkukyselyssä oli 7,2 % ja lopussa 3,5 %. Jokseenkin samaa mieltä
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olevien osuus tippui 9,6 %:sta 4,4 %:iin. Melko eri mieltä olevien osuus taas nousi alun 5,4 %:sta lopun
6,1 %:iin, ja samoin täysin eri mieltä olevien 77,7 %:n osuus kasvoi 86 %:iin.
Vastaukset kysymykseen Luuletko, että käytät savukkeita seuraavan 12 kuukauden aikana? muuttuivat
alun kyselystä selvästi. Varmasti en -vastaajien osuus kasvoi alun 78,7 %:sta loppukyselyn 85,6 %:iin.
Luultavasti en -vastaajien osuus nousi 7,7 %:sta 9 %:iin. Luultavasti käytän -vastaajien osuus laski 7,1
%:sta 3,6 %:iin ja varmasti käytän vastaajien osuus laski 6,5 %:sta 1,8 %:iin.
Nuuskan kohdalla muutos oli tupakkaa kompleksisempi. Nuuskan Varmasti en -kokeilevien osuus nousi 78
%:sta 89,2 %:iin, mutta Luultavasti en -osuus laski 11,3 %:sta 4,5 %:iin. Luultavasti käyttävien osuus nousi
alun 2,4 %:sta 4,5 %:iin, mutta kuitenkin Varmasti käytän -vastaajien osuus laski selvästi alun 8,3 %:sta
lopun 1,8 %:iin.
Väittämässä Nuuskan saaminen on helppoa hyvin samaa mieltä olevien osuus laski hieman, mutta jokseenkin samaa mieltä olevien nousi. Eri mieltä olevien osuudet laskivat hieman. Kyselyssä selvitettiin
myös sitä, mistä nuoret arvelivat nuuskaa saatavan. Niiden osuus, jotka vastasivat nuuskaa saatavan
kavereilta, laski alun 62,6 %:sta loppukyselyn 51,5 %:iin. Tuntemattomat oman ikäiset sekä täysi-ikäiset ja sisarukset nähtiin useammin nuuskan saantikanavana loppukyselyssä kuin alussa. Vanhemmilta
nuuskaa koki saavansa alun kyselyssä 3,2 % ja loppukyselyssä 2 %.
Lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä käytiin läpi vertaisvaikuttamismallissa, ja ne oli mainittu sellaisiksi,
joista vertaistunnille osallistuneiden mielestä he saivat uutta tietoa ja uusia oivalluksia (Taulukko 3).
Tämä näkyi myös kyselyiden vastauksissa. Vastauksissa väittämään Olen itse myynyt tai antanut nuuskaa kavereilleni tapahtui toivottua kehitystä. Hyvin usein -vastanneiden osuus tippui 3 %:sta nollaan ja
Melko usein -vastanneiden 3,6 %:sta 0,9 %:iin. Melko harvoin -vastanneiden osuus tippui 3 %:sta 0,9
%:iin ja En koskaan -vastanneiden osuus nousi 90,5 %:sta 98,2 %:iin. Myös väittämissä Nuuskan ostaminen kaverilta tai tutulta on mielestäni ihan ok ja Nuuskan myyminen kaverille tai tutulle on mielestäni
ihan ok samaa mieltä olevien osuudet pienenivät ja melko tai täysin eri mieltä olevien suurenivat.
Nuorten tietoisuutta nuuskaan liittyvästä lainsäädännöstä selvitettiin väittämillä, joista tuli valita ne,
jotka pitivät vastaajan mielestä paikkaansa. Alku- ja loppukyselyä analysoitaessa huomattiin kuitenkin,
että osa väittämistä oli epäselviä. Esimerkiksi väittämä Nuuskaa saa ostaa Ruotsista tai laivalta niin paljon kuin haluaa on harhaanjohtava, koska nuuskaa saa kyllä ostaa Ruotsista kuinka paljon vain, mutta
sen maahantuontiin liittyy rajoituksia. Kuitenkin näytti siltä, että nuorten tietoisuus nuuskaan liittyvästä
lainsäädännöstä oli hieman parantunut.
Taulukko 3.
Alkukysely

Loppukysely

79,9 %

90,6 %

Nuuskaa saa ostaa Ruotsista tai laivalta niin paljon kuin haluaa 38,4 %

43,4 %

Täysi ikäinen saa antaa ostamaansa nuuskaa toiselle

52,4 %

53,8 %

Täysi-ikäinen saa jälleenmyydä ostamaansa nuuskaa toiselle

20,7 %

11,3 %

Alaikäinen saa jälleenmyydä hankkimaansa nuuskaa toiselle

3%

0,9 %

Koulun alueella saa käyttää nuuskaa

7,9 %

3,8 %

Nuuskaa ei saa Suomessa myydä
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Oli yllättävää, että vastaukset väittämään Nuuskan käyttö on sallittu koulussani olivat kehittyneet epäsuotuisaan suuntaan. Alussa hyvin samaa mieltä oli 4,6 %, mutta lopussa 6 %. Jokseenkin samaa mieltä
olevien osuus alussa oli 10,9 % ja lopussa 12,8 %. Melko eri mieltä oli alun kyselyssä 16,7 % ja lopussa
15,4 %. Täysin eri mieltä alussa oli 67,8 % ja lopussa 65,8 %. Myöskään väittämässä Koulussani on selkeät säännöt ja käytänteet nikotiinituotteisiin liittyen, joista kaikki ovat tietoisia vastauksissa ei ollut
tapahtunut muutosta, vaikka koulusta A vastanneista 78,7 % oli nähnyt kieltokylttejä/-tarroja. Ennen
hanketta koulussa ei ollut ollut näkyviä kieltokylttejä. Kuitenkin osiossa, jossa nuoret valitsivat paikkaansa pitäviä vaihtoehtoja, nuorista 3,8 % oli sitä mieltä, että koulun alueella saa käyttää nuuskaa,
kun taas alkukyselyssä näin arvioi 7,9 %. Myös oppilaiden kyselyssä olleen väittämän Koulussani olevat nikotiinituotteisiin liittyvät säännöt ja käytänteet koskevat myös nuuskaa vastauksissa hyvin samaa
mieltä olevien määrä hieman nousi ja täysin eri mieltä olevien osuus laski.
Oppilailta kysyttiin, pitäisikö aikuisten kieltää alaikäisten nuuskan käyttö ja tulisiko aikuisten puuttua
siihen. Sekä alku- että loppukyselyssä suurin osa oli sitä mieltä, että näin tulisi tehdä (76 % - 81 %).
Hieman huolestuttavaa oli kuitenkin se, että väittämässä Jos opettajani saisi tietää, että käytän nuuskaa
hän puuttuisi siihen samaa mieltä olevien osuudet laskivat hieman ja eri mieltä olevien osuus nousi.
Väittämässä Opettajani huomaisi, jos käyttäisin nuuskaa hänen läsnä ollessa hyvin samaa mieltä olevien osuus laski hienoisesti, kun taas jokseenkin samaa mieltä olevien osuus nousi. Melko eri mieltä
olevien osuus laski ja täysin eri mieltä olevien pysyi samana.
Opettajien kyselyn tulokset olivat osittain saman suuntaisia. Väittämässä Kun näen oppilaan käyttävän
nuuskaa, puutun siihen jokseenkin eri mieltä olevien opettajien osuus nousi ja samaa mieltä olevien
laski. Tätä vahvisti vielä vastausosuudet väittämään Kun näen oppilaan käyttävän nuuskaa, osaan puuttua siihen rakentavasti. Täysin eri mieltä olevien osuus nousi alkukyselyn 0 %:sta 12,5 %:iin. Myös jokseenkin eri mieltä olevien osuus nousi. Jokseenkin samaa mieltä olevien laski, mutta kuitenkin täysin
samaa mieltä olevien nousi.
Opettajien kyselyn väittämässä Koulun ohjeet nuuskan käyttöön puuttumiseen ovat selkeitä täysin eri
mieltä olevien määrä nousi, mutta niin kävi myös täysin samaa mieltä olevien osuuksille. Myös niiden
osuudet nousivat, jotka olivat samaa mieltä sen kanssa, että koululla on keinoja tukea nuuskaamattomuutta.
Alun kyselyssä 100 % opettajista vastasi olevansa täysin sitä mieltä, että oppilaille on selvää, että nuuskan käyttö koulun alueella on kielletty. Loppukyselyssä näin vastasi 62,2 % ja loput olivat asiasta eri
mieltä. Opettajista suurempi osuus koki loppu- kuin alkukyselyssä, että nuorten nuuskan käyttöön suhtaudutaan sallivammin kuin savukkeisiin. Jopa 62,5 % oli väittämän kanssa jokseenkin samaa mieltä
ja täysin samaa mieltä oli 37,5 %. Kukaan ei ollut väittämän kanssa eri mieltä. Väittämässä Minulla on
riittävästi tietoa nuuskasta eri mieltä ja jokseenkin samaa mieltä olevien osuudet laskivat, mutta täysin
samaa mieltä olevien osuus nousi.
Oppilaiden kyselyssä olleen väittämän Vanhempiani ei kiinnostaisi, jos käyttäisin nuuskaa kohdalla
samaa mieltä olevien osuudet kasvoivat jonkin verran ja melko eri mieltä olevien osuus laski. Kuitenkin
täysin eri mieltä olevien osuus nousi hitusen. Väittämässä Vanhempani huomaisivat, jos käyttäisin nuuskaa heidän läsnä ollessaan hyvin samaa mieltä olevien osuus laski hieman, mutta jokseenkin samaa
mieltä olevien nousi. Melko eri mieltä olevien osuus pysyi samana ja täysin eri mieltä olevien osuus
laski. Väittämän Jos vanhempani saisivat tietää, että käytän nuuskaa, he puuttuisivat siihen vastaus22

osuuksien kokonaiskuvassa ei tapahtunut suurta muutosta. Noin 90 % koki vanhempien puuttuvan siihen. Väittämässä Nuuskan lopettamista haluava nuori saa helposti apua lopettamiseen ei tapahtunut
suurta muutosta. Loppukyselyssä hyvin samaa mieltä oli 31 % ja jokseenkin samaa mieltä 38,8 %. Apua
nikotiinituotteiden lopettamiseen tulisi ilmeisesti olla nykyistä paremmin tarjolla tai siitä tulisi tiedottaa
paremmin.
Joissakin väittämissä vastausosuuksien muutokset eivät olleet kovin selkeässä linjassa. Tämä voi johtua
siitä, että joidenkin kysymysten asettelu saattoi olla epäselvä yläkouluikäiselle. Näitä olivat mm. Kouluni
nikotiinituotteisiin liittyvien sääntöjen ja käytänteiden on tarkoitus edistää oppilaiden terveyttä ja hyvinvointia ja Kouluni nikotiinituotteisiin liittyvien sääntöjen ja käytänteiden tarkoitus on valvoa ja rangaista.
Oppilailta kysyttiin myös, kuinka usein he törmäävät nuuska-aiheiseen materiaaliin viihteessä ja mediassa. Alkukysely valotti hyvin sitä, että nuoret todella törmäävät usein nuuska-aiheiseen materiaaliin
heidän seuraamissaan kanavissa. Siksi myös tämä aihe nostettiin kampanjakärjeksi yhdellä nuorten
Nuuskakoukku-kampanjajaksolla.
Vaikka kyselyn tuloksiin voi vaikuttaa moni eri tekijä, on jatkossa syytä edelleen kiinnittää huomiota
kasvattajien koulutukseen ja pyrkiä vaikuttamaan heihin, jotta he puuttuisivat nuorten nuuskan käyttöön aiempaa selkeämmin ja osaisivat ohjata saamaan apua lopettamiseen. Tässä hankkeessa oli tarkoitus pitää interventiokoulujen henkilöstölle nikotiinituotteisiin ja niiden käyttöön puuttumiseen liittyvä koulutus, mutta sille ei hankkeen aikana löytynyt koululta sopivaa aikaa. Tämä olisi kuitenkin ollut
tärkeä toteuttaa. Vanhemmille pidettiin kaksi verkkovanhempainiltaa, joista toisesta laitettiin tieto vanhemmille koulun Wilma-viestijärjestelmän kautta. Tilaisuudessa oli kuitenkin vähän osallistujia tapahtumahetkellä.

6. Nuuskakoukku-viestintäkampanja
Nuuskakoukku-kampanja oli osa Nikotiinihanketta, jonka tavoitteena oli ehkäistä ja vähentää nuorten
nuuskan käyttöä ja välitystä sosiaalisen markkinoinnin periaatteita hyödyntäen. Hankkeen toimintalogiikan ja sosiaaliseen markkinointiin perustuvan ajattelutavan mukaan kampanjan viestit tarkentuivat
hankkeen lähdettyä liikkeelle. Hankkeen alussa tehtiin kirjallisuuskatsaus ja etnografinen selvitys, jotka
toivat tärkeää ja syvällistä tietoa kohderyhmästä ja nuuskailmiöistä. Keskeistä oli myös nuorten kohderyhmän osallistuminen viestien suunnitteluun.

6.1. Viestintäkampanjan suunnittelu
Kampanjan suunnittelun pohjalla käytettiin Mikko Piispan hankkeen alussa tekemää laadullista Nuuska
ja nuoret -selvitystä sekä muuta tutkimuskirjallisuutta. Alkuselvityksellä saimme syvempää ymmärrystä
siitä, miten nuuska näyttäytyy nuorten arjessa, mistä nykyisessä nuorten käyttämässä nuuskassa on
kyse, miten he kokevat lähiaikuisten suhtautumisen nuorten nikotiinituotteiden käyttöön ja mitä nuoret itse pitävät tärkeänä nuuskan käytön ehkäisyssä.
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Viestintäkampanjan suunnittelussa nuorilla oli tärkeä rooli. Viestintäkampanjan viestien suunnittelua
varten järjestettiin kolme kahden tunnin mittaista työpajaa kolmessa eri koulussa. Työpajan sisältöteemat kumpusivat alun selvitystyöstä. Työpajoissa nuoret arvioivat eri nuuskaan liittyvien viestintäteemojen kiinnostavuutta ja ajankohtaisuutta, suunnittelivat omia viestintäkampanjan viestien aihioita
sekä toivat tärkeää lisäymmärrystä nuuskan näkymisestä nuorten arjessa.
Selvityksen, kirjallisuuskatsauksen ja työpajojen kautta muodostuivat viisi pääteemaa, jotka lähetettiin tarjouskilpailulla valitulle viestintätoimisto Punk Helsingille jatkojalostusta varten. Teemat olivat
nuuskan ympäristövaikutukset, nuuskateollisuuden markkinointikikat 1 & 2 (Oden´sin nuuskatarrat ja
makuaineet), nuuskaan puuttuminen koulussa sekä vanhempien nuuskatietämyksen päivitys.
Viestejä suunniteltiin yhteistyössä viestintätoimiston kanssa. Tämä sisälsi useita iteraatiokierroksia ja
osaa viestiehdotuksista arvioivat nuoret. Prosessi kesti odotettua pidempään, mutta lopulta saimme
Punk Helsingiltä kampanjan visuaalisen ilmeen sekä viisi pääviestiä, joista tehtiin painetut julisteet ja
joita käsiteltiin kampanjaviikkojen aikana. Tämän työn valmistuttua pääsimme avaamaan kampanjan
verkkosivut maaliskuussa 2019.
Pääviestien lisäksi teimme savukkeiden, nuuskan ja sähkösavukkeiden kieltomerkit oppilaitosten käyttöön. Painetusta materiaalista löytyy selvitys kohdassa Painettu materiaali.
Viestintäkampanjan tavoitteiksi muodostuivat:
1) Lisätään nuorten valmiuksia suhtautua kriittisesti ympäristön nuuskamyönteisiin viesteihin sekä
pohtia nuuskaan liittyviä kysymyksiä laajemmin globaaleista ja yhteiskunnallisista näkökulmista käsin.
2) Lisätään vanhempien ja opettajien tietoja ja taitoja puuttua nuorten nuuskan käyttöön.
Kampanja koostui eri kohderyhmille suunnatuista kampanjajaksoista, jotka toteutettiin noin yhden
vuoden aikana. Kohderyhminä olivat yläkouluikäiset nuoret, yläkouluikäisten vanhemmat sekä yläkoulujen opettajat. Kampanjajaksot kestivät pääsääntöisesti kaksi viikkoa kerrallaan.
Kampanjaviikkojen sisältöjä suunniteltiin EHYTin sisäisessä työpajassa, johon osallistui eri osastojen
työntekijöitä, sekä viestintäyksikön ja verkkotyön yksikön kanssa pidetyissä suunnittelupalavereissa.
Kampanjajulkaisut välitettiin sosiaalisen median kanavien kautta. Kanavat määräytyivät kohderyhmän
mukaan. Vanhemmat ja opettajat tavoitettiin EHYTin Facebookin, Twitterin ja YouTuben kautta, kun
taas nuoret EHYTin nuorten toiminnan BuenoTalkin Instagramin ja YouTuben kautta. Kampanjaviestien
kanavina käytettiin jo olemassa olevia tilejä, joilla oli seuraajia, eikä Nuuskakoukku-kampanjalle perustettu siten omia sosiaalisen median tilejä. Kampanjan alussa julkaistiin tiedote medialle 8.8.2019 ja siitä
uutisoi ainakin 5 maakuntalehteä (Kalajokilaakso, Kuhmolainen, Forssan-lehti, Ylä-Kainuu, Hämeen
Sanomat).
Kampanjan verkkosivut www.nuuskakoukku.fi avattiin maaliskuussa 2019. Verkkosivujen sisältöä kasvatettiin koko kampanjan ajan ja sinne kerättiin kaikki kampanjan aikana tuotettu materiaali. Verkkosivujen on tarkoitus jäädä EHYTin ylläpitämäksi vielä hankkeen päätyttyäkin. Viestintäkampanjan tunnisteena oli #nuuskakoukku, joka liitettiin kaikkiin kampanjan julkaisuihin. Myöhemmin THL:n pyynnöstä
kampanjajulkaisuihin liitettiin myös tunniste #temaararaha.
24

6.2. Nuorille suunnatut kampanjajaksot
Nuorille suunnatut kampanjajaksot toteutettiin Instagramissa (@BuenoTalk) ja YouTubessa (BuenoTalk). Jokaista kampanjajaksoa varten tehtiin video, jota käsiteltiin Instagramissa parin viikon ajan.
Kaikki nuorten kampanjajaksot tehtiin tiiviissä yhteistyössä EHYTin Nuoret-osaston verkkotyön tiimin
kanssa. Verkkotyö vastaa EHYTin nuorille suunnatusta viestinnästä. Käytännössä kampanjan Instagram-julkaisujen visuaalisesta ilmeestä ja teknisestä toteutuksesta vastasi Minna Lehtinen ja videoiden
kuvauksesta, äänityksestä sekä editoinnista Sebastian Östman ja Mikael Westman. Joissain videoprojekteissa hanke sai apua myös muilta EHYTin työntekijöiltä. Projektipäällikkö vastasi kampanjan sisällön
teemoista sekä vastausten laatimisesta nuorten kampanjan aikana esittämiin kysymyksiin. Hankkeen
teemat olivat myös jonkin verran esillä BuenoTalkin viestinnässä (BuenoTalk -videot, BuenoTalk-livelähetys sekä verkkosivujen kysy/vastaa-palsta) myös varsinaisen kampanjan ulkopuolella.
Nuorten kampanjajaksot pyrittiin pitämään vuorovaikutteisina. Instagramissa nuorilta pyydettiin kysymyksiä ja kommentteja ja järjestettiin äänestyksiä. Kampanjan aikana markkinoitiin feedi- ja tarinajulkaisuja, videoita, BuenoTalk-sivuja, Nuuskakoukku-sivuja ja Nuuskavisaa. Jokaisen kampanjajakson
lopuksi järjestettiin arvonta, johon pääsi osallistumaan vastaamalla kampanjaan liittyviin kysymyksiin.
Kampanjan ideana oli herättää nuorten omaa kriittistä ajattelua käsittelemällä nuuskaan ja nuuskateollisuuteen liittyviä asioita monesta eri näkökulmasta. Tavoitteena oli välttää liiallista aiheen dramatisointia tai moralisointia. Nuorten annettiin kommentoida vapaasti aiheita ja tuoda omia mielipiteitään
esille. Pyrimme rakentavaan keskusteluun, jossa molemmat osapuolet perustelivat mielipiteensä.

6.2.1. Nuorille suunnattu ensimmäinen kampanjajakso
9.–20.9.2019
Ensimmäisen kampanjajakson aikana käsiteltiin nuuskateollisuuden taktiikoita ja nikotiiniriippuvuutta.
Ensimmäisen minidokumenttityylisen kampanjavideon BuenoDocs: Sätimisen jäljillä katselukertoja
YouTubessa on (18.6.2020 mennessä) 11 382 kertaa. YouTubeen video sai 52 kommenttia, 93 yläpeukkua ja 21 alapeukkua. Linkkiä tähän videoon on jaettu varsinaisen viestintäkampanjajakson lisäksi myös
EHYTin uutiskirjeissä (Smokefree, Tsemppaajat) sekä osana digitaalista oppimateriaalia ja EHYTin Nuuska-agentti-koulutusmateriaalia. Video julkaistiin myös EHYTin Facebookissa osana vanhemmille suunnattua kampanjajaksoa. Facebookissa videota on katsottu (yli 3 minuuttia) 1 248 kertaa.
Ensimmäisellä kampanjajaksolla BuenoTalkin Instagramissa julkaistiin kahdeksan julkaisua, joiden näyttökertoja oli yhteensä 79 784 ja tavoitettuja henkilöitä 50 791. Kommentteja julkaisuihin tuli yhteensä 100
(markkinoituihin julkaisuihin 114), tykkäyksiä 3 082 ja yksityisviestejä 20. Nuuskakoukku-sivustolla käytiin
982 kertaa kampanjan aikana. Kampanja-aikana markkinoitiin hieman myös Nuuskakoukku-sivustoa, vaikka
se ei ensisijaisesti ole suunniteltu nuorten kohderyhmää varten. Sivuilla käytiinkin odotettua enemmän.
Instagramin tarinaosiossa julkaistiin kampanjajaksolla 96 yksittäistä tarinaa (Taulukko 4). Yksittäiset
tarinat tavoittivat n. 75–200 tiliä. Tarinoissa pyrittiin myös aktivoimaan nuoria erilaisilla kysymyksillä
ja äänestyksillä. Kampanjan aikana saimme myös yksityisviestejä, joihin vastasimme. Tarinaosiossa esitettyihin kysymyksiin tuli hyvin vastauksia. Vastauksista pystyi päättelemään, että suurin osa oli saanut
uutta tietoa ja moni oli sisäistänyt kampanjan aikana käsiteltyjä asioita, jotka liittyvät nuuskateollisuuden taktiikoihin ja pyrkimyksiin.
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Taulukko 4.
Kysymys

Vastausvaihtoehdot

Näyttökerrat

Vastaukset

Mitä jos nyt tekisit päätöksen,
etten aloita koskaan nuuskaamista?

Helppoa/Vaikeaa

199

Helppoa 27
Vaikeaa 3

Onko sulla syytä olla aloittamatta nuuskaamista?

Kyllä/Ei

77

Kyllä 18
Ei 6

Mikä motivoi olemaan aloittamatta?

Avoin

79

8kpl

Tiedätkö kuinka paljon nikotiinia nuuskassa on?

Tiedän/En tiedä

184

Tiedän 20
En tiedä 14

Tupakka ja nuuskateollisuus
kohdentaa erityisesti nuoriin.
Mitä mieltä olet?

Fiksua/Kieroa

168

Fiksua 6
Kieroa 13

Kummat näistä liimailevat
nuuskatarroja?

Nuoret/Aikuiset

158

Nuoret 30
Aikuiset 6

Nuuskatornit musavideoissa.
Kuka niitä katsoo?

Nuoret/Aikuiset

156

Nuoret 30
Aikuiset 4

Saitko uutta tietoa nuuskasta?

Kyllä/En

188

Kyllä 166
En 24

Nuuskaa valmistavat yritykset
hyötyvät siitä, että nuoret
käyttävät nuuskaa?

Kyllä/Ei

180

Kyllä 87
Ei 7

Tunnistan nuuskan markkinointitaktiikoita aiempaa
paremmin?

Kyllä/Ei

175

Kyllä 77
Ei 20

Jos ikäiseni nuoret ymmärtäisivät miten nuuskayritykset
pyrkivät hyötymään heistä
rahallisesti he eivät alkaisi
käyttää nuuskaa?

otta/Ei näin

172

Totta 50
Ei näin 41

Jos sinä tai kaverisi haluaisi
lopettaa nuuskan käytön, saisitteko apua helposti?

Saisimme/Emme

168

Saisimme 71
Emme 21

Mikä pointti jäi päällimmäisenä mieleen?

Avoin

165

29kpl
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6.2.2. Nuorille suunnattu toinen kampanjajakso 11.–22.11.2019
Kampanjan teemana olivat tupakan ja nuuskan ympäristövaikutukset ja sen keskiössä oli nuorten
ilmastomarssilta kuvattu video Tupakattomuus on ekoteko. Videota on katsottu YouTubessa (29.5.2020
mennessä) 1 021 kertaa ja Instagramissa 220 kertaa. Videota on myös käytetty hankkeessa kehitetyllä
vertaisvaikuttamistunnilla, ja sitä on jaettu käytettäväksi oppitunneilla osana digitaalista oppimateriaalia.
Kampanjan aikana julkaistiin 7 julkaisua, jotka saivat yhteensä 82 336 näyttökertaa ja ne tavoittivat
yhteensä 33 729 henkilöä. Julkaisut saivat yhteensä 446 tykkäystä, 60 kommenttia ja 16 yksityisviestiä.
Kampanjan aikana julkaistiin 59 tarinajulkaisua, jotka tavoittivat 100–150 tiliä. Kampanjan aikana Nuuskakoukku-sivulla oli 163 käyntiä.
Kampanjan aikana tarinajulkaisuissa oli myös erilaisia nuoria aktivoivia kysymyksiä ja äänestyksiä.
Vastauksista pystyi päättelemään, että nuoret olivat sisäistäneet kampanjan aikana käsiteltyjä asioita
nuuskan ympäristövaikutuksista. Loppukyselyn syöttämisessä Instagramiin oli suuria vaikeuksia. Sovellus kaatui useita kertoja, joten jouduimme laatimaan loppukyselyn sisältävän tarinaosion muutamia
kertoja uudestaan. Samalla unohtui muissa kampanjajaksoissa esitetty kysymys ”Saitko uutta tietoa?”
Taulukko 5.
Kysymys

Vastausvaihtoehdot

Näyttökerrat

Vastaukset

Tiedän, miten suuri haitta
tupakkateollisuus on ympäristölle.

Tiedän
En ole varma

103

Tiedän 15
En ole varma 17

Kuinka monta hehtaaria
trooppista metsää kaadetaan
vuosittain?

100 000
200 000

100

1. vaihtoehto 2
ääntä 2.vaihtoehto
29 ääntä

92

Kyllä 21
Ei 6

Minulle ympäristön hyvinvointi
Kyllä
on riittävä syy jättää tupakka/
Ei
nuuska hankkimatta.
Mistä tupakkakasvi on
peräisin?

Ruotsista
Sieltä mistä muukin
tupakka

102

Ruotsista 5
Muualta 36

Mitä sä olet mieltä
roskaamisesta?

Inhottavaa
Ei paljon kiinnosta

161

Inhottava 40
Ei kiinnosta 13

Maatuuko ne siellä nopeasti?

Kyllä
Ei

137

Kyllä 6
Ei 43

Ympäristön suojelu on minulle Kyllä
tärkeää.
Ei

111

Kyllä 29
Ei 7

27

Välitän eläinten
hyvinvoinnista.

Kyllä
Ei

100

Kyllä 39
Ei 1

Savukkeiden valmistuksesta on Kyllä
haittaa ympäristölle.
Ei

99

Kyllä 39
Ei 1

Nuuskan valmistuksesta on
haittaa ympäristölle.

Kyllä
Ei

95

Kyllä 38
Ei 3

Nuuskan käyttö on jokaisen
oma asia eikä siitä ole haittaa
muille.

Kyllä
Ei

94

Kyllä 15
Ei 27

Se, että ei polta on ekoteko

Kyllä
Ei

91

Kyllä 34
Ei 7

Se, että ei käytä nuuskaa on
ekoteko.

Kyllä
Ei

85

Kyllä 31
Ei 8

Mikä sinulle jäi parhaiten
mieleen?

Avoin

86

8

6.2.3. Nuorille suunnattu kolmas kampanjajakso 24.2–7.3.2020
Kampanjajakson minidokumentaarinen video BuenoDocs: Denssin jäljillä kuvattiin Ruotsissa lokakuussa
2019. Video pohjautui tietoon siitä, että GN-Tobaccon valmistama Oden´s Cold White Dry -merkkinen
nuuska on suosittua nuorten keskuudessa (Mikko Piispa 2017, 2018, työpajat). Tiesimme, että kyseinen
nuuskamerkki on vahvempaa kuin Ruotsissa myydyt nuuskat keskimäärin, ja olimme ymmärtäneet,
että se ei ole kovin suosittua Ruotsissa. Tämä käsitys syntyi esimerkiksi Ruotsin suosituimman nettinuuskakaupan myydyimpien nuuskamerkkien listausten myötä sekä seuraamalla keskustelupalstoja.
Halusimme kuitenkin selvittää asiaa lisää ja matkustimme Tukholmaan. Tukholmassa vierailimme ruotsalaisen ehkäisevän päihdetyön Unga drogförebyggare -järjestössä, jossa myös vahvistettiin ennakkokäsityksemme oikeiksi. Siellä ei oltu tietoisia kyseisestä nuuskasta ja oltiin myös erittäin yllättyneitä
sen korkeasta nikotiinipitoisuudesta (22 mg/g). Myös siellä oltiin sitä mieltä, että Ruotsissa suositaan
pääasiassa nuuskaa, jonka nikotiinipitoisuus on n. 8–16 mg/g.
Haastattelimme myös paikallisten nuuskakauppojen myyjiä sekä teimme katugallupia. Myyjät kertoivat,
että kyseistä nuuskaa ostavat lähinnä suomalaiset eikä ruotsalaisia tuote kiinnosta. Kauppiaat epäilivät,
että tuotteen halpa hinta ja vahvuus houkuttelevat suomalaisasiakkaita. Katugallupin mukaan ruotsalaiset eivät tuntuneet tietävän Oden´s-nuuskaa. Sitä ei myöskään myyty tukholmalaisissa kioskeissa tai
ruokakaupoissa, joissa kuitenkin myytiin runsaasti muunmerkkisiä nuuskatuotteita.
Tuloksena saimme aikaan videon, jonka pääkysymys on, kenelle Ruotsi valmistaa vahvaa Oden´s-nuuskaa, jos sitä ei Ruotsissa kukaan käytä. On hyvä muistaa, että Ruotsi sai EU:hun liittymisen yhteydessä
erityisvapauden myydä nuuskaa sillä ehdolla, että se ei saata sitä muiden maiden markkinoille.
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Suomessa Oden´s (nuorten puheessa Denssi) on ollut suosittua etenkin nuorten keskuudessa jo vuosia. Nuoret käyttävät tätä nuuskaa todennäköisesti siksi, että se on parhaiten saatavilla oleva nuuskamerkki. Siitä on myös vaivihkaa syntynyt kulttibrändi, joka on näkynyt myös joidenkin nuorisoidolien
musiikkivideoissa ja sosiaalisen median julkaisuissa. Kyseisen nuuskan etikettitarrat irtoavat helposti ja
niitä liimaillaan näkyville paikoille ja käyttöesineisiin. Nuorten Oden´sin käyttö on erityisen huolestuttavaa sen korkean nikotiinipitoisuuden takia. Nuoret ovat kehittyvän hermostonsa tähden erittäin alttiita
nikotiiniriippuvuuden kehittymiselle.
Kampanjavideosta tehtiin juttuvinkki Suomen päämedioiden edustajille ja siihen tarttuivat lähes kaikki
Suomen päämediat. Aihe oli helmikuussa otsikoissa ja Iltalehti julkaisi myös kampanjavideon.
Videota katsottiin YouTubessa 6 521 kertaa. Iltalehden mukaan videota katseltiin 31 659 kertaa 27.2.–
10.3.2020. Iltalehti julkaisi videon uudestaan 1.4., jolloin se käynnistettiin reilu 16 000 kertaa.
Myös europarlamentaarikko Heidi Hautala nosti 11.5.2020 Ruotsin Suomeen suuntautuvan nuuskan
myynnin esille. Hänen mukaansa Suomen markkinoita varten valmistettava vahva nuuska on yksi osoitus Ruotsin erityisvapauden rikkomisesta. Hän jätti komissiolle kirjallisen kysymyksen Ruotsissa tapahtuvan nuuskan myynnistä ja sen valvonnasta. Tästä uutisoi mm. HS.
Nuorten kampanjan aikana julkaistiin BuenoTalkin Instagram-tilillä 10 julkaisua, joiden näyttökerrat
yhteensä olivat n. 35 692 ja tavoitetut henkilöt 22 492. Ne saivat yhteensä 426 tykkäystä, 83 kommenttia ja 20 yksityisviestiä. Yksittäisiä tarinajulkaisuja julkaistiin kampanjaviikkojen aikana 138 ja jokainen
niistä tavoitti n. 100–200 tiliä. Kampanjan aikana järjestettiin myös yksi IG-Live, jossa projektipäällikkö
oli vieraana vastaamassa nuorten kysymyksiin. Nuuskakoukku-sivulla oli 777 käyntiä kampanjajaksolla.
Tarinaosuudessa kysyttiin jälleen kysymyksiä nuorilta sekä kannustettiin osallistumaan äänestyksiin.
Vastausten perusteella näytti siltä, että moni oli saanut uutta tietoa ja kampanjateemat olivat jääneet
mieleen (Taulukko 6).
Taulukko 6.
Kysymys

Vastausvaihtoehdot

Näyttökerrat

Vastaukset

Ruotsi on ainut EU-maa, jossa
saa myydä nuuskaa.

Tarua
Totta

134

Tarua 13
Totta 29

Keitäköhän varten sitä mahde- Ruotsi
taan valmistaa?
Suomi

120

Ruotsi 3
Suomi 13

Onko nämä kasvot sulle entuudestaan tutut? (kuvassa hank- On
keen projektipäällikkö, joka
Ei
vastaili nuorten kysymyksiin).

122

On 8
Ei 21

Mitä haluat tietää nuuskasta
tai nuuskaamisesta?

166

Kommentteja 5

Avoin
29

Tiedätkö, kuinka paljon nuuskassa on nikotiinia?

Kyllä
En

133

Kyllä 19
En 15

Kukakohan siitä hyötyy, että
suomalaiset käyttävät vahvaa
nuuskaa, joka aiheuttaa helposti riippuvuutta?

Naapurin Pirjo
Nuuskateollisuus

124

Naapurin Pirjo 2
Nuuskateollisuus 21

Keitäs varten tää nuuska on
suunnattu?

Suomi
Ruotsi

116

Suomi 25
Ruotsi 3

Mp nuuska?

Avoin kenttä

100

6

Kuulemani nuuskaälyttömyydet.

Avoin kenttä

109

1

Mitä ajatuksia heräsi?

Avoin kenttä

86

1

IG live nuuskateemalla?

Kyllä
Ei

89

Kyllä 9
Ei 1

136

Vastauksia 9

Tarra-arvonta?
Nuuskapurkkien etikettitarrat?

Tuttua
Aivan uutta

110

Tuttua 29
Aivan uutta 3

Kummat niitä liimailee?

Aikuiset
Nuoret

110

Aikuiset 3
Nuoret 36

Ketkä katsoo musavideoita,
jossa näkyy denssi?

Aikuiset
Nuoret

109

Aikuiset 6
Nuoret 36

Fiksua vai kieroa?

Fiksua
Kieroa

111

On 5
Ei 35

Onko tarroilla sotkeminen
jotenkin siistiä?

On
Ei

106

On 5
Ei 35

Saitko uutta tietoa?

Kyllä
En

130

Kyllä 35
En 10

Nuuskaa valmistavat yritykset
hyötyvät siitä, että nuoret
käyttävät nuuskaa?

Kyllä
Ei

125

Kyllä 49
Ei 3
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Ruotsalainen nuuskayritys
hyötyy siitä, että Suomeen
valmistetaan halpaa ja huonolaatuista nuuskaa.

Kyllä
Ei

120

Kyllä 46
Ei 7

Tunnistan nuuskan markkinointitaktiikoita aiempaa
paremmin?

Kyllä
Ei

114

Kyllä 39
Ei 10

Jos ikäiseni nuoret ymmärtäisivät miten nuuskayritykset
pyrkivät hyötymään heistä
rahallisesti, he eivät alkaisi
käyttää nuuskaa?

Kyllä
Ei

113

Kyllä 29
Ei 21

Jos sinä tai kaverisi haluaisi
lopettaa nuuskan käytön, saisitteko apua helposti?

Kyllä
Ei

112

Kyllä 36
Ei 13

Mikä pointti jäi päällimmäisenä mieleen?

Avoin kenttä

110

Vastauksia 21

6.2.4. Nuorille suunnattu neljäs kampanjajakso 4.–15.5.2020
Kampanjajaksoon liittyvä video BuenoDocs: Somevaikuttajat -tupakkateollisuuden pikku apurit sai YouTubessa katseluita 636 ja Facebookissa (yli 15 s) 8 600. Videosta tehtiin juttuvinkki medialle edellisen
videon tapaan. Tällä kertaa juttuvinkin lähettäjäksi laitettiin projektipäällikön sijaan, mutta hänen toiveestaan, EHYTin Nuoret-osaston päällikkö Ilmo Jokinen. Vain YLE teki aiheesta jutun, mutta se ei julkaissut siihen liittynyttä videota.
Videon alhaiset katselumäärät johtuivat osittain siitä, että kampanjajaksolla videota ei onnistuttu
markkinoimaan. Video sisälsi otteita artistien kappaleista, joista yhden osalta video meni YouTubessa
valitustilaan, jolloin tämä artisti pystyi halutessaan estämään sen, että videolla käytettiin hänen musiikkiaan. Valitusaikana (30 päivää) videota ei voitu markkinoida. Videosta ei lopulta tehty valitusta, eikä
sitä tarvinnut muokata.
Myös joidenkin Instagram-julkaisujen markkinoinnissa tuli vaikeuksia, sillä niiden ilmoitettiin sisältävän
sopimatonta sisältöä. Tämä on suuri ongelma järjestöille, jotka tekevät ennalta ehkäisevää työtä. Kaikki
viestit niputetaan helposti samaan kategoriaan, vaikka viestit olisivat nimenomaan ennalta ehkäiseviä.
Julkisuuden henkilö, joka julkaisee nuuskamyönteisen kuvan, saa sille paljon näkyvyyttä ilman markkinointia. Järjestöjen on pakko maksaa näkyvyydestä, jotta julkaisut tavoittavat kohderyhmää, mutta
juuri markkinoituja viestejä kontrolloidaan tarkasti. Lähtökohtaisesti tämä on hyvä asia, mutta tässä
tulisi erottaa eri toimijoiden tarkoitusperät toisistaan.
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Kampanjan aikana julkaistiin 9 feedijulkaisua, joiden näyttökerrat olivat yhteensä 158 906 ja jotka
tavoittivat 74 031 ihmistä. Tykkäyksiä julkaisuilla oli yhteensä 500. Feedijulkaisuihin tuli kommentteja 3
ja markkinoituun sisältöön tuli kommentteja 46. Yksittäisiä tarinoita julkaistiin 96 kappaletta. Ne tavoittivat n. 60–140 tiliä per tarina. Kampanjajakson aikana Nuuskakoukku-sivulla oli 136 käyntiä.
Tarinoissa kysyttiin edellisten kampanjajaksojen tapaan nuorilta kysymyksiä. Tällä kertaa IG oli muuttanut asetuksiaan siten, että kysymyksiin vastanneiden määrää ei enää pysty näkemään (kuin rajoitetun
ajan, mitä ei ehditty raportoimaan). Kuitenkin viestien nähneiden määrät ja äänestysprosentit olivat
nähtävissä. Ensimmäisen kysymyksen vastausmäärät ehdittiin ottaa ylös. Myös viimeiseen avoimeen
kysymykseen tuli 15 vastausta, joten vastausmäärät muihinkin kysymyksiin ovat todennäköisesti jotain
sen suuntaista. Vastausten perusteella suurin osa oli saanut uutta tietoa ja kampanjan aikana käsiteltyjä
asioita oli selkeästi sisäistetty. On myös positiivista, että niin moni koki tämän ja edellisten kampanjajaksojen myötä osaavansa tunnistaa nuuskateollisuuden taktiikoita aikaisempaa paremmin (Taulukko 7).
Taulukko 7.
Kysymys

Vastausvaihtoehdot

Näyttökerrat

Vastaukset

Onko tupakan markkinointirajoitukset Kyllä
ja kiellot susta tarpeellisia vai ei?
Ei

131

Kyllä 23
Ei 3

Oletko törmännyt somevaikuttajien
nuuskamainintoihin/viesteihin/postauksiin?

Olen
En ole

109

Olen 72 %
En ole 28 %

Kaupalliset yhteistyömerkinnät
somessa

Tuttua
En tunne

92

Tuttua 95 %
En tunne 5 %

Onko nuuskan esittely siistiä? (Esim.
nuuskaa näkyy joidenkin julkisuuden
henkilöiden somepostauksissa, videoissa ja haastatteluissa. Usein jopa
nuuskamerkin kera.)

On
Ei

88

On 7 %
Ei 93 %

Mitä luulet? Julkkisten nuuskahehkutus somessa:

Piilomainontaa
Sattumaa

85

Piilomainontaa 69 %
Sattumaa 31 %

Kysy nuuskasta. Mikä ärsyttää, miltä
tää kaikki kuulostaa?

Avoin

118

Ei kysymyksiä

(Alustusta tupakkayhtiöiden somemarkkinoinnista) Aivan sairaan törkeää! Vai mitä olet mieltä?

Ihan ok
Törkeää

97

Ihan ok 20 %
Törkeää 80 %

(Alustusta tupakkayhtiöiden somemarkkinoinnista) Aivan sairaan törkeää! Vai mitä olet mieltä?

Fiksua
Kieroa

197

Fiksua 46 %
Kieroa 54 %
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Mitä sun tekee mieli sanoa nuuskalle? Avoin

123

Vastauksia 4

Saitko uutta tietoa?

Kyllä
En

164

Kyllä 85 %
En 15 %

Nuuskaa valmistavat yritykset hyötyvät siitä, että nuoret käyttävät nuuskaa?

Kyllä
Ei

140

Kyllä 90 %
Ei 10 %

Tupakkayhtiöt hyödyntävät sosiaalista
mediaa vaikuttaakseen nuoriin?

Kyllä
Ei

130

Kyllä 94 %
Ei 6 %

Somevaikuttajien nuuska- tai tupakKyllä
kapostaukset saattavat olla tuotteiden
Ei
markkinointia?

122

Kyllä 97 %
Ei 3 %

Tunnistan nuuskan markkinointitaktiikoita aiempaa paremmin?

119

Kyllä 93 %
Ei 7 %

Jos ikäiseni nuoret ymmärtäisivät
miten nuuskayritykset pyrkivät hyöty- Totta
mään heistä rahallisesti he eivät alkaisi Tarua
käyttää nuuskaa?

117

Totta 59 %
Tarua 41 %

Jos sinä tai kaverisi haluaisi lopettaa
nuuskan käytön, saisitteko apua helposti?

Kyllä
Ei

117

Kyllä 69 %
Ei 31 %

Mikä pointti jäi päällimmäisenä mieleen?

Avoin

128

Avoimia
vastauksia 15

Kyllä
Ei

6.2.5. Nuuskavisa
Kampanjajaksojen aikana markkinoitiin useita kertoja BuenoTalkin verkkosivuilta löytyvää Nuuskavisaa. Nuuskavisaan osallistuja saa satunnaisessa järjestyksessä kysymyksiä nuuskasta. Oikeat vastaukset
kerrotaan vastauksen jälkeen. Uusia kuhunkin kampanjateemaan liittyviä kysymyksiä lisättiin visaan
kampanjan edetessä. Ennen kampanjan alkua visaa oli pelattu noin 1 000 kertaa. Neljännen kampanjajakson päätyttyä pelikertoja oli kertynyt 17 758 ja loppuun asti pelattuja pelejä 12 459. Visan kautta
nuoret saavat tietoa nuuskasta. Kysymyksiä oli yhteensä 22, joista kahteenkymmeneen pystyy vastaamaan oikein tai väärin. Keskimäärin 72,85 % vastaajista oli valinnut oikean vaihtoehdon.
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6.2.6. Yhteenveto nuorten kampanjajaksoista
Kampanjajaksojen aikana haluttiin lisätä nuorten kriittistä suhtautumista nuuskaa ja nuuskateollisuutta
kohtaan. Tämä tavoite oli kirjattu hankehakemukseen, mutta sitä vahvisti Mikko Piispan selvityksen
tulos, jonka mukaan yhdeksi nuorten esiin nostamaksi keinoksi vaikuttaa nuorten nuuskan käyttöön
mainittiin se, että heidät pitäisi saada ajattelemaan nuuskasta kriittisesti ja vaikuttaa heihin suoraan
perustelemalla, miksi nuuskan käyttö ei ole järkevää.
EHYTin nuorille suuntautuvan viestinnän BuenoTalkin kohderyhmä on 13–17-vuotiaat, joten kampanjaviestit suuntautuivat kanavan kautta oikealle kohderyhmälle. Hankehakemuksessa tavoitteeksi asetettiin, että kampanjan havainneiden nuorten määrä on 10 % kohderyhmästä. Nuorten kohderyhmä
hankkeessa oli noin yläkouluikäiset. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa oli vuonna 2020 noin 300 000
13–17-vuotiasta. 10 % tästä on 30 000.
Kampanjaa arvioitaessa ei katsottu ainoastaan julkaisujen näyttö- tai tavoitettavuuslukuja vaan myös
sitä, kuinka paljon nuoret itse reagoivat julkaisuihin, miten he vastasivat nuuskavisan kysymyksiin ja
kampanjajaksojen lopussa teetettyihin loppukyselyihin. Nuorten kampanjan Instagramin feedijulkaisut
tavoittivat yhteensä 181 043 henkilöä ja niihin tuli kommentteja yhteensä 200 (markkinoituun sisältöön tuli nuorilta kommentteja 160) ja tykkäyksiä 4 454. Yksityisviestejäkin tuli nuorilta useita kymmeniä. Lukujen valossa näyttää siltä, että kampanja onnistui olemaan melko kiinnostava.
Nuorten kysymyksiin ja kommentteihin vastattiin aina, myös silloin, kun ne olivat provosoivia. Usein
nämä provosoivastikin alkaneet keskustelut päättyivät ihan asialliseen viestien vaihtoon ja jopa yhteisymmärrykseen ja BuenoTalk-tilin seuraamiseen.
Kysymykseen Saitko uutta tietoa tuli kampanjan aikana yhteensä 286 Kyllä-vastausta ja 49 Ei-vastausta.
Tämä antaa viitteitä siitä, että onnistuimme kampanjan aikana tuomaan uutta tietoa nuuskasta ja nikotiinista. Kampanjan aikana esitettyihin kysymyksiin saatujen vastausten perusteella voidaan todeta, että
kunkin kampanjajakson aikana käsiteltyjä asioita on sisäistetty hyvin. Myös kysymyksen Mikä pointti jäi
päällimmäisenä mieleen vastauksista pystyi hyvin huomaamaan, että kampanjanjaksoa oli seurattu.
Vastauksia tähän kysymykseen saatiin 73. Valitettavasti Instagram oli muuttanut näkyvyysasetuksiaan
niin, että raportoinnin kirjoittamisen aikaan yksittäisiä vastauksia ei voinut palauttaa näkyviin.
Viimeisen kampanjajakson vastaukset julkaistiin stoorissa, joten ne olivat saatavilla. Tässä otteita nuorten vastauksista kampanjan lopussa esitettyyn kysymykseen: Mikä pointti jäi päällimmäisenä mieleen.

Törkeä piilomainonta, nuorten idolien pitäisi olla esikuvia, eikä niitä jotka ajavat väärille teille
Erittäin salakavalaa kohdistaa markkinointi nuoriin
Myyntitaktiikat
Että nuuskateollisuus on kieroa ja että se käyttää nuoria hyödyksi markkinoinnissa
Kuinka tupakkayhtiöt on valmiita tekemään kaikkensa
Se että miten nikotiiniyhtiöt käärii voitot, nuori haitat
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Nuuskan piilomarkkinointi julkisille paikoille liimattujen tarrojen avulla
Salakavala piilomarkkinointi, denssitarroja näkyy joka paikassa, jopa todella pienten lasten
tavaroissa
Näkökulma nuuskan ja eläinten hyvinvoinnin välillä. Pussinuuskaa näkee hurjan paljon maassa…
Tupakka- ja nuuskatalous on vaaraksi ympäristölle.
Nuorten kampanjajaksojen Instagram-markkinointiin käytettiin rahaa aiottua vähemmän, sillä markkinoinnit toimivat ikään kuin huutokauppoina. Jos kaksi toimijaa mainostaa yhtä aikaa samalle kohderyhmälle, se voittaa, joka maksaa mainoksesta enemmän. Jos siis henkilö A maksaa mainoksesta euron ja
henkilö B kaksi euroa, henkilön B mainos saa enemmän näkyvyyttä halutulle kohderyhmälle kuin henkilön A mainos. Markkinoinnissa mitataan sekä mainoksen kiinnostavuutta (eli reagoivatko nuoret) että
sitä, paljonko sillä hetkellä on mainoksia liikenteessä. Uusi mainos saattaa olla kiinnostava, mutta sen
suosio laskee, eikä uusia reagointeja mainokseen tule. Tämän vuoksi kaikkea aiottua rahaa ei käytetty,
koska se ei olisi tuottanut tulosta. Mainostamiseen ei kannata käyttää liikaa rahaa, sillä silloin mainos
näkyy koko ajan ja saattaa jopa ärsyttää ihmisiä.
Haasteita nuorten kampanjalle aiheutti hankeajan rajallisuus sekä se, että kampanjassa oli samanaikaisesti myös muita kohderyhmiä. Hankkeeseen sisältyi myös muita toimenpiteitä, joten hankkeeseen
varatun yhden henkilön työaika tuli jakaa näiden kesken.
Nuorten kampanjan toteutusta helpotti huomattavasti se, että kampanjaviestintä oli mahdollista integroida osaksi EHYTin nuorille suunnattua verkkotyötä. Ilman tätä resurssia olisi kampanja jäänyt huomattavasti vaatimattomammaksi. Verkkotyöllä on asiantuntemusta niin nuorille suunnatusta viestinnästä kuin Instagram-/Facebook-markkinoinnista, videoiden teosta ja nuorten kohtaamisesta. Tämän
yhteistyön voidaan katsoa olleen elinehto nuorten kampanjan toteutumiselle.
Kampanjasta oppineena mainoslukuja tulisi seurata tarkemmin läpi kampanjan ja jokaisen kampanjajakson jälkeen tulisi järjestää palautekeskustelu kaikkien osallisten kanssa siitä, mikä toimi ja mikä
ei, mitä lisätään ja mitä vähennetään. Nyt kampanjajaksot vedettiin läpi hyvin samankaltaisella markkinointistrategialla, vaikka sitä olisi ollut hyödyllistä hioa jokaisen jakson jälkeen. Myös aikaisemmin
kuvatut markkinointiin liittyvät haasteet, kuten viestien ”bannaaminen” eli viestien mainostamattomuus vedoten sääntöjä rikkovaan sisältöön, vaikeuttivat markkinointia.
Hankkeen alussa suunniteltujen Punk Helsingin toteuttamien pääviestien sopimattomuus Instagramin
käyttöön aiheutti hankaluuksia. Pääviestit toimivat hyvin julisteina, mutta eivät sellaisenaan IG-viestinnässä. Instagramin visuaalista toteutusta vaikeutti kuvien puute läpi kampanjan. Koska pääviestit toimivat parhaiten julisteina, päädyttiin niitä painamaan enemmän kuin hankesuunnitelmassa alun perin
ajateltiin. Yhdestä pääviestistä painatettiin myös roll-up, joka toimi hyvänä rekvisiittana messuilla ja
tapahtumissa. (Lue lisää kohdasta Painettu materiaali.) Verkkotyön olisi ollut järkevää olla mukana alun
mainostoimistopalavereissa, jotta viesteistä olisi voitu tehdä myös IG-markkinointiin sopivia. Tätä ei
tehty, sillä viestien suunnitteluvaiheessa ei vielä tiedetty, että kampanja tultaisiin toteuttamaan osana
verkkotyön tekemää viestintää.
Nuorten huomiosta kilpailevat Instagramissa monet kaupalliset toimijat. Siihen nähden tämäntyyppi-
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nen kampanja näytti tavoittavan hyvin nuorten kohderyhmää. Kampanjan vahvuuksia olivat käsiteltävät teemat, joiden voidaan katsoa ainakin jossain määrin olevan sellaisia, joita ei nuorille suunnatussa
nuuskaan liittyvässä viestinnässä ole aikaisemmin käsitelty (tämä näkyi myös vastauksissa kysymykseen
Saitko uutta tietoa). Kampanjateemat nousivat kattavan kohderyhmäymmärryksen kautta, jonka muodostamiseen oli hankkeen alussa varattu aikaa. Toinen vahvuus oli kampanjan vuorovaikutteisuus, joka
auttoi sitouttamaan nuoria kampanjaan.

6.3. Vanhemmille suunnatut kampanjajaksot
Vanhemmat valikoituivat Nuuskakoukku-kampanjan yhdeksi keskeiseksi kohderyhmäksi, sillä alkuselvitysten ja työpajojen myötä piirtyi käsitys, että vanhemmat eivät aina tiedä, mistä nykyisessä nuorten käyttämässä nuuskassa on kyse ja mitä ongelmia siihen liittyy, eivätkä osaa puuttua sen käyttöön
riittävän selkeästi. Kävi myös ilmi, että joissain tapauksissa vanhemmat jopa mahdollistavat nuorten
nuuskan käytön. Vanhempia varten toteutettiin yksi infograafityylinen pääviesti, jossa mainittiin neljä
keskeistä asiaa, jotka haluttiin tuoda vanhempien tietoon: 1) Kasvava nuori on erityisen altis nikotiiniriippuvuudelle 2) Nuorten suosimassa nuuskassa on keskimääräistä enemmän nikotiinia (22 mg/g)
3) Nuuskan myyminen ja lahjoittaminen on Suomessa laitonta ja 4) Nuoret itse toivovat, että aikuiset
puuttuisivat selkeämmin nuorten nuuskan käyttöön.
Näitä neljää teemaa käsiteltiin vanhemmille suunnatuilla kampanjanjaksoilla, joita toteutettiin kaksi. Kumpikin jakso kesti 2 viikkoa ja siihen liittyviä julkaisuja välitettiin Facebookissa, Twitterissä ja YouTubessa.

6.3.1. Vanhemmille suunnattu ensimmäinen kampanjajakso
12.–25.8.2019
Ensimmäisen kampanjajakson aikana viestinnän teemoja olivat se, mistä nuorten käyttämässä nuuskassa on kyse, ja nuorten herkkyys nikotiiniriippuvuuden kehittymiselle. Näitä varten Punk Helsingin
tekemästä infograafista tehtiin pienempiä kuvia, joissa jokaisessa oli yksi infograafissa mainittu asia.
Yksittäisiä viestejä oli helpompi ja selkeämpi jakaa sosiaalisessa mediassa kuin alkuperäistä infograafia.
Pääviestin jakaminen pienempiin osiin oli järkevää, jotta jokainen siinä mainittu nuuskaan liittyvä asia
saisi riittävästi huomiota (Taulukko 8).
Jäljempänä olevista pienemmistä kuvista tehtiin myös Sanoma Median nettimarkkinointiin soveltuvat
bannerit, joita mainostettiin koko kampanjajakson ajan (2 viikkoa).
Kampanjaviikkojen aikana haluttiin tarjota vanhemmille mahdollisuus kysyä nuuskaan ja nikotiiniin liittyviä kysymyksiä. Sivustolle perustettiin ”Kysy nuuskasta” -osio, jonka kautta pystyi lähettämään kysymyksiä anonyymisti. Kysymyksiin etsittiin vastaukset osittain ulkopuolisilta asiantuntijoilta. Asialliset
kysymykset vastauksineen julkaistiin Nuuskakoukku-sivustolla. Osa kysymyksistä vastauksineen julkaistiin myös nuorille tarkoitetulla BuenoTalk-verkkosivulla.
Kampanjajaksolla julkaistiin myös THL:n asiantuntija Hanna Ollilan kirjoitus siitä, miksi nuoret ovat erityisen alttiita nikotiiniriippuvuuden kehittymiselle.
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Taulukko 8. Vanhemmille suunnatun kampanjajakson viestintäkanavat, viestit ja viestien tavoitettavuus.
Kanava

Viesti

Analytiikka

Facebook

Mistä nykyisessä nuorten käyttämässä nuuskassa on
oikein kyse? Miten se näkyy nuorten arjessa? Ja kuka
koukuttaa ja ketä?
Muun muassa näistä asioista Nuuskakoukku-kampanjassa on lähdetty ottamaan selvää. Seuraa kampanjaa
somessa #nuuskakoukku ja verkkosivuilla
nuuskakoukku.fi
Tiesitkö, että Ruotsista Suomeen yksi ehkä eniten
salakuljetetuista nuuskamerkeistä sisältää nikotiinia
22 mg/g. Katukaupassa se päätyy helposti etenkin
nuorten käsiin. Näyttää siltä, että Ruotsissa tunnutaan
suosivan pääasiassa nuuskalaatuja, joiden nikotiinipitoisuudet ovat tätä alhaisempia. Näin ollen suomalaisnuoret käyttävät usein vahvempaa nuuskaa kuin
monet ruotsalaisaikuiset. Nykyään tiedetään, että
riippuvuuden lisäksi runsas nuuskan käyttö lisää mm.
kakkostyypin diabeteksen riskiä, sillä nikotiini vähentää
insuliiniherkkyyttä. Nikotiini myös nopeuttaa sydämen
sykettä ja nostaa verenpainetta.
On myös syytä huomioida, että nuorena aloitettu
vahvan nuuskan käyttö on vielä uusi ilmiö, eikä pitkäaikaisia seurantatutkimuksia aiheesta ole. Todellinen
kuva sen vaikutuksesta ilmenee vasta vuosikymmenien
kuluttua.
Käy lukemassa lisää: nuuskakoukku.fi #nuuskakoukku

Tavoitetut ihmiset: 22 720
Sitoutuneet: 979
Reaktiot: 455 (tykkäykset 395)
Kommentit: 67
Jaot: 117
Julkaisun klikkaukset: 695

Twitter

Mistä nuorten käyttämässä nuuskassa on oikein kyse?
#Nuuskakoukku-kampanja halusi ottaa tästä selvää.
Näyttäisi esimerkiksi siltä, että se on hyvin vahvaa. Lue
lisää: nuuskakoukku.fi #nuuska #nikotiini #nuuskajanuoret

Näyttökerrat: 3332
Klikkaukset: 14
Tykkäykset: 9
yht. 23 reaktiota

Facebook

Hei vanhempi tai ammattilainen! Onko sinulla mielessäsi jokin kysymys nuorten nuuskan käyttöön liittyen?
#Nuuskakoukku -kampanjan aikana sinulla on mahdollisuus lähettää nimettömänä kysymyksiä Nuuskakoukku.fi-sivulla olevan "Kysy nuuskasta" -palvelun tai
alla olevan linkin kautta. Julkaisemme Nuuskakoukku.
fi-sivuilla kysytyimpiä kysymyksiä vastauksineen. #kysynuuskasta #nuuskakoukku #nuuskajanuoret
bit.ly/2YJjUGH

Tavoitetut ihmiset: 21 334
Sitoutuneet: 1232
Reaktiot: 173
Kommentit: 49
Jaot: 28
Julkaisun klikkaukset: 1416

Twitter

Hei vanhempi tai ammattilainen! Askarruttaako jokin
nuorten nuuskan käyttöön liittyen? #Nuuskakoukku-kampanjan aikana voit kysyä nuuskasta nimettömänä oheisen linkin kautta. Julkaisemme sivuilla
kysytyimpiä kysymyksiä vastauksineen. #kysynuuskasta
bit.ly/2YJjUGH

Näyttökerrat: 1 494
Tykkäykset: 8
Linkin klikkaukset: 4
Uudelleentwiittaukset: 2
Median synnyttämä toiminta: 1
Tietojen laajennukset: 1
yht. 16 reaktiota

Facebook

Uuden BuenoDocs-sarjan ensimmäisessä osassa lähdettiin selvittämään sitä, miksi nuuska ”sätii”. Kokeellisen testin avulla nuuskasta löytyi hyvin kyseenalainen
ominaisuus. #nuuskakoukku #nuuskajanuoret
nuuskakoukku.fi

Tavoitetut ihmiset: 3108
Sitoutuneet: 248
Reaktiot: 32
Kommentit: 1
Jaot: 16
Julkaisun klikkaukset: 172
Videon 3 s:n katselut: 1225

Twitter

Uuden BuenoDocs-sarjan 1. osassa lähdettiin selvittämään sitä, miksi nuuska ”sätii”. Kokeellisen testin avulla
nuuskasta löytyi hyvin kyseenalainen ominaisuus.
bit.ly/2TJ4Nr4
#nuuskakoukku #nuuskajanuoret #nuuska #nikotiini
nuuskakoukku.fi

Näyttökerrat: 1250
Linkin klikkaukset: 16
Tykkäykset: 6
Tietojen laajennukset: 5
Profiilin klikkaukset: 2
Uudelleentwiittaukset: 1
yht. 25 reaktiota

Facebook

Nuuskan korkea nikotiinipitoisuus ja pitkä käyttöaika
lisäävät riippuvuuden kehittymisen riskiä. Nuoruudessa nikotiiniriippuvuus syntyy erityisen helposti, sillä
aivot ovat vielä kehittyvät ja siten hyvin alttiit nikotiinin
vaikutuksille.
Lue lisää: nuuskakoukku.fi #nuuskakoukku #nuuska
#nuuskajanuoret #nikotiiniriippuvuus #nikotiini

Tavoitetut ihmiset: 9124
Sitoutuneet: 439
Reaktiot: 294
Kommentit: 9
Jaot: 57
Klikkaukset: 190

Twitter

Tiesitkö, että nuorilla nikotiiniriippuvuus syntyy erityisen helposti, sillä heidän aivonsa ovat vielä kehittyvät
ja siten hyvin alttiit nikotiinin vaikutuksille.
nuuskakoukku.fi #nuuskakoukku #nuuska #nuuskajanuoret #nikotiiniriippuvuus #nikotiini

Näyttökerrat: 2338
Tykkäykset: 7
Uudelleentwiittaukset: 5
Tietojen laajennukset: 3
Median synnyttämä toiminta: 2
yht. 17 reaktiota
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Facebook
(rajattiin
12–18vuotiaiden
vanhempiin,
joiden ikä
oli 35–55
vuotta)

Mistä syystä juuri nuoret ovat erityisen alttiita nikotiiniriippuvuuden kehittymiselle? Tätä valottaa Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen asiantuntija Hanna Ollila
Nuuskakoukun asiantuntijablogissa.
#nuuskakoukku #nikotiini #riippuvuus #nuuskajanuoret

Facebook

Hur förebygger er skola användning av nikotinprodukter? På EHYT stöder vi skolor i det rusmedelsförebyggande arbetet. Mer om vårt arbete på vår svenska
webbplats ehyt.fi/sv och på www.nuuskakoukku.fi
#ettrökfrittfinland #antinktn

Tavoitetut ihmiset: 1178
Sitoutuneet: 31
Reaktiot: 18
Julkaisun klikkaukset: 13

Twitter

Mistä syystä juuri nuoret ovat erityisen alttiita nikotiiniriippuvuuden kehittymiselle? Tätä valottaa Terveyden
ja hyvinvoinninlaitoksen asiantuntija @hanna_ollila
Nuuskakoukun asiantuntijablogissa. #nuuskakoukku
#nikotiini #riippuvuus #nuuskajanuoret

Näyttökerrat: 1192
Tykkäykset: 9
Linkin klikkaukset: 9
Tietojen laajennukset: 2
Uudelleentwiittaukset: 1
Profiilin klikkaukset: 1
yht. 22 reaktiota

smokefree.fi/asiantuntijablogi/

Tavoitetut ihmiset: 10986
Sitoutuneet: 159
Tykkäykset: 23
Kommentit: 4
Jaot: 5
Klikkaukset: 157

6.3.2. Vanhemmille suunnattu toinen kampanjajakso
21.10.–3.11.2019
Vanhemmille suunnatun toisen kampanjajakson teemat olivat nuuskaan liittyvä lainsäädäntö sekä se,
että nuoret itse toivovat vanhempien puuttuvan selkeämmin nuorten nuuskan käyttöön. Lainsäädännöstä viestimistä vanhemmille pidettiin tärkeänä, koska sekä Mikko Piispan tutkimuksessa että työpajoihin osallistuneiden nuorten kertomuksissa nousi esiin se, että joissain tapauksissa nuorten vanhemmat hankkivat nuorille nuuskaa joko käytettäväksi tai eteenpäin myytäväksi. On siis mahdollista,
että nuuskaan liittyvää lainsäädäntöä ei tunneta riittävästi. Kampanjassa haluttiin myös korostaa vanhempien esimerkin merkitystä. Mikäli vanhempi ei itse kunnioita lainsäädäntöä, on sen noudattamista
vaikea perustella myös nuorelle.
Kampanjajaksolla tehtiin kaksi videota yhteistyössä EHYTin viestintäyksikön kanssa. Projektipäällikkö
teki videoiden käsikirjoitukset ja viestintäyksikön Lassi Lintunen vastasi kuvauksesta ja editoinnista.
Yhdessä videossa vanhempi konstaapeli Elina Holopainen kertoo videolla perusasiat nuuskaan liittyvästä lainsäädännöstä. Toisessa videossa EHYTin nuorisoalan Osaamiskeskus Vahvistamon verkostokoordinaattori Mika Piipponen vastaa kampanjan aikana tulleeseen vanhemman kysymykseen nuoren
nuuskan käyttöön puuttumisesta.
Kampanjaa varten toteutettiin myös infograafi, joka liittyy nuuskaan liittyvään lainsäädäntöön sekä
vanhempien esimerkkiin. Pian kampanjan jälkeen 7.11. järjestettiin Helsingissä Nuoret ja nuuska – mitä
voimme yhdessä tehdä -vanhempainilta yhteistyössä Klaari Helsingin ja Helsingin Vanhemmat ry Helvaryn kanssa. Viestintäkampanjan aikana tiedotettiin tapahtumasta (Taulukko 9).
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Taulukko 9. Vanhemmille suunnatun kampanjajakson viestintäkanavat, viestit ja viestien tavoitettavuus.
Päivä

Kanava

14.10.2019 Facebooktapahtuma

Viesti
Nuoret ja nuuska -mitä voimme yhdessä
tehdä. Vanhempainilta.

Analytiikka
Tavoitetut: 3 484
Tapahtumavastaukset: 32
Kommentit: 3
Jaot: 7
yht. 42 reaktoita

Nuoret ja nuuskakoukku – mitä voimme
yhdessä tehdä? Tervetuloa suureen vanhempainiltaan Helsinkiin Soc&komiin 7.11.
klo 18. (Snellmaninkatu 12).
bit.ly/2W1QcrO #nuuska #nuoret #vanhempainilta #nuuskakoukku

Näyttökerrat: 676
Tykkäykset: 2
Linkin klikkaukset: 1
Profiilin klikkaukset: 1

21.10.2019 Facebook

Tiesitkö, että nuuskaa ei saa myydä, tai
edes lahjoittaa toiselle henkilölle Suomessa? Nuuskan välittäjä voi kiinni jäädessään joutua maksamaan tupakkaverot.
Nämä tulevat maksettavaksi, vaikka henkilö olisi alle 15-vuotias. Lue lisää: nuuskakoukku.fi #nuuskajanuoret #nuuskakoukku
#laki #nuuska #nikotiini #vanhemmat

Tavoitetut ihmiset: 3 418
Sitoutuneet: 285
Tykkäykset: 87
Kommentit: 16
Jaot: 22
Klikkaukset: 158

21.10.2019 Twitter

Tiesitkö, että nuuskaa ei saa myydä
Suomessa? Nuuskan välittäjä voi kiinni
jäädessään joutua maksamaan tupakkaverot. Nämä tulevat maksettavaksi, vaikka
henkilö olisi alle 15-vuotias. Lue lisää:
nuuskakoukku.fi   #nuuskajanuoret #nuuskakoukku #laki

Näyttökerrat: 1 306
Tykkäykset: 3
Klikkaukset: 4
Vastaukset: 1
Uudelleentwiittaukset: 1

22.10.2019 Twitter
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yht. 4 reaktiota

yht. 9 reaktiota

23.10.2019 Facebook Mitä laki sanoo nuuskasta ja miksi sen nouMainonta
dattamisella on merkitystä? Linkin kautta voit
ei onnistuladata infograafiin, jossa asiaa on avattu. bit.
nut. Syynä
ly/360bXNe Infograafi löytyy myös osoittodennäteesta: nuuskakoukku.fi #nuuskajanuoret
köisesti
#laki #nuuska #vanhemmuus #nuuskakoukku
mainoksen
kuva, jossa
näkyi nuuskapurkki.

Tavoitetut henkilöt: 1 345
Sitoutuneet: 88
Tykkäykset: 22
Jaot: 10
Klikkaukset: 56

23.10.2019 Twitter

Mitä laki sanoo nuuskasta ja miksi sen noudattamisella on merkitystä? Linkin kautta voit
ladata infograafiin, jossa asiaa on avattu. bit.
ly/360bXNe
Infograafi löytyy myös osoitteesta:
nuuskakoukku.fi #nuuskajanuoret #laki
#nuuska #vanhemmuus #nuuskakoukku

Näyttökerrat: 1163
Tykkäykset: 5
Uudelleentwiittaukset: 3
Linkin klikkaukset: 8

25.10.2019 Facebook Videolla vanhempi konstaapeli Elina HoloMaksettu:
painen Helsingin poliisista kertoo perusasiat
220 €
nuuskaan liittyvästä lainsäädännöstä. Lisää
(26.–
tietoa löydät: nuuskakoukku.fi #nuuska
31.10.)
#nuuskajanuoret #nuuskakoukku #laki #poliisi

Tavoitetut henkilöt:
27 599
Sitoutuneet: 767
Tykkäykset: 42
Kommentit: 26
Jaot: 18
Klikkaukset: 680
Katselut: 13 366 (3 s)
6 396 (10 s)
1 479 (1 min)
YouTube-katselut: 1 504

25.10.2019 Twitter

Näyttökerrat: 816
Median näytöt: 100
Tykkäykset: 4
Tietojen laajennukset: 3

Vanhempi konstaapeli Elina Holopainen kertoo videolla perusasiat nuuskaan liittyvästä
lainsäädännöstä. Lue lisää:
nuuskakoukku.fi #nuuska #nuuskajanuoret
#nuuskakoukku #laki @SuomenPoliisi pic.
twitter.com/uytq7ktN5k

28.10.2019 Facebook EHYT:in teettämän selvityksen mukaan osa
Maksettu:
nuorista on sitä mieltä, että vanhempien tulisi
220 €
puuttua selkeämmin nuorten nuuskan käyt8.10.– 4.11.
töön. Näyttää siltä, että osa nuoren lähiaikuisista ei aina tunnista nuoren nuuskan käyttöä,
osa sallii ja jotkut jopa mahdollistavat sen.
Nuorten mielestä vanhempien tulisi tietää
nuuskasta enemmän ja pystyä myös keskustelemaan aiheesta nuorten kanssa sekä tarvittaessa asettamaan rajoituksia. Lue lisää:
nuuskakoukku.fi #nuuskakoukku #nuuskajanuoret #nuuska #nikotiini
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yht. 16 reaktiota

yht. 7 reaktiota
Tavoitetut henkilöt:
15 226
Sitoutuneet: 704
Tykkäykset: 389
Kommentit: 13
Jaot: 43
Klikkaukset: 254

Osa nuorista on sitä mieltä, että vanhempien tulisi tietää nuuskasta enemmän ja
pystyä myös keskustelemaan aiheesta
heidän kanssaan sekä tarvittaessa asettamaan rajoituksia. Lue lisää:
nuuskakoukku.fi #nuuskakoukku #nuuskajanuoret #nuuska

Näyttökerrat: 1578
Tykkäykset: 10
Uudelleentwiittaukset: 4

30.10.2019 Facebook
Markkinoitu: 100 €
22.10.–
7.11.

Hei vanhempi tai nuorten parissa työskentelevä ammattilainen! Tervetuloa suureen
vanhempainiltaan torstaina 7.11. klo 18
alkaen. Tilaisuutta voit seurata joko paikan
päällä Helsingissä tai verkon välityksellä.
Tilaisuus on maksuton. #nuuskakoukku
#nuuska #nuoret #nuuskajanuoret #nikotiini #vanhempainilta
nuuskakoukku.fi

Tavoitetut: 507
Sitoutuneet: 29
Tykkäykset: 13
Klikkaukset: 16

31.10.2019

Nuoret ja nuuskakoukku – mitä voimme
yhdessä tehdä? Tervetuloa suuren vanhempainiltaan Helsinkiin Soc&komiin
7.11. klo 18. (Snellmaninkatu 12).
bit.ly/2W1QcrO #nuuska #nuoret #vanhempainilta #nuuskakoukku

Näyttökerrat: 758
Tykkäykset: 7
Uudelleentwiittaukset: 1

28.10.2019

Twitter

Twitter

1.11. 2019 Facebook
Markkinoitu: 200 €
4.11.–9.11.

”On olemassa aika helppojakin asioita,
millä me pystytään vaikuttamaan siihen
minkälaisia valintoja nuori tekee.”

1.11. 2019

”On olemassa aika helppojakin asioita,
millä me pystytään vaikuttamaan siihen
minkälaisia valintoja nuori tekee.”

Twitter

yht. 14 reaktiota

yht. 8 reaktiota

Tavoitetut: 21 375
Sitoutuneet: 397
Tykkäykset: 54
Kommentit: 6
Vahvistamon verkostokoordinaattori Mika Jaot: 25
Piipponen kertoo videolla, mitä vanhempi Klikkaukset: 300
voi tehdä ehkäistäkseen nuoren nuusKatselut: 13 892 (3 s)
kan käyttöä. Lue lisää: nuuskakoukku.fi
4 902 (10 s)
#nuuskakoukku #nuuskajanuoret #nuuska
989 (1 min)
#nikotiini #puuttuminen #vanhemmuus
YouTube-katselukerrat:
#kasvatus
255
Näyttökerrat: 1 195
Median näytöt: 131
Tykkäykset: 5
Tietojen laajennukset: 4
Uudelleentwiittaukset: 2
Linkin klikkaukset: 1

Mika Piipponen kertoo, mitä vanhempi
voi tehdä ehkäistäkseen nuoren nuuskan
käyttöä. Lue lisää: http://www.nuuskakoukku.fi #nuuskakoukku #nuuskajanuo- yht. 12 reaktiota
ret #nuuska pic.twitter.com/7w6q3YNnqn
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3.11. 2019

7.11. 2019

Twitter

Twitter

Nuoret ja nuuskakoukku – mitä voimme
yhdessä tehdä? Tervetuloa seuraamaan
vanhempainillan suoraa verkkolähetystä
7.11. klo 18. Lisätietoja: bit.ly/2W1QcrO
#nuuska #nuoret #vanhempainilta #nuuskakoukku pic.twitter.com/0mTNCO01Xq

Näyttökerrat: 1 665
Linkin klikkaukset: 30
Tykkäykset: 7
Uudelleentwiittaukset: 5

Nuoret ja nuuskakoukku – mitä voimme
yhdessä tehdä? Tervetuloa seuraamaan
vanhempainillan suoraa verkkolähetystä
tänään klo 18. Linkki suoraan lähetykseen:
youtu.be/_JQfBdPy5Zk #nuuska #nuoret
#vanhempainilta #nuuskakoukku
pic.twitter.com/2ZyRo9Y10O

Näyttökerrat: 594
Tykkäykset: 1
Linkin klikkaukset:3

yht. 12 reaktiota

yht. 4 reaktiota

6.3.3. Yhteenveto vanhemmille suunnatuista
kampanjajaksoista
Vanhemmille suunnattuja kampanjaviestejä julkaistiin Facebookissa 13 ja Twitterissä 14. Viestintäkampanjan vanhemmille suunnatut kampanjaviikkojen viestit eivät tavoittaneet vanhempia kovin hyvin.
Ensimmäisen kampanjajakson aikana julkaisuihin sitoutui Facebookissa yhteensä 3 088 ja toisella
kampanjajaksolla 2 312. Twitterissä näyttökertoja kertyi ensimmäinen kampanjajakson aikana 9 606
ja reaktioita 102 ja toisella jaksolla näyttöjä oli Twitterissä 9 751 ja reaktioita 86. Kampanjavideoita
katsottiin YouTubessa yhteensä 1 759 kertaa ja Facebookissa yli minuutin mittaisia katselukertoja kertyi
2 468. Twitterissä videon katseluita oli 231.
Facebookissa aikuisten kohderyhmän tavoittaminen on haasteellista, sillä sitä kautta tapahtuu paljon
markkinointia ja erottuminen on hankalaa. Nuuska on aiheena sellainen, että ilman viestien kohdentamista halutulle kohderyhmälle aihe saattaa herättää myös epäasiallista kommentointia niiden taholta,
jotka suhtautuvat nuuskaan myönteisesti. Julkaisujen markkinoinnin kohdentaminen 13–17-vuotiaiden
lasten vanhempiin vähensi huomattavasti tätä epäasiallista kirjoittelua.
Sanoma Optimizer -palvelulla saatiin paljon näkyvyyttä kahdelle bannerimuotiselle kampanjaviestille. Sanoma Optimizer toi kampanjan verkkosivuille enemmän kävijöitä kuin Facebook-markkinointi,
mutta mainosten sisällöt olivat Facebook-mainoksia suppeampia. Sanoman nettimarkkinoinnin lukujen
valossa kampanja suoriutui erittäin hyvin: mainosnäyttöjä kertyi 2,4 miljoonaa ja klikkejä reilut 4 700.
Sanoma Optimizer -bannerikampanja toi sivuille kävijöitä, ja on mahdollista, että sitä kautta saatiin
lisättyä tietoa nuuskasta. Bannereita tehtiin kaksi ja ne näkyivät kaikilla Sanoma Median kohderyhmän
kannalta keskeisillä sivustoilla. On mahdollista, että bannerit jo itsessään ovat antaneet joillekin uutta
tietoa. Kampanjajaksojen aikana Nuuskakoukku-sivun katseluita kertyi 3 935.
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Pääosin nuorille suunnattu video ”BuenoDocs: SOMEVAIKUTTAJAT - tupakkateollisuuden pikku apurit?” julkaistiin myös
Facebookissa 6.5.2020. Videon markkinointi suunnattiin
vanhemmille. Video sai 2 471 sitoutumista, 32 tykkäystä, 10
kommenttia ja 9 jakoa. Video keräsi yli 15 sekunnin mittaisia
katselukertoja 8 610.

6.4. Opettajille suunnattu
kampanjajakso
Alkuselvityksen mukaan (laadullinen selvitys, kirjallisuuskatsaus sekä työpajat) opettajat eivät nuorten mielestä aina
suhtaudu nuuskan käyttöön samalla tavoin kuin savukkeisiin.
Tämä saattaa johtua siitä, että opettajat eivät huomaa nuuskan käyttöä tai eivät jaksa tai halua puuttua siihen. Sekä alun
selvityksessä että hankkeessa järjestetyissä työpajoissa tuli
esille nuorten kokemus siitä, kuinka nuuskapurkki on vaihtanut omistajaa aivan opettajan silmien alla, mutta opettaja on
jättänyt nuuskan huomiotta ja noteerannut ainoastaan oppilaan sisätiloissa pitämän päähineen. Tämä kuvaus päätyi opettajille suunnattuun julisteeseen.
Näyttää siltä, että kouluissa ei ole aina selkeitä toimintaohjeita nuuskan käyttöön puuttumiseksi, jolloin se jää helposti
yksittäisten opettajien harteille. Nuuskakoukku-viestintäkampanjassa pidettiin tärkeänä kohdentaa viestintää opettajille
sekä koulun johdolle. Viestintäkampanjan kärjeksi nostettiin
ne koulun johdon asettamat selkeät linjaukset ja ohjeet, jotka
helpottavat opettajien työtä nuuskan käyttöön puuttumiseksi.
Kampanjan keskiöön haluttiin tehdä opettajille ja rehtoreille
suunnattu, somessa helposti jaettava video. Video toteutettiin yhteistyössä näyttelijä Ernest Lawsonin kanssa, joka on
toiselta ammatiltaan opettaja ja joka on ollut mukana opettajille suunnatuissa kampanjoissa aikaisemminkin. Ernest
Lawson auttoi käsikirjoituksessa ja näytteli jokaista videon
roolia. Videon kuvasi ja editoi EHYTin verkkotyö. Videon tarkoituksena oli kannustaa humoristisella otteella etenkin koulun johtoa laatimaan yhteiset toimintaohjeet, jotka koskevat
nuuskan käyttöön puuttumista ja joita kaikkien henkilöstöön
kuuluvien on helppo noudattaa.
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Sanoma Optimizer -banneri 1.

Sanoma Optimizer -banneri 2.

6.4.1. Opettajien kampanjajakso 13.–26.1.2020
Kampanjan alussa julkaistiin tiedote. Tästä uutisoivat Mediuutiset, Västra Nyland, HBL, Koillismaan
Uutiset ja Österbottens Tidning.
Taulukko 10. Opettajien kampanjajakso.
Kanava

Viesti

Analytiikka

Facebook
13.1.2020
(markkinointi 250 €)

Hei kaikki koulujen supersankarit! Onko sinun koulussasi laadittu nuuskan käyttöön puuttumiseksi toimintaohjeet, joita kaikkien henkilöstöön kuuluvien on
helppo noudattaa?

Tavoitetut: 52 602
Sitoutetut: 1 735
Tykkäykset: 111
Jaot: 21
Kommentit: 9
Klikkaukset: 1 484

Twitter
13.1.2020
(markkinointi 500 €)

Opettaja, oletko sinä koulusi supersankari? Tiedätkö,
miten puuttua nuorten nuuskan käyttöön? Yhteiset
selkeät toimintaohjeet auttaisivat oppilaitoksen koko
henkilöstöä. Lue lisää: nuuskakoukku.fi #nuuskakoukku #nuuska #koulu #opehommat #rehtorit @oajry
@SuomenRehtorit pic.twitter.com/aH8JvkFj1m

Näyttökerrat: 205 024
Median näytöt: 93 890
Tykkäykset: 189
Klikkaukset: 294
Uudelleentw.: 31
Seuraajat: 16
Vastaukset: 3
yht. 533 reaktiota
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Facebook
15.1.2020
(Markkinoin
ti ei mennyt
läpi)

Hei opettaja tai rehtori! Koulun yhteisten nuuskan (ja
muiden nikotiinituotteiden) käyttöön puuttumiseen
liittyvien toimintaohjeiden laatimiseen saa tukea ilmaisesta oppilaitoksille suunnatusta oppaasta. Lataa omasi
täältä: smokefree.fi/tupakkalaki/ Kieltojen ja sääntöjen
ensisijainen tarkoitus ei ole rangaista oppilasta, vaan
tukea hänen terveyttään ja hyvinvointiaan. On tärkeää,
että toimintaohjeissa kerrotaan myös, miten tukea oppilasta saamaan apua nikotiinituotteiden käytön lopettamiseksi. Lue lisää

Tavoitetut ihmiset: 1 209
Sitoutuneet: 47
Tykkäykset: 18
Klikkaukset: 29

Twitter
15.1.2020

Hei opettaja tai rehtori! Koulun nikotiinituotteiden
käyttöön puuttumiseen liittyvien toimintaohjeiden
laatimiseen saa tukea ilmaisesta oppaasta. Lataa omasi
smokefree.fi/tupakkalaki/ ja lue lisää:
nuuskakoukku.fi #nuuskakoukku #koulu
pic.twitter.com/Q3bloM4DsA

Tavoitetut: 780
Tykkäykset: 2
Klikkaukset: 9

Facebook
17.1.2020

On tärkeää, että oppilaitoksessa on näkyvillä opasteet
nuuskan, tupakan ja sähkösavukkeen käytön kiellosta.
Ne viestivät koulun alueella toimiville, että oppilaitos
noudattaa tupakkalakia kaikilta osin. Tilaa nyt oppilaitoksellesi maksuttomat opasteet ulko- ja sisäkäyttöön
EHYTin julkaisukaupasta. Opasteet saatavilla myös
ruotsiksi. Lue lisää:

Tavoitetut: 34 195
Sitoutuneet: 3 164
Tykkäykset: 164
Jaot: 17
Kommentit: 37
Klikkaukset: 2 942

Twitter
17.1.2020

Opasteet tupakan, nuuskan ja sähkösavukkeen käytön
kiellosta viestivät oppilaitoksen noudattavan tupakkalakia. Tilaa koululle maksuttomat opasteet (myös ruotsiksi): ehyt.fi/fi/verkkokauppa Lue lisää:
nuuskakoukku.fi #nuuskakoukku #koulu #peruskoulu
#opehommat #rehtori pic.twitter.com/kOmXNW3TMA

Tavoitetut: 1 972
Tykkäykset: 12
Jaot: 6
Klikkaukset: 24

Yksittäisen opettajan voi olla vaikea puuttua oppilaan
nuuskan käyttöön, jos toimintaohjeet sen suhteen
puuttuvat. Tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöön
puuttumiseksi tulisi koulussa olla selkeät koulun johdon
asettamat toimintaohjeet, joita kaikkien henkilöstöön
kuuluvien on helppo noudattaa. Yhteisten toimintaohjeiden avulla jokainen opettaja tietää, miten toimia, jos
hän huomaa koulussa nuuskan käyttöä. Lisää tietoa löytyy täältä: smokefree.fi/tupakkalaki/ Kieltojen ja sääntöjen ensisijainen tarkoitus ei ole rangaista oppilasta, vaan
tukea hänen terveyttään ja hyvinvointiaan. On tärkeää,
että toimintaohjeissa kerrotaan myös, miten tukea oppilasta saamaan apua nikotiinituotteiden käytön lopettamiseksi. Lue lisää: nuuskakoukku.fi #nuuskakoukku

Tavoitetut: 11 788
Sitoutuneet: 365
Tykkäykset: 307
Jaot: 37
Kommentit: 16
Klikkaukset: 825

Facebook
20.1.2020
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yht. 11 reaktiota

yht. 42 reaktiota

Twitter
21.1.2020

Selkeät toimintaohjeet helpottavat nuuskan käyttöön
puuttumista kouluissa. Toimintaohjeissa tulisi myös kertoa,
miten tukea oppilasta saamaan apua nikotiinituotteiden
käytön lopettamiseen. Lue lisää:
nuuskakoukku.fi #nuuskakoukku #opehommat #nuuska
#koulu #rehtori pic.twitter.com/FdIhq2nXkA

Tavoitetut: 1 474
Tykkäykset: 9
Jaot: 4
Klikkaukset: 5

Facebook
22.1.2020

Vanhempi konstaapeli Niklas Kråknäs Helsingin poliisilaitokselta kertoi 7.11.2019 pidetyssä esityksessään, mitä laki
sanoo opettajien ja rehtoreiden oikeuksista puuttua nuuskan käyttöön koulun alueella. Niklaksen esityksen näet alla
olevan linkin kautta. Lisää tietoa löydät: nuuskakoukku.fi

Tavoitetut: 23 367
Sitoutuneet: 847
Tykkäykset: 598
Kommentit: 136
Jaot: 113
Klikkaukset: 3 354
YouTube-katselut: 6 905

Twitter
22.1.2020

Vanhempi konstaapeli Niklas Kråknäs Helsingin poliisilaitokselta piti 7.11.2019 esityksen siitä, mitä laki sanoo
opettajien ja rehtoreiden oikeuksista puuttua nuuskan
käyttöön koulun alueella. Esityksen näet täältä:
bit.ly/2uoMmzc Lue lisää: nuuskakoukku.fi
pic.twitter.com/yg9TFXIGMv

Tavoitetut: 840
Tykkäykset: 6
Klikkaukset: 12

Nuorten nuuskan käyttö on lisääntynyt viime vuosina.
Mistä nuoret saavat nuuskaa, miksi he sitä käyttävät &
miten kasvattajan olisi asiaan hyvä puuttua? Tule kuuntelemaan tietoisku aiheesta #EDUCA2020-messuille la 25.1.
klo 14 (osasto 6r60)! #nuuska #nuuskakoukku #nuoret
pic.twitter.com/ETlXGHzhv7

Tavoitetut: 45 603
Tykkäykset: 19
Jaot: 4
Klikkaukset: 404

Mistä nuorten käyttämässä #nuuska’ssa on kyse & miten
se näkyy nuorten arjessa? Mitä voimme tehdä nuorten
nuuskan käytön ehkäisemiseksi? Tule kuulemaan tietoisku
aiheesta tänään #EDUCA2020:ssa klo 14 (osasto 6r60),
aiheesta kertoo projektipäällikkömme Hanne Munter.
#nuuskakoukku

Tavoitetut: 816
Jaot: 1
Tykkäykset: 6
Klikkaukset: 7

Twitter
24.1.2020

Twitter
25.1.2020

yht. 18 reaktiota

yht. 18 reaktiota

yht. 427 reaktiota

yht. 14 reaktiota

6.4.2. Yhteenveto opettajille suunnatusta kampanjasta
Opettajille suunnatun kampanjajakson aikana tehtiin 5 Facebook-julkaisua ja 7 Twitter-julkaisua. Facebook-julkaisuihin sitoutuneita oli yhteensä 6 158 ja Twitterissä julkaisuille tuli näyttökertoja 256 509 ja
reaktioita 1 063. Facebook-julkaisuja markkinoitiin opettajakohderyhmälle (Taulukko 10).
Videoista yllätti 7.11. vanhempainillasta taltioitu Niklas Kråknäsin puheenvuoro. Tämä sai YouTubessa
katseluita lähes 7 000. Markkinointiin käytettiin vain nimellinen summa, mutta siitä huolimatta julkaisuun sitoutui 847 henkilöä. Myös EDUCA-messuilla hankkeen esittelypöydän luona osa kävijöistä kertoi
nähneensä videon. Videossa ilmeisesti tuli uutta tietoa opettajien mahdollisuuksista puuttua nuoren
nuuskan käyttöön tiivistetysti ja uskottavalla tavalla. Koska tämä video oli niin katsottu, päätettiin Klaari
47

Helsingin ehdotuksesta tehdä kyseisen vanhempainillan muistakin puheenvuoroista lyhyet videoklipit,
joita on helppo jakaa somessa ja uutiskirjeissä. Videoiden editointi ostettiin Mediatehdas Dakarilta.
Videot valmistuivat toukokuussa 2020 ja ne lisättiin sekä EHYTin että Klaari Helsingin YouTube-kanaville.
Opettajien kampanjaa varten tehty päävideo Oletko sinä koulusi supersankari? ei tähtinäyttelijästä
huolimatta saanut merkittävästi huomiota ainakaan YouTubessa, jossa katsojamäärät jäivät vain
348:aan. Facebookissa ja Twitterissä videota katsottiin runsaammin. Siellä yli 15 sekunnin katseluita
kertyi 13 788 kertaa ja Twitterissä 93 890 kertaa. Videota on mahdollista jakaa myös myöhemmin. Sen
pääviesti on todennäköisesti tarpeellinen vielä pitkään. Alkuperäisenä ajatuksena oli toteuttaa videon
ympärillä toinen kampanja huhtikuussa 2020, mutta koronatilanteen takia se ei ollut ajankohtaista.
Koronatilanteen takia perutun opettajille suunnatun toisen kampanjajakson tilalla toteutettiin etä- ja
lähiopetukseen soveltuvat digitaaliset oppimateriaalit. Kaksiosainen etä- ja lähiopetukseen soveltuva
oppimateriaali koostuu Power Point -esityksistä sekä opettajan oppaista. Oppimateriaalissa on hyödynnetty hankkeen aikana saatua uutta tietoa.
Oppimateriaali laitettiin EHYTin sivujen lisäksi Smokefree.fi-sivustolle, sillä sitä kautta se tavoittaa parhaiten opettajat. Tälle sivustolle koottiin samalla kaikki opetukseen soveltuva hankkeessa toteutettu
videomateriaali. Sivustoa oli helppo markkinoida Facebookissa ja Twitterissä. Uudesta oppimateriaalista tiedotettiin myös EHYTin Tsemppaajien ja Smokefreen uutiskirjeissä.
Keskustelua nikotiinituotteista 1. Opettajan opas
Keskustelua nikotiinituotteista 1. Oppitunnin esitys
Keskustelua nikotiinituotteista 2. Opettajan opas
Keskustelua nikotiinituotteista 2. Oppitunnin esitys
Digitaalista oppimateriaalia markkinoitiin Facebookissa, jossa julkaisuun sitoutui 2 263 ihmistä. Linkki
oppimateriaaliin lähetettiin myös EHYTin Tsemppaajien (2 kpl) ja Smokefreen uutiskirjeiden kautta.
Tsemppaajien uutiskirjeellä on 1 920 vastaanottajaa (avausprosentti n. 19 %), Smokefreen uutiskirjeellä
n. 890 ja ruotsinkielisellä 65 vastaanottajaa (avausprosentti n. 30 %). Smokefreen sivulla, johon nikotiiniin liittyvä oppimateriaali vietiin, oli 7.5.–22.5.2020 välisenä aikana 582 kävijää.
Opettajille suunnatun kampanjan aikana Nuuskakoukku-sivuilla oli 977 kävijää.

7. Painettu materiaali
Hankkeessa tuotettiin painettua materiaalia enemmän kuin hankehakemusvaiheessa ajateltiin, sillä
kysyntä niille oli odotettua suurempaa. Painettu materiaali tavoitti oppilaitosten kautta hankkeen kohderyhmää hyvin.

7.1. Julisteet
Hankkeessa suunnitelluista pääviesteistä painatettiin viisi erilaista julistetta, joista yksi on suunnattu
opettajille, yksi vanhemmille ja kolme nuorille. Pääviesteistä tehtiin painokelpoiset sekä somekäyttöiset versiot. Hankkeen edetessä huomattiin, että somekäytössä pääviestit eivät ilman muokkausta toi48

mineet, sillä ne sisälsivät liikaa yksityiskohtia ja pientä tekstiä, mutta julisteina ne toimivat hyvin.
Alussa julisteita painettiin vain vähän, sillä kampanjan oli tarkoitus hankehakemuksen mukaisesti olla
vain somekampanja. Julisteita jaettiin hankkeen alussa vain interventiokouluihin, joissa vertaisvaikuttamismallia pilotoitiin ja pieniä määriä myös EHYTin aluekoordinaattoreille. Koulut olivat kuitenkin hyvin
kiinnostuneita julisteista jo heti alussa, joten niitä painatettiin lisää.
Hyvinvointiareenassa Helsingissä 17.9.2019 toteutettiin kysely, jossa kysyttiin kiinnostusta hankkeessa
tehtyjen materiaalien tilausta kohtaan (kieltokyltit ja julisteet). Materiaaleja ilmoitti tilaavansa perus- ja
toiselta asteelta yhteensä 124 oppilaitosta. Materiaalia tilanneisiin otettiin yhteyttä tilaisuuden jälkeen
ja heiltä kysyttiin tarkemmat lähetysohjeet sekä tiedotettiin mahdollisuudesta tilata henkilöstökoulutus.
Koska kiinnostus julisteisiin oli suurta ja omatoiminen lähettäminen työlästä ja hidasta, päätettiin, että
niiden levittäminen oppilaitoksiin ostetaan ulkopuoliselta SubjectAid-palvelulta, joka hoitaa materiaalin markkinoinnin ja lähetyksen. SubjectAid lähettää kaikille Suomen kouluille kaksi kertaa vuodessa
paperisen katalogin, josta opettajat voivat maksutta tilata materiaalia. Verkkosivujen materiaalitilaussivustolle voi myös lisätä digitaalista aineistoa opettajien hyödynnettäväksi.
SubjectAid osoittautui hankkeen kannalta järkeväksi tavaksi levittää materiaalia juuri oikealle kohderyhmälle. Julisteet menivät hyvin nopeasti eteenpäin eri puolille Suomea ja niitä tilattiin 992 tilauksen
yhteydessä yhteensä 5 538 kappaletta. SubjectAidilta saadun raportin mukaan 51,1 % materiaalista
meni peruskoulun luokille 7–9, 19,9 % ammatillisiin oppilaitoksiin, 15,3 % peruskoulun luokille 1–6, 9,7
% lukioihin, 1,6 % ammattikorkeakouluihin tai yliopistoon, 0,9 % vapaaseen sivistystyöhön ja muutamia
kappaleita myös aikuiskoulutukseen, kerhotoimintaan ja muuhun (luokittelematon).
Tilaajista 73,8 % oli opettajia, 14,6 % kouluterveydenhoitajia, 5,9 % muuta henkilökuntaa, 2,2 % rehtoreita/vararehtoreita ja 2,2 % opinto-ohjaajia. Myös muutama koulusihteeri, vapaa-ajan ohjaaja ja
kirjastonhoitaja tilasi materiaalia.
Digitaalista materiaalia ladattiin SubjectAidin verkkosivuilta kaiken kaikkiaan 238 kertaa.
Julisteita jakoi pienempiä määriä myös EHYT messuilla ja eri tapahtumissa. Julisteet voi myös ladata
joko painokelpoisena tai tulostettavana versiona Nuuskakoukku-sivulta. Ennen julisteiden latausnäkymää sivustolla kysyttiin: ”Oletko opettaja, terveydenhuollon ammattilainen, nuorisotyöntekijä, joku
muu, joku muu, mikä?” Kysely nähtiin 400 kertaa ja vastauksia tuli 240. Suurin lataajaryhmä oli terveydenhuollon ammattilaiset 25,6 %, nuorisotyöntekijät 20,8 %, opettajat 19 %, jokin muu 12 %, joku muu,
mikä 22 % (mm. toimistotyöntekijät, ept-koordinaattori, koulukuraattori, media, terveysliikuntakoordinaattori, aluetyöntekijä, koulunuorisotyöntekijä, hyvinvointiohjaaja, järjestötyöntekijä, kasvattaja).
Koska materiaali oli mennyt nopeasti oppilaitoksille eri puolille Suomea, laitettiin SubjectAid-palvelun
kautta jakoon elokuusta 2020 alkaen vielä 2 000 julisteen erä, joka tilattiin nopeasti loppuun. Julisteita
painatettiin ja toimitettiin syksyllä vielä 3 500 kappaleen erä lisää, sillä myös edelliset olivat loppuneet
nopeasti. Kysyntä on ollut niin suurta, että vielä loppuvuodesta 2020 näitä julisteita painettiin ja toimitettiin SubjectAidille Smokefreen budjetista 3 500 kappaleen erä.
SubjectAidin kouluille lähettämässä paperisessa katalogissa julkaistiin myös Nikotiinihankkeen projektipäällikön haastattelu.
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7.2. Nikotiinituotteiden käyttökieltokyltit ja -tarrat
Julisteiden lisäksi pyysimme Punk Helsinkiä suunnittelemaan
nuuskan, savukkeiden ja sähkösavukkeiden käyttökieltokyltit
oppilaitoksille. Tarve tälle löytyi hankkeen alun selvitystyön
kautta, jonka mukaan oppilaitoksissa nuuskaan ei useinkaan
suhtauduta samalla tavoin kuin tupakointiin. Näyttää siltä,
että nuuskaan ja savukkeisiin ei aina suhtauduta yhdenmukaisesti, vaikka tupakkalaki kieltää kaikkien näiden tuotteiden
käytön koulun alueella. Mikäli oppilaitoksissa on nikotiinituotteisiin liittyviä kieltokylttejä, ne koskevat lähes yksinomaan
savukkeita.
Kieltokyltti ei yksin vaikuta nikotiinituotteiden käyttöön koulun alueella, mutta se antaa tärkeän viestin siitä, että oppilaitos noudattaa tupakkalakia ja suhtautuu nikotiinituotteisiin
yhdenmukaisesti. Tämän voidaan katsoa kuuluvan sosiaalisen
markkinoinnin viitekehyksessä ympäristön muokkaukseen.
Kyltit tehtiin sekä suomen että ruotsin kielellä. Teetimme
merkeistä isompia, ulos soveltuvia ja sään kestäviä kylttejä
sekä sisäkäyttöön soveltuvia tarroja.
Kyltit herättivät julisteiden tapaan kiinnostusta oppilaitoksissa.
Suomenkielisiä kylttejä lähetettiin pelkästään hankkeessa 165
ja tarroja 704, ruotsinkielisiä kylttejä parikymmentä. Kylttejä
ja tarroja lähti oppilaitoksille myös mm. aluekoordinaattoreiden ja koulutyön yksikön kautta. Koska kysyntä oli suurta, ne
lisättiin EHYTin verkkosivujen Työkalut & Materiaali -osioon,
josta niitä pystyy jatkossakin tilaamaan.
Muutamat toiselle asteelle runsaasti kylttejä tilanneet eivät
noutaneet heille suunnattuja lähetyksiä postista ajoissa, joten ne palautuivat takaisin EHYTille. Koska
hankkeen pääsääntöisenä kohderyhmänä olivat yläkouluikäiset, lisäsimme EHYTin julkaisukauppaan
maininnan siitä, että toiselle asteelle lähetetyistä kylttipostituksista peritään postimaksut, mutta peruskouluille kyltit lähetettäisiin ilmaiseksi.
Tietoa kylttien tilaamisesta lisätiin EHYTin koulutyön oppilaitoksille suunnattuihin esitysmateriaaleihin,
ja kuva kyltistä pyydettiin myös valmisteilla olevaan ruotsinkieliseen seitsemäsluokkalaisille suunnattuun oppikirjaan Energi 7-9.
Keväällä 2020 kylteistä ja tarroista tehtiin painos, josta oli poistettu oppilaitoksia koskeva lakipykälä.
Kylteissä on teksti Tupakointi sekä nuuskan ja sähkösavukkeen käyttö kielletty. Nämä on tarkoitettu
tiloihin, joissa on nuoria mutta jotka eivät ole oppilaitosten alueella. Näitä ovat mm. nuoriso- sekä
urheilu- ja harrastustilat.
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Koulun seinässä ollut aikaisempi kyltti.

Koulun seinässä oleva uusi kyltti.
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7.3. Keskustelukortti nuoren lähiaikuisille
Joulukuussa 2018 hankkeessa suunniteltiin Nuuska&Nuoret-keskustelukortti. Keskustelukortin ideana
on tuoda esille selkeästi ja kompaktisti keskeisiä asioita nuorten nuuskan käytöstä ja siihen puuttumisesta. Keskustelukortti on suunnattu nuorten lähiaikuisille. Keskustelukortteja jaettiin mm. EDUCA-messuilla ja tapahtuman jälkeen ne laitettiin EHYTin verkkosivuille Työkalut & Materiaalit- osioon,
josta niitä voi tilata tai ladata pdf-version. Korteista painettiin 4 000 kappaleen erä.

7.4. Opas oppilaitoksille tupakan, nuuskan ja
sähkösavukkeen käyttöön puuttumiseen
EHYT ry, Opetushallitus, Syöpäjärjestöt, THL ja Valvira julkaisivat oppaan oppilaitoksille tupakan, nuuskan ja sähkösavukkeen käyttöön puuttumiseen. Opas sisältää viiden askeleen ohjeistuksen siitä, kuinka
oppilaitoksissa voidaan puuttua tupakan, nuuskan ja sähkösavukkeen käyttöön. Kyseinen opas tuki
hankkeen sanomaa yhteisten pelisääntöjen laatimisesta, joten sitä painettiin hankkeen aikana lisää ja
jaettiin erilaisissa ammattilaistapahtumissa sekä lähetettiin kouluille muiden hankkeen materiaalitilausten yhteydessä.

8. Mediatyö
Hankehakemuksen mukaisesti hankkeessa tehtiin runsaasti mediatyötä. Ennakoivuus median suuntaan
oli osana hanketta sen alusta asti. Tässä oli suurena apuna EHYTin viestintäyksikkö, joka auttoi tiedotteiden ja juttuvinkkien laadinnassa ja lähetyksessä. Aihe kiinnosti mediaa ja sen ympärille muodostui helposti keskustelua. Keskustelun sävy ei kuitenkaan ollut aina kovin positiivista tai rakentavaa, etenkään
sosiaalisessa mediassa tai netin keskustelupalstoilla. Nuuska aiheena tuntui herättävän tunteita ja sitä
käsiteltäessä nousi usein kysymys sen laillistamisesta Suomessa.
58

Nuuskan käytön ja laillistamisen puolestapuhujat eivät kommenteissaan ole aina asiallisia, ja etenkin
sosiaalisessa mediassa aiheen ympärillä esiintyy varsinaista trollaamista, joka häiritsee monta nikotiinittomuus- ja savuttomuustyötä tekevää tahoa. Trollaus ja ajoittain jopa henkilökohtaisuuksiin menevät kommentit jossain määrin vähensivät projektipäällikön halukkuutta osallistua näkyvästi keskusteluun sosiaalisessa mediassa.
Viestintäkampanjan some- ja medianäkyvyydestä tehtiin ostopalveluna arviointi, jonka teki Meltwater.

•

12.12.2018 Nikotiinihankkeen projektipäällikkö Hanne Munter oli haastateltavana radiokanava YleX:n Etusivu-ohjelmassa.

•

Tammikuussa 2019 julkaistiin hankkeen alussa Mikko Piispan toteuttama Nuuska ja Nuoret
-laadullinen selvitys. Tästä lähetettiin medialle tiedote ja kutsu selvityksen julkistamistilaisuuteen 15.1.2019. Selvityksestä uutisoivat Vasabladet, Hufvudstadsbladet, Österbottens Tidning, Yle (verkko- ja TV-uutiset), YLE Internytt, Länsiväylä, MSN, Länsi-Suomi, Salon Seudun
Sanomat, Uusi Lahti, Syöpäjärjestöt, Keskisuomalainen, Ilta-Sanomat, MTV3, Etelä-Suomen
Sanomat, Janakkalan Sanomat, Seura, Ilkka, Yle Radio Suomi, Vauva.

•

Kesäkuussa 2019 alkoholi- ja huumetutkimusta käsittelevä populaaritieteellinen verkkosivusto Popnad julkaisi verkkoartikkelin, joka koski Ruotsin Suomeen suuntautuvaa nuuskan
markkinointia. Jutussa haastateltiin projektipäällikköä.

•

30.8.2019 julkaistiin mielipidekirjoitus Helsingin Sanomissa.

•

22.9.2019 Munteria haastateltiin nuuskan laillistamiskysymyksestä YLE:n verkko- ja TV-uutisiin.

•

8.10.2019 haastattelu Radio Moreenissa.

•

Nuorten kolmatta kampanjajaksoa varten tehty video (BuenoDocs: Denssin jäljillä) ja siinä
käsitelty aihe (Ruotsin Suomeen suuntautuvan vahvan nuuskan markkinointi) sai runsaasti
mediahuomiota helmikuussa 2020. Tämä poiki useita lehtiartikkeleita ja kommenttipyyntöjä.

•

30.3.2020 projektipäällikkö oli asiantuntijavieraana YLE:n tuottamassa Mitä mietit, Ronja
Salmi -podcastissa.

•

1.4.2020 projektipäällikön kommentointi Iltasanomille uutiseen: Koronavirus nosti nuuskan
hintaa katukaupassa – suomalaisten suosimasta ”denssistä” jopa pula.

•

3/2020 Lapsen maailma -lehden haastattelu.

•

Poimintoja mediaseurannasta, joka liittyi EHYTin lähettämään juttuvinkkiin, jossa kerrottiin
Ruotsin tehtailevan vahvaa nuuskaa Ruotsin ulkopuolisille markkinoille. Juttuvinkin yhteydessä oli ”Denssin jäljillä”- video.
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HS 27.2. hs.fi/kotimaa/art-2000006420795.html
IL 27.2. iltalehti.fi/kotimaa/a/13e48f23-394d-4e7c-93ef-e445ac2de16e
HS 27.2. hs.fi/kotimaa/art-2000006421544.html
Yle 28.2. svenska.yle.fi/artikel/2020/02/28/hs-finska-ungdomar-vill-ha-extra-starkt-snus-trenden-oroar-missbrukarvardare
Metro 28.2. app.retriever-info.com/go-article/051339202002280220208Uutiset4GHU3ECR281GUE3EN9U41/1265026/monitor/search?md5=fe10d6fdc02de3e82d0a850c42b9b70e&timeStamp=1582878074000&account=67958
HBL 29.2. pressreader.com/finland/hufvudstadsbladet/20200229/281784221133084
Pohjalainen 2.3.2020 Pääkirjoitus

8.1. Nuuskakoukku-kampanjan media-analyysi
Meltwater teki Nuuskakoukku-kampanjasta analyysin, jonka mukaan digitaaliset uutismediat reagoivat
hyvin kampanjaan ja valtakunnallinen uutiskynnys ylittyi Helsingin Sanomien ja Iltalehden kirjoittaessa
kampanjasta. Uutismedian sävyanalyysin perusteella kampanja otettiin hyvin vastaan, sillä 26 % artikkeleista oli myönteisiä, 76 % neutraaleja ja vain 2 % (1 artikkeli) oli sävyiltään kielteisiä. Yhteensä 35 eri
mediaa julkaisi aiheeseen liittyviä artikkeleita, ja suurimman potentiaalisen yleisön tavoittivat Yle.fi:n
artikkelit, jotka kattoivat lähes 40 % yhteenlasketusta yleisöstä.
Sosiaalisessa mediassa Nuuskakoukku-kampanja näkyi yhteensä 839 päivityksen verran. Sosiaalisen
median päivitysten yhteenlaskettu potentiaalinen tavoittavuus oli 1 316 311. Sosiaalisen median
potentiaalinen tavoittavuus on potentiaalinen arvo, joka perustuu Twitter- ja Facebook-tilien seuraajatai tykkääjämääriin ja YouTube-videoiden katselukertoihin.
Eniten keskustelua herätti Ruotsin erityisvapaus myydä nuuskaa ja ”Denssin” päätyminen Suomen
markkinoille. Sosiaalisen median päivityksiä aiheesta oli yhteensä 839. Twitter oli selkeästi suosituin
sosiaalisen median kanavista 83 %:n kokonaisosuudella kaikesta näkyvyydestä ja 694 päivityksellä.
Facebook oli toiseksi tärkein sosiaalisen median kanava 133 päivityksellä ja 16 %:n osuudella kokonaisnäkyvyydestä. Foorumeilla kampanja mainittiin 12 kertaa, mikä kattoi 1 % kokonaisnäkyvyydestä. Kaikista päivityksistä sävyltään myönteisiä oli 9 % (73 artikkelia), neutraaleja 88 % (728 artikkelia) ja kielteisiä vain 3 % (28 artikkelia). Kaiken kaikkiaan 239 käyttäjää twiittasi aiheesta kampanjajakson aikana, ja
niistä EHYT ry:n omat twiitit kattoivat 10 % kaikista twiiteistä. Suurimman potentiaalisen yleisön tavoitti
@helsinkipoliisi twiiteillä (+43 tuhatta seuraajaa).
Twiittien määrää mitattaessa esiin nousee käyttäjiä, jotka ovat kiinnostuneita aiheesta, kun taas potentiaalista tavoittavuutta mitattaessa on mahdollista tunnistaa erilaisia mielipidevaikuttajia, organisaatioita ja yrityksiä, jotka tavoittavat suuren määrän yleisöä seuraajamääriensä kautta.
Sosiaalisen median potentiaalinen tavoittavuus on potentiaalinen arvo, joka perustuu Twitter-tilien
seuraajamääriin.
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Poimintoja hankkeen medianäkyvyydestä:
Yhteensä 62 Facebook-sivua julkaisi aiheesta ajanjakson aikana. EHYT ry:n omat päivitykset kattoivat 18
% Facebook-päivityksistä. Potentiaalista tavoittavuutta tarkasteltaessa esiin nousi muun muassa uutismedioiden, yhdistysten ja kuntien Facebook-sivustoja.
Sosiaalisen median potentiaalinen tavoittavuus on potentiaalinen arvo, joka perustuu Facebook-sivujen seuraaja- tai tykkääjämääriin.

9. Esiintymiset ja koulutukset
Hankkeen aikana pidettiin sisäisiä ja ulkoisia koulutuksia ja esityksiä eri paikkakunnilla sekä verkkovälitteisesti. Koulutukset suunnattiin nuorten vanhemmille, opetushenkilöstölle ja muille nuorten parissa
työskenteleville, terveydenhoitohenkilöstölle ja EHYTin omalle henkilökunnalle.
Hankehakemuksessa oli tavoitteena järjestää hankkeen loppupuolella nuorten parissa toimiville
ammattilaisille kolme seminaaria kolmella eri paikkakunnalla. Tämä tavoite ei toteutunut sellaisenaan,
sillä hankkeen loppupuolta varjosti koronapandemia, jonka takia yleisötilaisuuksia ei voinut järjestää.
Pitkin hanketta oli kuitenkin koulutettu ammattilaisia usealla eri paikkakunnalla. EHYTin sisäisiä koulutuksia järjestettiin Nuoret-osaston kesäpäivillä sekä koko henkilöstön yhteisessä henkilöstöpäivässä.

9.1. Henkilöstökoulutukset kouluille
Hankkeessa tiedotettiin kouluja mahdollisuudesta tilata maksutonta nuuskaan liittyvää henkilöstökoulutusta. Tätä tilattiin kuitenkin vain muutama. Tiedotusta tehtiin Nuuskakoukku-sivuston kautta sekä
sähköpostilla kaikille peruskouluille, jotka jättivät yhteystietonsa Hyvinvointiareena-tapahtumassa (34
kpl). Mahdollisuudesta kerrottiin aina myös hankkeen yhteydessä järjestetyissä muissa esiintymisissä
ja puheenvuoroissa. Myös hankkeessa mukana olleille interventiokouluille tätä mahdollisuutta tarjottiin useaan kertaan. Kaiken kaikkiaan peruskoulujen opetushenkilöstölle järjestettiin 2 tilauskoulutusta.
Keväälle 2020 oli sovittuna kaksi isompaa henkilöstökoulutusta, jotka jouduttiin koronapandemian
takia perumaan. Koulut eivät olleet kiinnostuneita etäkoulutuksesta.
Hankkeen kaikille kolmelle interventiokoululle olisi ollut tärkeää saada pidettyä henkilöstökoulutus,
mutta sopivaa aikaa niille ei onnistuttu löytämään. Vain Tornion koululle tilaisuus järjestettiin, mutta
siihen osallistui vain 6 opettajaa. Tilaisuudessa käydyssä keskustelussa kävi ilmi, että opettajat pitivät
aihetta tärkeänä ja heidän mielestään vastaava koulutus tulisi olla osana opettajien Veso-päiviä. Kirjallisen palautteen jätti 4. Palautteen jättäneistä kaikki olivat saaneet uutta tietoa ja kolme uusia näkökulmia nikotiinituotteiden käytön ehkäisyyn.
Eräs tamperelaiskoulu tilasi hankkeelta henkilöstökoulutuksen, joka pidetiin 7.1.2020. Tilaisuudessa oli
opettajia ja nuorisotyöntekijöitä yhteensä 50. Palautteen jätti 41 henkeä, joista 40 ilmoitti saaneensa
uutta tietoa ja 38 kertoi saaneensa uusia näkökulmia nuuskan käytön ehkäisyyn.
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Henkilöstökoulutuksista tiedottamisessa piti tasapainoilla sen kanssa, että liian suureen kysyntään olisi
ollut vaikea vastata vain yhden työntekijän voimin, mutta hankkeen edetessä huomattiin, että kiinnostus ilmaisiin koulutuksiin olikin pientä. Koulutuskyselyt lisääntyivät etenkin hankkeen saaman mediahuomion myötä, mutta kevään koronatilanne esti tapahtumien järjestämisen.
Vaikka henkilöstökoulutuksia toteutettiin vähän, järjestettiin hankkeessa kuitenkin joitakin verkkokoulutuksia, joita taltioitiin ja jaettiin myöhemmin EHYTin uutiskirjeissä ja Nuuskakoukku-verkkosivuilla.
Hankkeessa järjestettiin myös muita koulutustilaisuuksia, joihin osallistui myös opetusalan henkilöstöä.

9.1.1. Verkkokoulutukset
•

Nuuskaan liittyvä verkkovanhempainilta järjestettiin 25.4.2018. Tilaisuuteen osallistui tapahtumahetkellä 14 henkilöä. Tilaisuuden tallenne laitettiin EHYTin YouTube-kanavalle, jossa sitä
on katsottu 239 kertaa. Palautteen jätti 7 henkilöä. Kaikki vastaajat kertoivat saaneensa uutta
tietoa.

•

9.11.2018 hankkeen projektipäällikkö osallistui nuorille suunnatun BuenoTalkin YouTube-kanavalla pidettyyn suoratoistotapahtumaan, jossa hän oli mukana nuuskaan liittyvässä keskusteluosiossa. Tallennetta on katsottu 894 kertaa.

•

3.9.2019 hankkeen projektipäällikkö piti esityksen EHYTin koulutusverkoston webinaarissa,
jossa aiheena oli nuuska. Paikalla tapahtumahetkellä oli neljä henkilöä. Tallenne lähetettiin
kaikille koulutusverkoston jäsenille.

•

7.11.2019 järjestettiin yhteistyössä Klaari Helsingin ja Helsingin Vanhemmat ry Helvaryn
kanssa vanhempainilta Helsingin yliopiston Soc&komin kampuksella. Tapahtumaa markkinoitiin sosiaalisessa mediassa ja Helvaryn verkostojen kautta. Tapahtumassa esiintyi Nikotiinihankkeen projektipäällikön lisäksi kolme muuta esiintyjää. Markkinoinnista huolimatta tilaisuuteen osallistui valitettavan vähän ihmisiä (19). Osallistujamäärää saattoi vähentää se, että
tilaisuus kerrottiin suoratoistettavan ja taltioitavan. Tilaisuutta seurasi suoratoistona 18 henkilöä. Tallenne laitettiin EHYTin YouTube-kanavalle, ja sitä on katsottu 406 kertaa. Tilaisuudessa
kerättiin palaute paikalla olleilta. Vastauksia saatiin 12, joissa kaikki kertoivat saaneensa uutta
tietoa ja 9 kertoi saaneensa uusia näkökulmia nuuskan käytön ehkäisyyn.

•

2.12. projektipäällikkö piti esityksen EHYTin järjestämässä nuuskaan liittyvässä verkkokoulutuksessa, johon osallistui noin 100 henkilöä. Koulutukseen osallistuneilla oli mahdollisuus
saada EHYTin myöntämä Open Badge -osaamismerkki. Linkki verkkokoulutukseen lähetettiin
kaikille osallistuneille sekä EHYT Uutisia -uutiskirjeen tilaajille (970). Näiden lisäksi sitä jaettiin myös somessa, esimerkkeinä EHYTin Twitter ja EHYTin alueelliset Facebook-ryhmät (esim.
EHYT Itä-Suomi). Koulutusten tallenne löytyy EHYTin verkkosivuilta: ehyt.fi/fi/sote-ammattilaiset. Jälkikäteen tilaisuuden tallennetta on katsottu 460 kertaa. Tilaisuudesta osallistujille
lähetettyyn palautteeseen tuli 24 vastausta. Asteikolla 0–5 keskiarvot seuraaville kysymyksille
olivat: Koulutus tarjosi minulle hyödyllistä tietoa 4,04, Sain koulutuksesta uusia ideoita omaan
toimintaani 3,29, Pystyn hyödyntämään koulutuksessa oppimaani 4, Koulutus rohkaisi minua
käsittelemään päihdekysymyksiä 3,67 ja Voisin suositella koulutusta muille 4,21.

•

Projektipäällikkö osallistui BuenoTalkin Instagram live -lähetykseen 5.3. Live oli osana nuorille
suunnattua Nuuskakoukku-kampanjajaksoa. Seuraajia livessä kävi n. 60.
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9.2. Muut esitykset ja koulutukset
•

Hankkeessa tehdyn alkuselvityksen Nuuska & Nuoret -julkistamistilaisuus 15.1., Helsinki (paikalla 58)

•

Hankkeen projektipäällikkö esitteli hanketta Sitran, STEAn, SOSTEn ja Hankenin järjestämässä
Sosiaalisen markkinoinnin verkostotilaisuudessa 10.4. Säätytalolla Helsingissä. Tapahtumassa
oli noin 30 osallistujaa.

•

Nuuskaan liittyvä koulutus EHYTin Nuoret-osaston osastopäivillä, Pajulahti (osallistujia n. 20)
11.6.2018

•

Esitys nikotiinituotteista EHYTin henkilöstöinfossa 17.8.2018 (osallistujia n. 40, etänä n. 10)

•

Yleisöluento Raisiossa 23.10.2018, Kaupungintalo (paikalla 20 henkilöä)

•

Esitys Nuorisojärjestöjen tapaamisessa 22.11.2018, Helsinki (paikalla 15) (suullisen palautteen mukaan tilaisuus oli hyödyllinen ja vastaavia toivottiin lisää)

•

Esitys Lastensuojeluryhmälle 29.11.2018, (paikalla 50) Kulttuuritalo. Taltiointi lähetettiin osallistujille.

•

EHYTin järjestämä osaajakoulutus (osallistujia 44) 11.12.2018, Pori (palautteen jätti 11. Koulutuksen arvosana asteikolla 1–5: ”Koulutus tarjosi hyödyllistä tietoa” (keskiarvo) 4,38. ”Sain
uusia ideoita” keskiarvo 3,88))

•

Esitys Markkinointiviestinnän koulutuksessa Omnia, Espoo 28.12.2018 (osallistujia 20)

•

Esitys Tupakka &Terveys -päivässä (osallistujia 10) 23.1.2019, Helsinki

•

Esitys Nuuskaseminaarissa 5.2.2019, Tornio (osallistujia 25)

•

Esitys Terveydenhoitajapäivillä, Rovaniemi (osallistujia n. 100) 15.1.2019

•

Esitys Nikotiini & mielenterveys -iltapäivätilaisuudessa 9.4.2019, Tampere (paikalla 105)

•

Hanke oli osajärjestäjänä Nuoret & Nuuska -seminaarissa Päihdepäivillä 9.5.2019 Helsingissä,
(paikalla n. 50)

•

Esitys hankkeesta Savuton Helsinki -ohjausryhmälle 4.9.2019 (paikalla 21)

•

Esitys Nuuska-agenttikoulutuksessa 11.9. Helsingissä (osallistujia 17) (palautteen antoi 5,
joista 4 koki tilaisuuden tarjonneen hyödyllistä tietoa)

•

Esitys Sakki ry:llä 13.9.2019 (osallistujia 5) (suullisen palautteen mukaan esitys toi uutta tietoa)

•

Esitys Nuuskailta-tapahtumassa Aurassa 6.11. (osallistujia 20) (suullisen palautteen mukaan
esitys toi uutta tietoa)

•

Esitys Kamalat Äidit -koulutuksessa 21.11.2019, Helsingissä (paikalla 6) (palaute kuudelta:
kaikki saivat uutta tietoa ja uusia näkökulmia nuuskan käytön ehkäisyyn)

•

Educamessut: 20 min. Tietoisku 25.1.2020 (osallistujia n. 50)
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9.3. Yhteenveto esityksistä ja koulutuksista
Yhteensä hankkeessa toteutettuihin koulutuksiin ja esityksiin osallistui paikan päällä 781 henkilöä ja
verkkoyhteydellä n. 200 henkilöä. Koulutuksista ja esityksistä tehtyjä tallenteita on katsottu n. 2 000
kertaa. Kaikkien tallenteiden katselumääristä ei ollut mahdollista saada lukuja.
Hankkeessa tehtiin paljon koulutustyötä, mutta kaikesta ei kuitenkaan saatu kerättyä palautteita. Se ei
aina ollut mahdollista, jos tilaisuuden oli järjestänyt joku muu kuin hankkeen projektipäällikkö. Palaute
on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää, joten sitä olisi pitänyt kerätä tavalla tai toisella enemmän. Kuitenkin
niiden palautteiden valossa, joita onnistuttiin samaan, koettiin esitykset ja koulutukset hyödyllisinä ja
niistä kerrottiin saaneen uutta tietoa sekä uusia näkökulmia nuuskan käyttöön puuttumiseksi. Niissäkin
tilaisuuksissa, joissa palautetta ei saatu kerättyä, syntyi esityksen jälkeen usein keskustelua, jossa tuli
esille, että osallistujat olivat saaneet uutta tietoa ja pitivät esitystä/koulutusta hyödyllisenä.

9.4. Muut tapahtumat
Hanke oli myös esillä ainakin seuraavissa tapahtumissa (suurinta osaa tapahtumista, joissa hanke on
ollut esillä, ei ole laitettu ylös, sillä hanketta ja sen materiaalia ovat runsaasti pitäneet esillä eri puolilla
Suomea EHYTin aluekoordinaattorit):
•

Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät, Tampere 20.–21.11.2018

•

Nuori! Turku 27.–28.3.2019

•

Pidä Huolta! Poliisisoittokunnan konsertti 22.–23.5.2019, Finlandia-talo

•

Selvä Kesä, Helsinki 30.5.2019

•

Länsi-Suomen Aluehallintoviraston koulutustilaisuus 4.9.2019, Turku

•

Hyvinvointiareena, Helsinki 17.9.2019

•

Pirkanmaan nuorisotyön päivät 20.11.2019

•

Terveystiedon opettajien syysseminaari 7.–8.12.2019

•

EDUCA-messut, Helsinki 24.–25.1.2020

•

Aluekoordinaattori Anne Mikkola hyödynsi Nuuskakoukku-kampanjamateriaaleja kaikissa
Tampereen kaupungin tukioppilaskoulutuksissa, joita oli 5 x 2 tuntia. Koulutus tehtiin yhteistyössä SPR Turvatalon, Tampereen kaupungin nuorisopalveluiden, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osaston ja EHYT ry:n kanssa. Yhtenä materiaalina oli Nuuskakoukku-julisteiden avulla tehty ryhmätyö. Jokaisella ryhmällä oli 1 juliste eli 1 aihe, josta ne ensin tekivät
omia havaintoja ja lisäksi etsivät aiheesta tietoa puhelimillaan tai annetuista materiaaleista.
Tuloksena saatiin analyysejä ja raikkaita kertomuksia teemoista. Koulutukset järjestettiin
16.9., 8.10., 11.11.2019, 10.2.2020 ja 2.3.2020 (kaksi koulutusta peruuntui koronapandemian
takia). Kaikissa koulutuksissa oli n. 20–25 nuorta ja 2 aikuista (opettajaa/kouluhenkilökuntaa).

•

Hankkeen päätöswebinaari Teams Live Eventillä 28.10.2020. Tilaisuuteen osallistui 42 osallistujaa. Puhumassa olivat hankkeen entinen projektipäällikkö Hanne Munter, Nuuskakoukku-
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somekampanjan analyysin toteuttanut analyytikko Outi Vänskä Meltwaterilta ja hankkeen loppuvaiheen projektipäällikkö Katri Saarela. Laadullisen selvityksen hankkeen pohjalle tehnyttä Mikko
Piispaa ei onnistuttu saamaan webinaariin teknisten ongelmien vuoksi, joten hänen puheenvuoronsa tallennettiin erikseen ja liitettiin webinaaritallenteeseen jälkikäteen.

10. Asiantuntijatyö
Hankkeen projektipäällikön tehtäviin kuului myös nikotiinituotteisiin ja erityisesti nuuskaan liittyvä
asiantuntijatyö. Projektipäällikkö oli jäsenenä Savuton Helsinki -verkostossa, Savuton Suomi -työvaliokunnassa ja VERSUS-hankkeen ohjausryhmässä. Tämän lisäksi lausuntojen ja kommenttien laatiminen
kuului hänen tehtäviinsä. (Käypä hoito -suositus, STM:n työryhmän mietintö tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämiseksi, hallituksen esitys laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta, Palkon suositusluonnos).

11. Lopuksi
Tämän hankkeen vahvuus oli kattava kohderyhmäymmärrys. Hankkeessa tuotiin esille se, mistä nuorten nykyisin käyttämässä nuuskassa on kyse ja miten se näkyy nuorten maailmassa. Nuorten nuuskan
käyttöä pyrittiin ehkäisemään keinoilla, jotka nuoret itse näkivät vaikuttavina.
Nuuskailmiöön tutustumisen myötä selvisi, että nuorten nuuskan käyttöön Suomessa liittyy erityisen
huolestuttavia piirteitä, joiden olemassaolosta ei ehkä ole oltu riittävän tietoisia. Suomessa nuoret
käyttävät pääsääntöisesti hyvin vahvaa Oden´s Extreme Cold White -merkkistä nuuskaa (ts. denssi).
Tämä johtuu siitä, että kyseinen nuuska on edullisuutensa ja todennäköisesti myös vahvuutensa vuoksi
hyvin yleinen katukaupassa, josta se päätyy helposti nuorten saataville. Kyseisestä nuuskasta on syntynyt kulttibrändi, jonka moni nuori tunnistaa, vaikka ei nuuskaa käyttäisikään. Tuotteeseen liittyy myös
etenkin nuoria houkuttelevia markkinallisia elementtejä, kuten irtoavat ja uudelleen liimautuvat etikettitarrat.
Ruotsalaisvalmisteinen Oden´s ei kuitenkaan ole tunnettu lähtömaassaan, vaan sen myynti tuntuu
suuntautuvan enemmänkin Ruotsin ulkopuolelle, kuten Suomeen. Ruotsissa käytetyimpien nuuskamerkkien nikotiinipitoisuudet ovat yleensä n. 8–16 mg/g, kun taas Oden´sissa se on 22 mg/g. Vahvojen
nikotiinituotteiden nuorena aloitettu käyttö on vielä uusi ilmiö, ja sen vaikutukset selvinnevät vasta
vuosikymmenien päästä. Se kuitenkin tiedetään, että nuoret ovat erityisen herkkiä nikotiiniriippuvuuden synnylle.
Mikko Piispan selvityksen mukaan nuuskasta oli muodostunut ikään kuin nuorten oma juttu, josta
aikuiset olivat jossain määrin pihalla. Tämä näkyi mm. siten, että nuorten lähiaikuiset eivät aina halun-
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neet tai osanneet puuttua nuorten nuuskan käyttöön, vaikka nuoret itse olisivat pitäneet tätä tärkeänä.
Nuoret kokivat, että nuuskan käytön ehkäisyssä on tärkeää saada heidät ajattelemaan siitä kriittisesti ja
heille tulisi perustella, miksi nuuskan käyttö ei ole järkevää.
Tämän hankkeen nuorille suunnatuissa toimenpiteissä, kuten vertaisvaikuttamismallissa ja viestintäkampanjassa, haluttiin vastata nuorten toiveeseen ja pyrittiin lisäämään nuorten valmiuksia suhtautua
kriittisesti ympäristön nuuskamyönteisiin viesteihin sekä pohtia nuuskaan liittyviä kysymyksiä laajemmin globaaleista ja yhteiskunnallisista näkökulmista käsin. Dramatisoinnin sijaan halusimme herätellä
nuorten omaa ajattelua ja vahvistaa nuoren mahdollisuuksia tunnistaa tupakkateollisuuden vaikuttamispyrkimyksiä ja markkinointitaktiikoita.
Toimenpiteiden vaikutuksia arvioitiin selvityksellä, jossa vertailtiin hankkeessa mukana olleessa koulussa tehtyjen alku- ja loppukyselyjen tuloksia sekä tarkasteltiin Instagramissa toteutettujen kyselyjen,
somealustojen analytiikan sekä viestintäkampanjan vaikuttavuutta.
Näytti siltä, että interventiokoulussa, jossa vertaisvaikuttamismallia pilotoitiin, nuorten käsitykset
nikotiiniriippuvuudesta ja sen kehittymisestä muuttuivat hieman. Myös nuorten asenteet nuuskateollisuutta kohtaan muuttuivat kielteisemmiksi. Nuorten raportoima nuuskan välittäminen väheni ja asenteet välittämistä kohtaan muuttuivat kielteisemmiksi. Myös nuorten tietoisuus nuuskaan liittyvästä
lainsäädännöstä näytti parantuneen hieman.
Instagramissa teetettyjen kyselyjen mukaan nuoret saivat viestintäkampanjan myötä uutta tietoa nuuskasta ja nuuskateollisuudesta ja näytti siltä, että kampanjan myötä nuuskaan suhtauduttiin kriittisesti.
Meltwaterin toteuttaman analyysin mukaan Nuuskakoukku-kampanja onnistui herättämään ajoittain
vilkastakin keskustelua ja ylitti uutiskynnyksen tavoittaen myös valtakunnan isoja medioita.
Vaikka tässä hankkeessa tuotettiin tietoa nykyisestä nuorten yleisesti käyttämästä nuuskasta ja siihen
liittyvistä epäkohdista, on hyvä pitää mielessä, että uusia nikotiinituotteita tulee jatkuvasti lisää ja niitä
markkinoidaan aggressiivisesti etenkin nuorille. Esimerkiksi uudet tupakkaa sisältämättömät nuuskan
kaltaiset valmisteet valtaavat pikkuhiljaa katukauppaa ja siten päätyvät myös nuorille. Osassa näissä
tuotteista nikotiinipitoisuus on Oden´siakin suurempi.
Nuorten nikotiinituotteiden ehkäisyssä on tärkeää olla jatkuvasti ajan tasalla, jotta ehkäisevässä työssä
osataan keskittyä oleellisiin asioihin. Nikotiinituotteisiin liittyvä viestintä ei ole uskottavaa, jos sen esittäjä pitäytyy vuosikymmeniä vanhassa kuvastossa. On tärkeää, että aikuiset ja nuoret puhuvat samasta
asiasta, sillä vain silloin nikotiinituotteisiin liittyvällä viestinnällä on mahdollisuus olla vaikuttavaa.
Ehkäisevässä päihdetyössä voi myös olla perusteltua hyödyntää jatkossakin vertaisvaikuttamista, sillä
se voi edistää terveyteen vaikuttaviin valintoihin liittyvien viestien vastaanottoa.
Asiaa ei voi myöskään jättää vain nuorten vastuulle, vaan aikuisten tulisi puuttua nuorten nuuskan
käyttöön aiempaa selkeämmin sekä ohjata tarvittaessa nuorta saamaan apua nikotiinituotteiden käytön lopettamiseen. Nuorten lähiaikuisten asenteella on vaikutusta nuoren nuuskan ja muiden nikotiinituotteiden käyttöön. Vanhemmat ja koulujen henkilöstö tarvitsevat lisää tietoa nikotiinituotteista sekä
niiden käyttöön puuttumisesta. Kouluissa tulee myös olla nikotiinituotteiden käyttöön puuttumiseksi
selkeät toimintaohjeet, joita jokaisen koulussa työskentelevän on helppo noudattaa.
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Liite 1. Medianäkyvyyden analyysi. Meltwater

Medianäkyvyyden analyysi

Taustatiedot

Sisältö
EHYT, Nuuskakoukkukampanja ja nuuskankäyttö
digitaalisessa uutismediassa
ja sosiaalisessa mediassa

Lähteet

323 000 globaalia
(ehyt* OR "ehkäi* päihd*") AND
toimituksellista medialähdettä,
(*nuuska* OR odens* OR
joista yli 4 100 kotimaisia
denssi* OR snus*) OR
sanomalehdet, lehdistötiedotteet,
*nuuskakoukku*
uutistoimistot, ammattilehdet, eTV & eRadio
300 miljoonaa globaalia
sosiaalista lähdettä

blogit, Facebook (julkiset sivut), forumit,
Instagram, Twitter & YouTube

2

Hakusanat

Aikaväli
1.8.2019 – 31.7.2020

Sisällys
Taustatiedot

Sisällys

Digitaalinen uutismedia

Medianäkyvyyden analyysi

Sosiaalinen media

Yhteenveto

3

Digitaalinen uutismedia

Digitaalinen uutismedia
Medianäkyvyys kuukausittain
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Helmikuu
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Joulukuu

Marraskuu
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Syyskuu

0

Artikkelit

•

Nuuskakoukku –kampanja tai EHYT ry nuuskaa käsittelevien artikkelien
yhteydessä näkyi mediassa tarkastelujaksolla yhteensä 64 artikkelin
verran.

•

Artikkelien yhteenlaskettu potentiaalinen tavoittavuus oli 76 063 486
potentiaalista lukijaa.

•

Potentiaalinen tavoittavuus on potentiaalinen arvo, joka perustuu
verkkosivujen uniikkeihin kuukausittaisiin kävijöihin (datan toimittaa
SimilarWeb).

5000000

2020

Artikkeleiden määrä

Potentiaalinen tavoittavuus

Näyttökerrat

5

Digitaalinen uutismedia
Medianäkyvyys viikoittain & näkyvyyspiikit
Helsingin Sanomat julkaisi EHYT ry:n Hanne Munterin
mielipidekirjoituksen nuuskan välittämisestä
suomalaisnuorille

EHYT ry:n Nikotiinihanke ja
Nuuskakoukku –kampanja ylitti
valtakunnallisen uutiskynnyksen
ja mm. Helsingin Sanomat ja
Iltalehti kirjoittivat asiasta

Hufvudstadsbladet kirjoitti Savuton Suomi 2030 –verkoston
Oulun Kärpille suunnatusta vaatimuksesta lopettaa
nuuskakaupan mainostaminen jääkiekkoseuran kotihallissa

EHYT ry:n kommentteja uutisissa, jotka
käsittelivät nuuskan saatavuuden
vaikeutumista korona-aikana ja EHYT ry:n
asiantuntijoiden mielipidekirjoituksia
korona-ajan päihteidenkäytöstä
paikallislehdissä

Hämeen Sanomat ja Forssan
lehti kirjoittivat Nuuskakoukku kampanjasta
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Digitaalinen uutismedia
Sävyanalyysi
26 % kaikista artikkeleista oli sävyltään myönteisiä.
Yhteensä myönteisesti sävyttyneitä artikkeleita oli 18.
Myönteisiksi aiheiksi luokiteltiin muuan muassa:
• Nikotiinihanketta ja Nuuskakoukku –kampanjaa esiin
tuovat uutiset

2%

26 %

Myönteinen
Neutraali
Kielteinen

72 % kaikista artikkeleista oli sävyltään neutraaleja.
Yhteensä neutraalisti sävyttyneitä artikkeleita oli 49.
Neutraaleiksi aiheiksi luokiteltiin muuan muassa:
• Artikkelit, joissa EHYT ja nuuskaaminen mainittiin
sivulauseessa laajemmin nuuskaa ja muita päihteitä
koskevien artikkelien yhteydessä
2 % kaikista artikkeleista oli sävyltään kielteisiä. Kielteisesti
sävyttyneitä artikkeleita oli 1. Kielteiseksi artikkeliksi
luokiteltiin YLE:n uutinen seuraavalla otsikoinnilla: ”Suomi
joutui vaikeuksiin taistelussa nuuskaa vastaan – ja siksi moni
nuuskan vastustajakin haluaisi nyt laillistaa sen”

72 %

7

Digitaalinen uutismedia
Top mediat
Artikkeleiden määrä

Potentiaalinen tavoittavuus

Ehyt

Yle.fi

8

Yle.fi
Svenska Yle

30 062 198

Ilta-Sanomat

6

16 850 395

HELSINGIN SANOMAT

5

Helsingin Sanomat

4

Iltalehti.fi

Ilta-Sanomat

4

Svenska Yle

12 455 851
12 088 318

3

YLE Areena

Iltalehti.fi

3

Etelä-Suomen Sanomat

988 321

Etelä-Suomen Sanomat

3

Hufvudstadsbladet

678 398

2

Satakunnan Kansa

460 011

Kouvolan Sanomat

2

Demokraatti

433 862

Demokraatti

2

Verkkouutiset

432 233

Forssan Lehti

2

Savon Sanomat

323 494

Ilkka-Pohjalainen

217 003

Åbo Underrättelser

1

Kouvolan Sanomat

184 882

Hämeen Sanomat

1

Keskipohjanmaa.fi

159 009

YLE Areena

1

SuomiUrheilu

119 348

Keskipohjanmaa.fi

1

Hämeen Sanomat

116 252

Verkkouutiset

1

Vasabladet

103 866

Salon Seudun Sanomat

1

Länsi-Savo

97 407

Vasabladet

1

Aamuset Kaupunkimedia

8

0

2

4

6

8

10

•

Eniten artikkeleita EHYT:n jälkeen julkaisivat Yle.fi
(6 artikkelia) ja Svenska Yle (5 artikkelia).

•

Suurimman potentiaalisen yleisön tavoittivat
Yle.fi:n artikkelit, jotka kattoivat 36,6%
yhteenlasketusta potentiaalisesta tavoittavuudesta.

•

Potentiaalinen tavoittavuus on potentiaalinen arvo,
joka perustuu verkkosivujen uniikkeihin
kuukausittaisiin kävijöihin (datan toimittaa
SimilarWeb).

1 808 645

Aamuset Kaupunkimedia

2

Yhteensä 35 eri mediaa julkaisi aiheeseen liittyviä
artikkeleita.

4 176 072

Hufvudstadsbladet

EPT-verkosto

•
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Digitaalinen uutismedia
Teemapilvi

9

Digitaalinen uutismedia
Nostoja
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Sosiaalinen media

Sosiaalinen media
Näkyvyys kuukausittain
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Päivitykset

12

5
0

Päivitysten määrä

Potentiaalinen tavoittavuus

Näyttökerrat

•

Nuuskakoukku –kampanja tai EHYT ry nuuskaa käsittelevien päivitysten
yhteydessä näkyi sosiaalisessa mediassa tarkastelujaksolla yhteensä
839 päivityksen verran.

•

Päivitysten yhteenlaskettu potentiaalinen tavoittavuus olil 1 316 311.

•

Sosiaalisen median potentiaalinen tavoittavuus on potentiaalinen arvo,
joka perustuu Twitter- ja Facebook-tilien seuraaja- tai tykkääjämääriin
ja YouTube-videoiden katselukertoihin.

Sosiaalinen media
Näkyvyys viikoittain & näkyvyyspiikit

Keskustelua Ruotsin
erityisvapaudesta myydä
Esillä Ylen Aamu-tv:n
nuuskaa ja denssin
keskustelu nuorten
päätymisestä Suomen
keskuudessa
yleistyneistä
markkinoille
EHYT ry twiittasi opettajien
nikotiinipusseista, joissa
puuttumiesta nuorten
korkeat nikotiinipitoisuudet
nuuskan käyttöön - twiittiä
@mapakari: ”Nikotiini muuttaa aivoja ja
retwiitattiin useasti
siellä olevia reseptoreita – siis vahingoittaa
aivoja. Pian ollaan tilanteessa, jossa
nikotiinia on saatava, jotta aivot toimisivat
normaalisti. - - Nikotiini ottaa nuorten aivot
panttivangiksi. https://t.co/UUO0vmZWfe
#nuuskakoukku @EHYTry

Esillä nuuskaan liittyvä
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Potentiaalinen tavoittavuus

Sosiaalinen media
Some-kanavat

1%

16 %

Twitter
Facebook

Blogit

83 %

14

•

Sosiaalisen median päivityksiä aiheesta oli yhteensä 839.

•

Twitter oli selkeästi suosituin sosiaalisen median kanavista
83 % kokonaisosuudella kaikesta näkyvyydestä ja 694
päivityksellä.

•

Facebook oli toiseksi tärkein sosiaalisen median kanava
133 päivityksellä ja 16 % osuudella kokonaisnäkyvyydestä.

•

Foorumeilla oli 12 mainintaa, mikä kattoi 1%
kokonaisnäkyvyydestä.

Sosiaalinen media
Sävyanalyysi

9%

9 % kaikista päivityksistä oli sävyltään myönteisiä. Yhteensä
myönteisesti sävyttyneitä artikkeleita oli 73. Myönteisiksi
aiheiksi luokiteltiin muuan muassa:
• Nuuska-agentti –koulutukseen myönteisesti
suhtautuvat päivitykset ja positiivinen palaute
• Nuuskakoukku –kampanjaa ja sen tavoitteita esiin
nostavat päivitykset

3%

Kielteinen
Neutraali
Myönteinen

88 % kaikista artikkeleista oli sävyltään neutraaleja.
Yhteensä neutraalisti sävyttyneitä artikkeleita oli 738.
Neutraaleiksi aiheiksi luokiteltiin muuan muassa:
• Päivitykset, joissa EHYT ry mainittiin sivulauseessa
muiden toimijoiden joukossa
• Tiedotusluontoiset päivitykset
3 % kaikista päivityksistä oli sävyltään kielteisiä. Kielteisesti
sävyttyneitä artikkeleita oli 28. Kielteisiksi aiheiksi
luokiteltiin muuan muassa:
• EHYT ry:n nuuskapolitiikkaa kritisoivat päivitykset, joissa
puollettiin nuuskan laillistamista

88 %

15

Sosiaalinen media
Top vaikuttajat | Twitter
Twiittien määrä

Potentiaalinen tavoittavuus

@ehytry

68

@bonusmaxi

37

@suomenash

30

@eriikkakayhko

30

@JMikkonen

23

@smokefreesuomi

22

@chrispai2

22

@savutonsuomi

21

@sjnuorenterveys

20

@ilmojokinen

15

@helivaija

14

@selvishanke

13

@k_hamalainen

11

@eptverkosto

11

@koulutuselamaan

10

@vahvistamo

9

@janhautala

7

@hanna_ollila

7

@jkelovuori

6

@rapeka
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@helsinkipoliisi
@somevaari
@alllibertynews
@xxxsthlm
@lastensuojelukl
@mikapirhonen
@therealkainabel
@KouvolanKooKoo
@ehytry
@jiipeepuro
@kotijakoulu
@mediuutiset
@tuijabrax
@ronjasalmi
@aklinikkasaatio
@yksi_elama
@hengitysliitto
@jaanahuhta
@jremahl
@kaarlosimojoki

43 279
38 504
20 294
19 826
9 095
8 345
6 255
6 180
5 927
5 817
5 597
5 239
4 352
4 068
3 890
3 559
3 535
3 372
3 359
3 260
-
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•

Yhteensä 239 käyttäjää twiittasi aiheesta ajanjakson
aikana.

•

EHYT ry:n omat twiitit kattoivat 10% kaikista
twiiteistä

•

@helsinkipoliisi twiiteillä oli suurin potentiaalinen
yleisö (+43 tuhatta seuraajaa).

•

Twiittien määrää mitattaessa esiin nousee käyttäjiä,
jotka ovat kiinnostuneita aiheesta, kun taas
potentiaalista tavoittavuutta mitattaessa on
mahdollista tunnistaa erilaisia mielipidevaikuttajia,
organisaatioita ja yrityksiä, jotka tavoittavat suuren
määrän yleisöä seuraajamääriensä kautta.

•

Sosiaalisen median potentiaalinen tavoittavuus on
potentiaalinen arvo, joka perustuu Twitter-tilien
seuraajamääriin.

Sosiaalinen media
Top vaikuttajat | Facebook
Päivitysten määrä
Ehkäisevä päihdetyö…
SELVIS-hanke
Ei nuuskalle
Hyvinvoinnin ja…
EHYT Pohjois-Suomi
Vahvistamo
Kamalat äidit
Hymyä huuleen
EHYT Etelä-Suomi
Päijät-Hämeen…
Savuton Suomi
Kymenlaakson Liikunta…
Sotkamon kunta
Stumppi.fi
I Love Suu
Sysmän kunta
Pieksämäen kaupunki
Orimattilan kaupunki
Tyttösalibandy.fi
Healthy Kids of Seinäjoki

Yle Rovaniemi
Hämeen Sanomat
Ehkäisevä päihdetyö…
Hengitysliitto
I Love Suu
OP Kymenlaakso
Forssan Lehti
Essote Etelä-Savon…
Pohjois-Haagan…
Orimattilan kaupunki
SnusCentral
Pieksämäen…
Kamalat äidit
Pieksämäen kaupunki
Salon liikuntapalvelut
Sysmän kunta
AVI kouluttaa -…
Stumppi.fi
Suomen…
Tyttösalibandy.fi
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Potentiaalinen tavoittavuus
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30
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15 083
7 875
6 468
5 457
4 644
4 609
3 840
3 188
3 072
2 841
2 724
2 683
2 514
2 478
2 441
2 299
2 089
2 023
1 973
1 835

•

Yhteensä 62 Facebook-sivua julkaisi aiheesta
ajanjakson aikana.

•

EHYT ry:n omat päivitykset kattoivat 18%
Facebook-päivityksistä.

•

Potentiaalista tavoittavuutta tarkasteltaessa esiin
nousi muun muassa uutismedioiden, yhdistysten ja
kuntien Facebook-sivustoja.

•

Sosiaalisen median potentiaalinen tavoittavuus on
potentiaalinen arvo, joka perustuu Facebooksivujen seuraaja- tai tykkääjämääriin.

5 000 10 000 15 000 20 000

Sosiaalinen media
Teemapilvi

@ehytry mainittiin
arviolta 616 kertaa

#nuuskakoukku mainittiin
arviolta 293 kertaa
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#nuuska mainittiin
arviolta 329 kertaa

Sosiaalinen media
Nostoja
Heli Vaijan twiitin retwiittasi mm. Aku
Eronen (@somevaari), jolla on yli 35
tuhatta seuraajaa Twitterissä

19

Yhteenveto

Yhteenveto
Top mediat

Artikkelit/
päivitykset

Potentiaalinen tavoittavuus

Digitaalinen uutismedia
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Lisätietoa:

help@meltwater.com

9 %3 %

Myönteinen

Kielteinen

Neutraali

Neutraali

Kielteinen

Myönteinen
88 %

Twitter
Facebook
Blogit

83 %

Liite 2. Vertaisohjaajien koulutus

Vertaisohjaajien koulutus nuuska-aiheisen oppitunnin
ohjaamiseen
Tämän materiaalin tarkoituksena on ohjata EHYT ry:n Nikotiinihankkeessa kehitetyn
vertaisvaikuttamismallin toteuttamista. Mallia on pilotoitu yläkouluissa, mutta mallia on
mahdollista soveltaa myös esim. harrastustoiminnassa. Tässä dokumentissa kuvataan
vertaisohjaajien koulutuksen kulku. Koulutukseen on syytä varata aikaa 2 x 45min
(välitunnilla tai ilman). Vertaisohjaajat ovat vapaaehtoisia 8. tai 9. luokkalaisia oppilaita,
jotka ohjaavat yhdelle tai useammalle seitsemännelle luokalle nuuskaan liittyvän
oppitunnin. Vapaaehtoiset voivat olla keitä vain, mutta tukioppilastoiminta antaa
vertaisohjauksen järjestämiselle hyvät puitteet. Oppitunnilla seitsemäsluokkalaiset kiertävät
kolme pisteittä, joita jokaista ohjaa vähintään yksi vertaisohjaaja. Mikäli ohjaajia on
enemmän, voivat he ohjata yhtä pistettä myös pareittain.

Alkuvalmistelut
Luokkaan laitettu valmiiksi 3 tai 6 pistettä (riippuen ohjaajien määrästä), jossa oppilaat
myöhemmin harjoittelevat työskentelypisteen ohjaamista.
Tarvittavat tarvikkeet valmiina:
-

lappu NUUSKA

-

“Mitä nuuska on?” -diat tulostettuna, yksi/pari

-

työskentelypisteiden materiaalit tulostettuna (tarvittaessa x2)

-

palautelomakkeet & kynät

Projektorilla heijastettu slide, jossa Tervetuloa- toivotus, koulutuksen nimi ja koulutuksen
idea.

Dia 1

1) Aloitus (10 min.)
Kouluttajan ja osallistujien esittely: Kouluttaja esittelee itsensä ja kertoo koulutuksen aiheen
ja idean. Tämän jälkeen koulukseen osallistujat esittelevät itsensä.
Diat 2-3

Osallistujien esittelykierros:
Dia 4

Heijastetaan taululle dia (4), jossa ohjeet: Kerro oma nimesi ja täydennä yksi A-kohdan ja
yksi B-kohdan lause haluamallasi tavalla.

2) Oppitunnin rakenteen läpikäynti ja huomioitavaa ohjaamisessa 10
min.
Dia 5

Kerrotaan ohjaajille, että tunti järjestetään seitsemäsluokkalaisille ja se kestää 45 minuuttia.
Tunnin tavoitteena on lisätä nuorten kriittistä suhtautumista nuuskaa kohtaan ajatuksia
herättävän keskustelun kautta. Keskustelu käydään nuorilta nuorille, heidän omalla
kielellään. Tarkoitus ei ole vain opettaa asioita nuoremmille, vaan ohjata yhteistä
keskustelua.

Dia 6 Työskentely tunnilla

Ohjaajille kerrotaan tunnin rakenne sekä käsiteltävät aiheet. Oppilaat käyvät tunnin aikana
läpi kolme työskentelypistettä, joista jokaista ohjaa yksi tai useampi ohjaaja. Pisteiden
aiheet ovat:
1) Nuuskateollisuuden taktiikat
2) Ympäristöasiat
3) Lakiasiat
Kouluttaja kertoo lyhyesti, mitä kussakin pisteessä tehdään. (Kts. materiaali

”vertaisvaikuttamistunti”). Kun ensimmäinen ryhmä tulee pisteelle, kaikki ohjaajat käyvät
läpi pienen faktaosion, joka kestää 3 min. Tämän jälkeen siirrytään varsinaiseen aiheeseen.
Aihetta käsitellään n. 10 min. ajan. Tämän jälkeen oppilaat vaihtavat ryhmää. Vaihdon
jälkeen faktaosiota ei tarvitse enää käydä läpi uudestaan, vaan siirrytään suoraan pisteen
aiheeseen. Viimeisen eli kolmannen ryhmän kanssa täytetään lopuksi palautelomake, johon
varataan aikaa noin 5 minuuttia.

Dia 7 aikataulu

Aikataulua suunniteltaessa tulee huomioida vertaisohjaajien määrä ja se, kuinka paljon aikaa
heillä on mahdollista käyttää vertaisohjaamiseen. Yksi vertaisohjaaja voi olla mukana yhdellä
tai useammalla tunnilla. Kuitenkin yhden oppitunnin järjestämiseen tarvitaan aina vähintään
kolme ohjaajaa. Sovitaan kuka ohjaa milläkin tunnilla. Alla olevassa esimerkkitaulukossa on
sovittu kuuden ohjaajan kanssa oppituntien ohjaamisesta niin, että jokainen ohjaaja
osallistuu kahdelle oppitunnilla. Esimerkin mukaisesti vertaistunti järjestetään neljälle
seitsemännelle luokalle.
Luokka ja ajankohta

Nuuskateollisuuden

Nuuska & Ympäristö

Lainsäädäntö

Oppilas 1

Oppilas 2

Oppilas 3

Oppilas 4

Oppilas 5

Oppilas 6

ke 29.1 klo 14:00-14:45 Oppilas 1

Oppilas 2

Oppilas 3

Oppilas 5

Oppilas 6

taktiikat
ma 27.1 klo 10:1511:00 (7A)
ti 28.1 klo 12:00-12:45
(7B)

(7C)
to 30.1 klo 13:30-14:15
(7D)

Oppilas 4

Dia 8 Millainen on hyvä ohjaaja?

Kouluttaja kysyy vertaisohjaajilta; Millainen on hyvä ohjaaja? Koulutettavat vastaavat ja
käydään keskustelua. Tämän jälkeen näytetään dia 9.
Dia 9 Huomioitavaa ohjaamisessa

Kouluttaja käy läpi dian 9. kohta kohdalta.
Diat 10 - 11 Mitä nuuska on?

Kouluttaja käy läpi diat, joissa kerrotaan perustiedot nuuskasta. Näin varmistetaan, että
vertaisohjaajilla on itsellään perustiedot aiheesta. Ohjaajilta kysytään lopuksi, onko heillä
kysyttävää.

3) TEHTÄVÄPISTEIDEN OHJAAMISEN HARJOITTELU
Dia 12

Ohjaajat jaetaan pareittain tai pieniin ryhmiin ja jokaiselle parille tai ryhmälle päätetään
oma vastuupiste. Mikäli ohjaajia on vain kolme, niin jokainen saa oman vastuupisteensä.

A) 1. PISTEEN NUUSKA TIETOISKUN HARJOITTELU (10 min.)
Tarvikkeet:
- lappu, jossa lukee NUUSKA
- jokaiselle parille tulostettuna “Mitä nuuska on” slidet 1 ja 2
Kouluttaja kertoo, että ensimmäinen piste aloitetaan niin, että vertaisohjaajat näyttävät
oppilaille lapun, jossa lukee NUUSKA. Ohjaajat kysyvät, mitä oppilaat tietävät nuuskasta.
Tehdään tämä harjoitus koulutuksessa niin, että ohjaajaparit harjoittelevat asian kertomista
toisilleen. Toinen opettaa Mitä nuuska on -sliden 1 ja toinen sliden 2.
Lopuksi kouluttaja kysyy, heräsikö tähän liittyen kysymyksiä.
B) TYÖSKENTELYPISTEIDEN HARJOITTELU (50 min.)
8 min. Jokainen pari tutustuu oman työskentelypisteen materiaaliin ja ohjeistukseen ja
valmistautuu ohjaamaan kyseisen pisteen muille koulutettaville. Kouluttaja kiertää luokassa
ja vastaa mahdollisiin kysymyksiin.
40 min. Ryhmät siirtyvät työskentelypisteisiin. Jokaisella parilla on 10 min. aikaa oman
työskentelypisteen ohjaamiseen muille ohjaajille. Kuvitellaan, että ohjattavana on 7.
luokkalaisten ryhmä.

Jos ohjaajia on useita, jaetaan ryhmä puoliksi. Esim. 12 ohjaajan ryhmä jaetaan kahteen 6
hengen ryhmään, jossa jokaisella kolmella parilla on eri aihe. Parit harjoittelevat pisteen
ohjaamista vetämällä sen näille neljälle henkilölle. Tämä siksi, että kaikki parit pääsevät
harjoittelemaan ohjaamista.

4) Palautekeskustelu ohjaamisesta

Ohjaamisen jälkeen käydään 3 minuutin mittainen palautekeskustelu, jossa kouluttaja kysyy
ohjaajilta; Miltä ohjaaminen tuntui? Missä ohjaajat onnistuivat hyvin? Mitä voisi vielä
parantaa? Tässä nuoret antavat toisilleen rakentavaa palautetta ja voivat tuoda esiin
ajatuksiaan ja odotuksiaan tulevaan vertaisvaikuttamistuntiin liittyen.

5) Käytännön asioita ja palaute (10 min.)
Ohjaajille jaetaan ”Ohjeet vertaisohjaustunnille” -moniste. Kouluttaja tai vertaisohjaajat itse
merkitsevät monisteeseen vielä kullekin vertaisohjaajalle sovitut ohjausajankohdat. Kun
ohjaajat ovat käyneet asiat läpi, kouluttaja kysyy, onko vielä jotain kysyttävää tuleviin
oppitunteihin liittyen. (Jos on aikaa, käydään pikainen fiiliskierros, jossa jokainen kertoo,
millaisilla fiiliksillä lähtee pitämään tunteja). Kouluttaja kiittää koulutettavia ja pyytää heitä
vielä vastaamaan palautelomakkeeseen.

Liite 3. Ohjeet vertaisohjaajille

KÄYTÄNNÖN ASIOITA VERTAISOHJAUSOPPITUNTIIN LIITTYEN

Ennen tunnin alkua pöytäryhmät ovat valmiiksi kolmessa ryhmässä.
Tunnin valvoja tai vertaisohjaajat jakavat vertaistunnille tulevat oppilaat kolmeen ryhmään. Tämä
voidaan tehdä helposti ottamalla luku kolmeen.
-

Ohjatkaa jättämään koululaukut seinän viereen niin, että ne eivät haittaa luokassa
liikkumista.

Tarvittavat materiaalit ovat valmiina työpisteillä (NUUSKA -lappu, “Mitä nuuska on”, eri
työskentelypisteiden materiaalit, palautelomake & kynät jokaiselle oppilaalle).
Tunnin valvoja seuraa käytössä olevaa aikaa, jotta ehditte käydä asiat läpi. Valvoja kertoo, kun
vaihto seuraavaan pisteeseen tapahtuu.
Ohjaajat kertovat viimeiselle ryhmälle, että lopuksi jokainen täyttää itsekseen ja rauhassa
palautelomakkeen. Ohjeistetaan kääntämään palautelomake nurinpäin, kun se on valmis. Ohjaajat
vastaavat omaan lomakkeeseensa.
Lopetetaan kaikki saman aikaan. Kun kaikkien ryhmien oppilaat ovat kirjoittaneet palautteen,
kiittää jokainen vertaisohjaaja omaa ryhmäänsä.
Tunnin jälkeen ohjaajat ottavat materiaalin talteen (voi tuoda valvojalle).
Merkitse tähän ohjausajankohdat:
Pvä______ Kellonaika_______ Luokkatila______
Pvä______ Kellonaika_______ Luokkatila______

Liite 4. Vertaisvaikuttamistunnin kulku

Nuuska-aiheisen vertaisvaikuttamistunnin kulku
Tämän materiaalin tarkoituksena on ohjata EHYT ry:n Nikotiinihankkeessa kehitetyn
vertaisvaikuttamismallin toteuttamista. Vertaisohjaajat ovat vapaaehtoisia 8. tai 9.
luokkalaisia oppilaita, jotka ohjaavat yhdelle tai useammalle seitsemännelle luokalle
nuuskaan liittyvän oppitunnin. Tässä dokumentissa kuvataan seitsemäsluokkalaisille
pidettävän tunnin kulku.
Alkuvalmistelut:
Pöytäryhmät asetellaan valmiiksi kolmeen ryhmään. Pöytäryhmien sijoittelussa kannattaa
huomioida, että työpisteet on sijoitettu mahdollisimman kauas muista ryhmistä niin, että
ohjaajat ovat selkä muihin ryhmiin päin. Tämä siksi, ettei videon äänet kuulu liikaa muille
ryhmille.
ALOITUS (7 min.)
Kouluttaja jakaa luokkaan tulevat seitsemännen luokan oppilaat kolmeen ryhmään eli 1. 2.
ja 3. pöytään. (Jako kolmeen on helppo. Tämä säästää aikaa ja vähentää epätietoisuutta
siitä, mihin istua ja näin ei myöskään parhaat kaverit tule samoihin ryhmiin). Koululaukut on
hyvä jättää seinän viereen niin, että ne eivät haittaa luokassa liikkumista.
Ohjaajien esittely:


Kouluttaja kertoo, mikä on tunnin aihe ja toimintatapa:

Tunnin aiheena on nuuska ja tunnin ohjaa (tukioppilaista koostuva) vertaisohjaajien ryhmä.
Tunnin aikana jokainen ryhmä käy läpi 3 eri pistettä. Ensimmäisessä ryhmässä
vertaisohjaajat kertovat perustiedot nuuskasta ennen siirtymistä varsinaiseen aiheeseen.
Viimeisessä ryhmässä täytetään lopuksi palautelomake.


Ohjaajat esittelevät itsensä.



Kouluttaja kertoo, kun on aika vaihtaa ryhmää

TYÖSKENTELY (33 min.)
Työskentelypisteitä on kolme. Ensimmäisen pisteen alussa kaikki ohjaajat käyvät läpi pienen
faktaosion, joten se kestää 3 min. muita pisteitä pidempään. Muut pisteet 10 min. sisältäen
vaihdon.
Ensimmäisen pisteen aloitus (kaikille yhteinen):

Tarvikkeet:
-

Lappu, jossa isolla teksti NUUSKA

-

Diat: “Mitä nuuska on”

Ohjaajat näyttävät lapun, jossa lukee isolla NUUSKA. Ohjaajat kysyvät, mitä oppilaat tietävät
nuuskasta. Oppilaat saavat vastata vapaasti. Tähän varataan aikaa noin 1 min. Tämän
jälkeen ohjaajat lukevat diat “Mitä nuuska on”. Tähän varataan n. 2 min. Näin varmistetaan,
että tunnille osallistuvat saavat perustiedot nuuskasta.
Siirrytään työpisteen tehtäviin:
Jokaisessa ryhmässä on 10 minuuttia aikaa käydä työpisteen asiat läpi. Kouluttaja seuraa
ajan kulua ja ilmoittaa kun on aika vaihtaa työpistettä.
Palaute (5 min.)


Viimeisen ryhmän kohdalla työpisteen lopuksi täytetään palautelomake, jonka
kouluttaja jakaa. Tähän käytetään 5 minuuttia. Vertaisohjaajat kertovat ryhmälleen,
että lopuksi jokainen täyttää itsekseen ja rauhassa palautelomakkeen. Ohjeistetaan
kääntämään palautelomake nurinpäin, kun se on valmis. Ohjaajat täyttävät oman
palautelapun. Kun kaikkien ryhmien oppilaat ovat kirjoittaneet palautteen kiittää
jokainen vertaisohjaaja omaa ryhmäänsä. (Ohjaajat jakavat pienet palkinnot)

Liite 5. Vertaisvaikuttamismallin työpisteet

EHYT ry: Nuuskaan liittyvän vertaisvaikuttamistunnin
työpisteet
Tämän materiaalin tarkoituksena on ohjata EHYT ry:n Nikotiinihankkeessa kehitetyn
vertaisvaikuttamismallin toteuttamista. Tässä dokumentissa kuvataan vertaisvaikuttamistunnin
aikana läpikäytävien työpisteiden sisällöt. Vertaisvaikuttajat ohjaavat työpisteen keskustelua joko
yksin, pareittain tai pienissä ryhmissä. Seitsemäsluokkalaiset oppilaat kiertävät ryhmissä jokaisen
työpisteen, joten ohjaaja ohjaa työpisteen keskustelua kolme kertaa vertaistunnin aikana.

1) Nuuskateollisuuden taktiikat


Ohjaajat näyttävät kuvan 1. kuulokkeista, jossa nuuskapurkin etikettitarra.

Kuva 1



Ohjaajat kysyvät: Tunnistatteko, mitä kuva esittää?

-

Kuunnellaan oppilaiden vastaukset, jonka jälkeen kerrotaan, että:

Vastaus: Kuvassa on kuulokkeet, joihin on liimattu nuuskapurkin etikettitarra.


Ohjaajat kysyvät: Oletteko nähneet tällaisia tarroja? Ketkä liimaavat niitä esimerkiksi
kuulokkeisiin tai muualla näkyvälle paikalle?

-

Kuunnellaan oppilaiden vastaukset, jonka jälkeen kerrotaan, että:

Vastaus: pääasiassa nuoret liimailevat tarroja.


Kuva 2

Näytetään kuva 2. ”Ei juma saatiin jonnet mainostamaan nuuskaa…”



Ohjaajat kysyvät: Mitä luulette? Ovatko tarroja liimailevat henkilöt tulleet ajatelleeksi, että
he toimivat ilmaisina mainostajina?

-

Kuunnellaan oppilaiden vastauksia, jonka jälkeen kerrotaan;

Vastaus: Moni ei tule ajatelleeksi, että huvikseen tarroja liimailevia henkilöitä käytetään ovelasti
hyväksi markkinoinnissa. Nuuskan mainostaminen on laissa kiellettyä. Eri paikkoihin liimattujen
nuuskatarrojen avulla tuote saa kuitenkin näkyvyyttä, jota se ei perinteisen markkinoinnin keinoin
saisi.


Ohjaajat kysyvät: Millä muilla keinoin nuuskan valmistajat pyrkivät saamaan nuoria
käyttämään nuuskaa?

-

Kuunnellaan oppilaiden vastauksia.



Oppilaiden vastauksien jälkeen näytetään vielä kuva 3., jossa on kolme pienempää kuvaa.
Ohjaajat antavat oppilaiden tutustua hetken kuviin ja kysyvät oppilailta mitä heidän
mukaansa kuvissa näkyy. Annetaan oppilaiden itse kertoa mitä näkevät kuvissa.

1. kuva kuvassa 3

1. Kuvassa on blogibanneri eräästä ruotsalaisblogista, joka on sittemmin jo lopetettu.

2. kuva kuvassa 3

2. Kuva on Haaparannan ja Tornion rajalla olevasta Candy World -kaupasta, jossa myydään
karkkia ja nuuskaa. Nuuskat on aseteltu karkkihyllyjen viereen. (Haaparanta on Ruotsin ja
Suomen rajalla).

3. kuva kuvassa 3.

3. kuva on samasta kaupasta, jossa myydään nuuskarasioiden näköisissä pakkauksissa
olevaa karkkia (sininen rasia).


Ohjaajat kysyvät oppilailta mitä heidän mukaansa kuvissa näkyy. Annetaan oppilaiden
itse kertoa mitä näkevät kuvissa. Vastausten jälkeen ohjaajat kertovat:

Vastauksia: Kuva 1. Erilaisilla pakkauksilla houkutellaan eri kohderyhmiä, kuten
blogibannerikuvassa nuoria naisia/tyttöjä. Erilaisia nuuskapakkauksia on satoja erilaisia ja ne ovat
tärkeä markkinointikanava nuuskayhtiöille.
Kuva 2. Nuuskat karkkien lähellä tuo nuuskan paremmin lasten näkyville ja totuttaa lapset
nuuskarasioihin.
Kuva 3. Nuuskarasioiden näköiset karkkirasiat totuttavat lapset nuuskapakkauksiin ja tuo niiden
olemassaolon lasten tietoisuuteen jo varhain.



Ohjaajat näyttävät kuvan 4., joka esittää nuuskan nikotiinimäärän nousua.

Kuva 4


-

Ohjaajat kysyvät: Miksi nuuskan nikotiinimäärä on kasvanut?

Kuunnellaan oppilaiden vastauksia, joiden jälkeen kerrotaan;

Vastaus: Mitä korkeampi nikotiinipitoisuus nuuskassa on, sitä helpommin nikotiiniriippuvuus
syntyy. Kun nikotiinista tulee riippuvaiseksi, on sitä saatava säännöllisesti lisää, sillä muuten
aiheutuu usein vieroitusoireita. Nikotiinituotteiden myynti perustuu siihen, että nikotiinista
riippuvaiset ihmiset ostavat niitä säännöllisesti. Koska nikotiiniin tottuu helposti, saattaa sitä
käyttävä henkilö siirtyä nikotiinipitoisempiin tuotteisiin tai käyttää niitä useammin.




Ohjaajilla on paperilla tietoa nikotiiniriippuvuuden kehittymisestä nuoruudessa.
Ohjaajat kertovat asiat oppilaille.

Katsotaan video ”Bueno Docs: Sätimisen jäljillä” qr-koodin tai linkin kautta.

https://bit.ly/379gH3r
-

Jos videon jälkeen jää aikaa, voi kysyä jäikö videosta jotain mieleen ja oliko siinä uutta
asiaa.

2) Nuuska ja ympäristö


Ohjaajat näyttävät ensin oppilaille EHYTin videot: Tupakan viljelyn ympäristövaikutukset

ja Lapsityövoima tupakan viljelyssä qr-koodien tai linkkien kautta.
Tupakan viljelyn ympäristövaikutukset ja Lapsityövoima tupakan viljelyssä (ei ääniä liian kovalle)

https://bit.ly/2uAMvQt


https://bit.ly/2RRaKSm

Videoiden katsomisen jälkeen ohjaajat kysyvät seuraavat kysymykset, kuunnellen aina
rauhallisesti oppilaiden vastauksia.

Ohjaajat kysyvät: Tiesittekö ennen videoiden katsomista, että tupakan viljelyyn liittyy ympäristöja ihmisoikeusongelmia?
Mitä luulette, tietävätkö muut nuoret, että tupakan viljelyyn liittyy ympäristö- ja
ihmisoikeusongelmia?
Ohjaajat kysyvät: Tiesittekö ennen videoiden katsomista, että monet samat ympäristö- ja
ihmisoikeusongelmat, jotka liittyvät tupakan viljelyyn koskevat myös nuuskaa?
Ohjaajat kysyvät: Miksi luulette, että nuuskaan ei aina osata liittää samoja ympäristöongelmia
kuin savukkeisiin?
Ohjaajat kysyvät: Uskotteko että nuuskan ympäristövaikutusten kertomiselle on vaikutusta
nuorten nuuskan käyttöön? Miksi kyllä? Miksi ei?
-

Ohjaajilla on tukena paperilla kaikki videolla esitetyt faktat, jotta voivat ohjata keskustelua.



Ohjaajat esittävät väittämiä korteista ja oppilaat vastaavat, ovatko väittämät totta vai
tarua.



Katsotaan lopuksi vielä ”Tupakattomuus on ekoteko” -video qr-koodilla tai linkillä.

https://bit.ly/2sN49jo


Ohjaajat kysyvät videon katsomisen jälkeen;

Kysymys: Mikä on maailman yleisin roska?
Vastaus: tupakantumppi

Kysymys: Kauanko tupakantumpin maatuminen kestää?
Vastaus: jopa 10 vuotta



Jos jää aikaa, ohjaajat näyttävät lopuksi kuvan 5. ”kestävä kehitys”.

Kuva 5

Kysymys: Kuvan henkilöt esittävät nuuskateollisuuden edustajia. Mitä luulette, kiinnostaako heitä
nuuskan ja savukkeiden valmistuksesta aiheutuvat ympäristövaikutukset? Jos ei, niin miksi näin?

3) Lainsäädäntö


Ohjaajat antavat (Savon Sanomat 1.7.2015) lehtijutun luettavaksi (1/pari). Kun oppilaat
ovat lukeneet jutun ohjaajat kysyvät:

-

millaisia ajatuksia lehtijuttu herätti?

-

Oliko siinä jotain aivan uutta? Jos, niin mitä?

Jos ei tule esiin vastauksissa, voi kysyä vielä: Tiesittekö, että veroseuraamukset tulevat
maksettavaksi myös alle 15 -vuotiaalle, jos hän jää kiinni nuuskan myynnistä?



Katsokaa Yle Areenasta video: ”Nuuska päätyy suomalaisnuorten huuliin pimeän kaupan
kautta” joko qr-koodin tai linkin kautta:
https://bit.ly/2NM68vr



Videon katsomisen jälkeen jaetaan oppilaille infograafit, jonka he käyvät läpi (1/pari).

Infograafi lainsäädännöstä



Kun oppilaat ovat käyneet infograafin läpi, ohjaajat esittävät väittämiä korteista ja oppilaat
vastaavat infograafin ja lehtijutun avulla, ovatko väittämät totta vai tarua.

Liite 6. Alku- ja loppukyselyn vertailu koulusta A

Alkukysely:
Sukupuoli
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Kaikk i vastaajat (KA:1.71, Hajonta:0.64)
(Vastauksia:178)

Loppukysely:
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Poik a

55,3 %

T ytt ö

M uu

En halu a sa noa

0,0 %

1,6 %

0, 0 %
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Kaikk i vastaajat (KA:1.6, Hajonta:0.58) (Vastauk sia:123)

Alkukysely
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9.

Kaik ki vastaajat (KA:1.85, Hajonta:0.82) (Vastauk sia:176)

Loppukysely:
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9.

Kaik ki vastaajat (KA:1.91, Hajonta:0.81) (Vastauk sia:126)

Alkukysely
Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten nykyistä nuuskan käyttöäsi?

80,9 %
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Loppukysely:
Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten nykyistä nuuskan käyttöäsi?

87,1 %
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ta i us eam m in

5,6 %
2,4 %
0,0 %
4,8 %

0, 0 % 20,0 % 40,0 % 6 0,0 % 8 0, 0 %10 0, 0 %

Kaikk i vastaajat (KA:1.3, Hajonta:0.92) (Vastauk sia:124)

Alkukysely:
Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten nykyistä savukkeiden
käyttöäsi?

79,2 %

En ole k osk aan tu pak oinu t
Ole n k o k eillut k erra n tai p ari

9,0 %

O le n lak ossa ta i lopet t an ut
tu pak oinnin

2,8 %

T up ak oin har vem m in k u in k e rr an
viik o ssa

3,9 %

T upa k o in k e rra n viik o s s a ta i
use am m in, en k uiten k a an …

2,8 %

T up ak oin k e rr an pä ivä s s ä ta i
us eam m in

2,2 %

0, 0 % 20,0 % 40, 0 % 60,0 % 80 ,0 % 1 00, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:1.49, Hajonta:1.15) (Vastauk sia:178)

Loppukysely:
Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten nykyistä savukkeiden
käyttöäsi?

86,2 %

En ole k osk aan tu pak oinu t
Ole n k o k eillut k erra n tai p ari
O le n lak ossa ta i lopet t an ut
tu pak oinnin
T up ak oin har vem m in k u in k e rr an
viik o ssa
T upa k o in k e rra n viik o s s a ta i
use am m in, en k uiten k a an …
T up ak oin k e rr an pä ivä s s ä ta i
us eam m in

4,9 %
0,8 %
3,3 %
1,6 %
3,3 %

0, 0 % 20,0 % 40, 0 % 60,0 % 80 ,0 % 1 00, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:1.39, Hajonta:1.14) (Vastauk sia:123)

Alkukysely
Nuuskaa käyttävät nuoret ovat trendikkäitä

O len hyvin sam aa m ie lt ä

2,3 %

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

2,8 %

21,0 %

O le n m elk o er i m ielt ä

73,9 %

Olen täys in er i m ie lt ä

0, 0 %

20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:3.66, Hajonta:0.65) (Vastauk sia:176)

Loppukysely:
Nuuskaa käyttävät nuoret ovat trendikkäitä

O len hyvin sam aa m ie lt ä

2,4 %

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

O le n m elk o er i m ielt ä

Olen täys in er i m ie lt ä

0, 0 %

4,8 %

15,1 %

77,8 %
20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:3.68, Hajonta:0.67) (Vastauk sia:126)

Alkukysely:
Nuuskaa käyttävät nuoret ovat suosittuja ikäisteni parissa

O len hyvin sam aa m ie lt ä

4,0 %

31,6 %

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

27,6 %

O le n m elk o er i m ielt ä

36,8 %

Olen täys in er i m ie lt ä

0, 0 %

20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:2.97, Hajonta:0.92) (Vastauk sia:174)

Loppukysely:
Nuuskaa käyttävät nuoret ovat suosittuja ikäisteni parissa

O len hyvin sam aa m ie lt ä

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

O le n m elk o er i m ielt ä

Olen täys in er i m ie lt ä

0, 0 %

5,6 %

19,8 %

34,1 %

40,5 %
20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaikk i vastaajat (KA:3.1, Hajonta:0.9) (Vastauk sia:126)

Alkukysely:
Nuuskan käyttäjät vaikuttavat ikäistään vanhemmilta

O len hyvin sam aa m ie lt ä

6,9 %

21,1 %

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

30,3 %

O le n m elk o er i m ielt ä

41,7 %

Olen täys in er i m ie lt ä

0, 0 %

20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:3.07, Hajonta:0.95) (Vastauk sia:175)

Loppukysely:
Nuuskan käyttäjät vaikuttavat ikäistään vanhemmilta

O len hyvin sam aa m ie lt ä

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

O le n m elk o er i m ielt ä

Olen täys in er i m ie lt ä

0, 0 %

4,0 %

22,2 %

19,0 %

54,8 %
20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:3.25, Hajonta:0.93) (Vastauk sia:126)

Alkukysely:
Nuuskan käyttäjät ovat fiksumpia kuin tupakoitsijat

O len hyvin sam aa m ie lt ä

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

5,7 %

14,9 %

28,6 %

O le n m elk o er i m ielt ä

50,9 %

Olen täys in er i m ie lt ä

0, 0 %

20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:3.25, Hajonta:0.91) (Vastauk sia:175)

Loppukysely:
Nuuskan käyttäjät ovat fiksumpia kuin tupakoitsijat

O len hyvin sam aa m ie lt ä

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

O le n m elk o er i m ielt ä

Olen täys in er i m ie lt ä

0, 0 %

4,1 %

6,5 %

22,8 %

66,7 %
20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:3.52, Hajonta:0.79) (Vastauk sia:123)

Alkukysely:
Nuuskan käyttö on rentouttavaa

O len hyvin sam aa m ie lt ä

10,0 %

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

10,6 %

O le n m elk o er i m ielt ä

6,5 %

72,9 %

Olen täys in er i m ie lt ä

0, 0 %

20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:3.42, Hajonta:1.03) (Vastauk sia:170)

Loppukysely:
Nuuskan käyttö on rentouttavaa

O len hyvin sam aa m ie lt ä

4,2 %

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

7,6 %

O le n m elk o er i m ielt ä

7,6 %

Olen täys in er i m ie lt ä

0, 0 %

80,7 %
20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:3.65, Hajonta:0.79) (Vastauk sia:119)

Alkukysely:
Nuuskan käyttö parantaa mielialaa

O len hyvin sam aa m ie lt ä

8,3 %

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

9,5 %

7,1 %

O le n m elk o er i m ielt ä

75,1 %

Olen täys in er i m ie lt ä

0, 0 %

20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:3.49, Hajonta:0.97) (Vastauk sia:169)

Loppukysely:
Nuuskan käyttö parantaa mielialaa

O len hyvin sam aa m ie lt ä

6,0 %

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

5,1 %

O le n m elk o er i m ielt ä

Olen täys in er i m ie lt ä

0, 0 %

12,0 %

76,9 %
20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaikk i vastaajat (KA:3.6, Hajonta:0.84) (Vastauk sia:117)

Alkukysely:
Nuuskan valmistuksesta on haittaa ympäristölle

60,3 %

O len hyvin sam aa m ie lt ä

23,0 %

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

O le n m elk o er i m ielt ä

8,0 %

Olen täys in er i m ie lt ä

8,6 %

0, 0 %

20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:1.65, Hajonta:0.95) (Vastauk sia:174)

Loppukysely:
Nuuskan valmistuksesta on haittaa ympäristölle

56,7 %

O len hyvin sam aa m ie lt ä

28,3 %

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

O le n m elk o er i m ielt ä

Olen täys in er i m ie lt ä

0, 0 %

6,7 %

8,3 %
20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:1.67, Hajonta:0.92) (Vastauk sia:120)

Alkukysely:
Nuuskaa käyttävän kannattaa lopettaa nuuskan käyttö

87,6 %

O len hyvin sam aa m ie lt ä

5,6 %

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

O le n m elk o er i m ielt ä

1,7 %

5,1 %

Olen täys in er i m ie lt ä

0, 0 %

20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:1.24, Hajonta:0.72) (Vastauk sia:178)

Loppukysely:
Nuuskaa käyttävän kannattaa lopettaa nuuskan käyttö

91,1 %

O len hyvin sam aa m ie lt ä

4,8 %

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

O le n m elk o er i m ielt ä

0,0 %

Olen täys in er i m ie lt ä

0, 0 %

4,0 %
20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:1.17, Hajonta:0.62) (Vastauk sia:124)

Alkukysely:
Nikotiiniriippuvuus syntyy vain pitkäaikaisen ja runsaan nikotiinituotteiden
käytön jälkeen

O len hyvin sam aa m ie lt ä

11,4 %

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

29,5 %

O le n m elk o er i m ielt ä

30,1 %

Olen täys in er i m ie lt ä

29,0 %

0, 0 %

20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:2.77, Hajonta:0.99) (Vastauk sia:176)

Loppukysely:
Nikotiiniriippuvuus syntyy vain pitkäaikaisen ja runsaan nikotiinituotteiden
käytön jälkeen

O len hyvin sam aa m ie lt ä

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

O le n m elk o er i m ielt ä

Olen täys in er i m ie lt ä

0, 0 %

9,9 %

15,7 %

30,6 %

43,8 %
20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:3.08, Hajonta:0.99) (Vastauk sia:121)

Alkukysely:
Lopettaa voi koska tahansa, tahdonvoimasta se on kiinni

40,3 %

O len hyvin sam aa m ie lt ä

30,7 %

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

O le n m elk o er i m ielt ä

Olen täys in er i m ie lt ä

0, 0 %

17,0 %

11,9 %
20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:2.01, Hajonta:1.03) (Vastauk sia:176)

Loppukysely:
Lopettaa voi koska tahansa, tahdonvoimasta se on kiinni

29,8 %

O len hyvin sam aa m ie lt ä

32,2 %

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

O le n m elk o er i m ielt ä

Olen täys in er i m ie lt ä

0, 0 %

26,4 %

11,6 %
20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaikk i vastaajat (KA:2.2, Hajonta:0.99) (Vastauk sia:121)

Alkukysely:
Nuuskan käyttö on jokaisen oma asia, eikä siitä ole mitään haittaa muille

O len hyvin sam aa m ie lt ä

18,8 %

33,5 %

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

38,6 %

O le n m elk o er i m ielt ä

Olen täys in er i m ie lt ä

0, 0 %

9,1 %
20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:2.38, Hajonta:0.89) (Vastauk sia:176)

Loppukysely:
Nuuskan käyttö on jokaisen oma asia, eikä siitä ole mitään haittaa muille

O len hyvin sam aa m ie lt ä

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

14,0 %

28,9 %

42,1 %

O le n m elk o er i m ielt ä

Olen täys in er i m ie lt ä

0, 0 %

14,9 %
20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:2.58, Hajonta:0.91) (Vastauk sia:121)

Alkukysely:
Nuuskan lopettamista haluava nuori saa helposti apua lopettamiseen

30,1 %

O len hyvin sam aa m ie lt ä

41,0 %

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

19,7 %

O le n m elk o er i m ielt ä

Olen täys in er i m ie lt ä

0, 0 %

9,2 %
20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:2.08, Hajonta:0.93) (Vastauk sia:173)

Loppukysely:
Nuuskan lopettamista haluava nuori saa helposti apua lopettamiseen

31,0 %

O len hyvin sam aa m ie lt ä

38,8 %

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

25,9 %

O le n m elk o er i m ielt ä

Olen täys in er i m ie lt ä

0, 0 %

4,3 %
20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:2.03, Hajonta:0.86) (Vastauk sia:116)

Alkukysely:
Nuuskan käyttöön liittyy mielestäni haittoja

87,5 %

O len hyvin sam aa m ie lt ä

9,7 %

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

O le n m elk o er i m ielt ä

1,1 %

Olen täys in er i m ie lt ä

1,7 %

0, 0 %

20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:1.17, Hajonta:0.52) (Vastauk sia:176)

Loppukysely:
Nuuskan käyttöön liittyy mielestäni haittoja

89,9 %

O len hyvin sam aa m ie lt ä

5,9 %

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

O le n m elk o er i m ielt ä

1,7 %

Olen täys in er i m ie lt ä

2,5 %

0, 0 %

20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:1.17, Hajonta:0.57) (Vastauk sia:119)

Alkukysely:
Mielestäni aikuisten tulee kieltää alaikäisten nuuskan käyttö

77,4 %

O len hyvin sam aa m ie lt ä

11,9 %

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

6,2 %

O le n m elk o er i m ielt ä

4,5 %

Olen täys in er i m ie lt ä

0, 0 %

20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:1.38, Hajonta:0.79) (Vastauk sia:177)

Loppukysely:
Mielestäni aikuisten tulee kieltää alaikäisten nuuskan käyttö

76,5 %

O len hyvin sam aa m ie lt ä

15,1 %

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

5,9 %

O le n m elk o er i m ielt ä

Olen täys in er i m ie lt ä

2,5 %

0, 0 %

20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaikk i vastaajat (KA:1.34, Hajonta:0.7) (Vastauk sia:119)

Alkukysely:
Mielestäni aikuisten tulee puuttua alaikäisten nuuskan käyttöön

81,6 %

O len hyvin sam aa m ie lt ä

9,2 %

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

O le n m elk o er i m ielt ä

4,6 %

Olen täys in er i m ie lt ä

4,6 %

0, 0 %

20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:1.32, Hajonta:0.77) (Vastauk sia:174)

Loppukysely:
Mielestäni aikuisten tulee puuttua alaikäisten nuuskan käyttöön

77,1 %

O len hyvin sam aa m ie lt ä

12,7 %

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

7,6 %

O le n m elk o er i m ielt ä

Olen täys in er i m ie lt ä

2,5 %

0, 0 %

20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:1.36, Hajonta:0.73) (Vastauk sia:118)

Alkukysely:
Nuuskan käyttö on sallittu koulussani

O len hyvin sam aa m ie lt ä

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

4,6 %

10,9 %

16,7 %

O le n m elk o er i m ielt ä

67,8 %

Olen täys in er i m ie lt ä

0, 0 %

20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:3.48, Hajonta:0.86) (Vastauk sia:174)

Loppukysely:
Nuuskan käyttö on sallittu koulussani

O len hyvin sam aa m ie lt ä

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

O le n m elk o er i m ielt ä

Olen täys in er i m ie lt ä

0, 0 %

6,0 %

12,8 %

15,4 %

65,8 %
20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:3.41, Hajonta:0.93) (Vastauk sia:117)

Alkukysely:
Koulussani on selkeät säännöt ja käytänteet nikotiinituotteisiin liittyen, joista
kaikki ovat tietoisia.

40,2 %

O len hyvin sam aa m ie lt ä

32,2 %

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

O le n m elk o er i m ielt ä

Olen täys in er i m ie lt ä

0, 0 %

17,8 %

9,8 %
20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:1.97, Hajonta:0.99) (Vastauk sia:174)

Loppukysely:
Koulussani on selkeät säännöt ja käytänteet nikotiinituotteisiin liittyen, joista
kaikki ovat tietoisia.

O len hyvin sam aa m ie lt ä

36,8 %

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

35,9 %

O le n m elk o er i m ielt ä

Olen täys in er i m ie lt ä

0, 0 %

20,5 %

6,8 %
20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:1.97, Hajonta:0.92) (Vastauk sia:117)

Alkukysely:
Koulussani olevat nikoiinituotteisiin liittyvät säännöt ja käytänteet koskevat
myös nuuskaa.

55,8 %

O len hyvin sam aa m ie lt ä

32,6 %

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

8,1 %

O le n m elk o er i m ielt ä

Olen täys in er i m ie lt ä

3,5 %

0, 0 %

20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:1.59, Hajonta:0.78) (Vastauk sia:172)

Loppukysely:
Koulussani olevat nikoiinituotteisiin liittyvät säännöt ja käytänteet koskevat
myös nuuskaa.

58,1 %

O len hyvin sam aa m ie lt ä

31,6 %

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

8,5 %

O le n m elk o er i m ielt ä

Olen täys in er i m ie lt ä

1,7 %

0, 0 %

20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:1.54, Hajonta:0.72) (Vastauk sia:117)

Alkukysely:
Kouluni nikotiinituotteisiin liittyvien sääntöjen ja käytänteiden tarkoitus on
valvoa ja rangaista.

24,6 %

O len hyvin sam aa m ie lt ä

32,2 %

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

33,9 %

O le n m elk o er i m ielt ä

Olen täys in er i m ie lt ä

0, 0 %

9,4 %
20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:2.28, Hajonta:0.94) (Vastauk sia:171)

Loppukysely:
Kouluni nikotiinituotteisiin liittyvien sääntöjen ja käytänteiden tarkoitus on
valvoa ja rangaista.

O len hyvin sam aa m ie lt ä

21,9 %

41,2 %

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

O le n m elk o er i m ielt ä

Olen täys in er i m ie lt ä

0, 0 %

23,7 %

13,2 %
20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:2.28, Hajonta:0.95) (Vastauk sia:114)

Alkukysely:
Kouluni nikotiinituotteisiin liittyvien sääntöjen ja käytänteiden on tarkoitus
edistää oppilaiden terveyttä ja hyvinvointia.

73,8 %

O len hyvin sam aa m ie lt ä

22,1 %

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

O le n m elk o er i m ielt ä

1,7 %

Olen täys in er i m ie lt ä

2,3 %

0, 0 %

20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:1.33, Hajonta:0.63) (Vastauk sia:172)

Loppukysely:
Kouluni nikotiinituotteisiin liittyvien sääntöjen ja käytänteiden on tarkoitus
edistää oppilaiden terveyttä ja hyvinvointia.

75,4 %

O len hyvin sam aa m ie lt ä

18,4 %

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

O le n m elk o er i m ielt ä

0,9 %

Olen täys in er i m ie lt ä

0, 0 %

5,3 %
20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:1.36, Hajonta:0.75) (Vastauk sia:114)

Alkukysely:
Vanhempiani ei kiinnostaisi, jos käyttäisin nuuskaa

O len hyvin sam aa m ie lt ä

2,9 %

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

1,7 %

8,6 %

O le n m elk o er i m ielt ä

86,8 %

Olen täys in er i m ie lt ä

0, 0 %

20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:3.79, Hajonta:0.61) (Vastauk sia:174)

Loppukysely:
Vanhempiani ei kiinnostaisi, jos käyttäisin nuuskaa

4,3 %

O len hyvin sam aa m ie lt ä

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

2,6 %

O le n m elk o er i m ielt ä

Olen täys in er i m ie lt ä

0, 0 %

5,2 %

87,9 %
20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaikk i vastaajat (KA:3.77, Hajonta:0.7) (Vastauk sia:116)

Alkukysely:
Jos vanhempani saisivat tietää, että käytän nuuskaa, he puuttuisivat siihen

92,5 %

O len hyvin sam aa m ie lt ä

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

3,5 %

O le n m elk o er i m ielt ä

1,7 %

Olen täys in er i m ie lt ä

2,3 %

0, 0 %

20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:1.14, Hajonta:0.54) (Vastauk sia:173)

Loppukysely:
Jos vanhempani saisivat tietää, että käytän nuuskaa, he puuttuisivat siihen

89,6 %

O len hyvin sam aa m ie lt ä

5,2 %

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

O le n m elk o er i m ielt ä

Olen täys in er i m ie lt ä

1,7 %

3,5 %

0, 0 %

20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:1.19, Hajonta:0.63) (Vastauk sia:115)

Alkukysely:
Jos opettajani saisi tietää, että käytän nuuskaa hän puuttuisi siihen

37,0 %

O len hyvin sam aa m ie lt ä

47,4 %

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

O le n m elk o er i m ielt ä

Olen täys in er i m ie lt ä

0, 0 %

11,6 %

4,0 %
20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:1.83, Hajonta:0.79) (Vastauk sia:173)

Loppukysely:
Jos opettajani saisi tietää, että käytän nuuskaa hän puuttuisi siihen

33,9 %

O len hyvin sam aa m ie lt ä

46,1 %

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

O le n m elk o er i m ielt ä

Olen täys in er i m ie lt ä

0, 0 %

15,7 %

4,3 %
20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaikk i vastaajat (KA:1.9, Hajonta:0.81) (Vastauk sia:115)

Alkukysely:
Opettajani huomaisi, jos käyttäisin nuuskaa hänen läsnä ollessa

29,6 %

O len hyvin sam aa m ie lt ä

34,3 %

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

26,6 %

O le n m elk o er i m ielt ä

Olen täys in er i m ie lt ä

0, 0 %

9,5 %
20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:2.16, Hajonta:0.96) (Vastauk sia:169)

Loppukysely:
Opettajani huomaisi, jos käyttäisin nuuskaa hänen läsnä ollessa

27,2 %

O len hyvin sam aa m ie lt ä

41,2 %

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

O le n m elk o er i m ielt ä

Olen täys in er i m ie lt ä

0, 0 %

21,9 %

9,6 %
20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:2.14, Hajonta:0.93) (Vastauk sia:114)

Alkukysely:
Vanhempani huomaisivat, jos käyttäisin nuuskaa heidän läsnä ollessaan

65,7 %

O len hyvin sam aa m ie lt ä

20,7 %

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

7,7 %

O le n m elk o er i m ielt ä

5,9 %

Olen täys in er i m ie lt ä

0, 0 %

20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:1.54, Hajonta:0.87) (Vastauk sia:169)

Loppukysely:
Vanhempani huomaisivat, jos käyttäisin nuuskaa heidän läsnä ollessaan

64,0 %

O len hyvin sam aa m ie lt ä

25,4 %

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

7,9 %

O le n m elk o er i m ielt ä

Olen täys in er i m ie lt ä

2,6 %

0, 0 %

20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:1.49, Hajonta:0.75) (Vastauk sia:114)

Alkukysely:
Minun on helppo kieltäytyä nuuskasta, vaikka kaveri tarjoaisi

81,8 %

O len hyvin sam aa m ie lt ä

9,4 %

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

O le n m elk o er i m ielt ä

1,8 %

7,1 %

Olen täys in er i m ie lt ä

0, 0 %

20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:1.34, Hajonta:0.83) (Vastauk sia:170)

Loppukysely:
Minun on helppo kieltäytyä nuuskasta, vaikka kaveri tarjoaisi

88,6 %

O len hyvin sam aa m ie lt ä

5,3 %

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

O le n m elk o er i m ielt ä

1,8 %

Olen täys in er i m ie lt ä

0, 0 %

4,4 %
20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:1.22, Hajonta:0.69) (Vastauk sia:114)

Alkukysely:
Kaverini olettavat minun käyttävän nuuskaa

O len hyvin sam aa m ie lt ä

4,1 %

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

4,7 %

8,8 %

O le n m elk o er i m ielt ä

82,4 %

Olen täys in er i m ie lt ä

0, 0 %

20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:3.69, Hajonta:0.74) (Vastauk sia:170)

Loppukysely:
Kaverini olettavat minun käyttävän nuuskaa

O len hyvin sam aa m ie lt ä

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

2,7 %

0,0 %

O le n m elk o er i m ielt ä

Olen täys in er i m ie lt ä

0, 0 %

6,2 %

91,2 %
20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:3.86, Hajonta:0.53) (Vastauk sia:113)

Alkukysely:
Minua kiinnostaisi kokeilla nuuskaa

7,2 %

O len hyvin sam aa m ie lt ä

9,6 %

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

5,4 %

O le n m elk o er i m ielt ä

77,7 %

Olen täys in er i m ie lt ä

0, 0 %

20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:3.54, Hajonta:0.94) (Vastauk sia:166)

Loppukysely:
Minua kiinnostaisi kokeilla nuuskaa

O len hyvin sam aa m ie lt ä

3,5 %

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

4,4 %

O le n m elk o er i m ielt ä

Olen täys in er i m ie lt ä

0, 0 %

6,1 %

86,0 %
20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaikk i vastaajat (KA:3.75, Hajonta:0.7) (Vastauk sia:114)

Alkukysely:
Nuuskan saaminen on helppoa

O len hyvin sam aa m ie lt ä

23,0 %

33,9 %

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

O le n m elk o er i m ielt ä

Olen täys in er i m ie lt ä

0, 0 %

27,9 %

15,2 %
20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaikk i vastaajat (KA:2.35, Hajonta:1.0) (Vastauk sia:165)

Loppukysely:
Nuuskan saaminen on helppoa

O len hyvin sam aa m ie lt ä

20,2 %

40,4 %

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

O le n m elk o er i m ielt ä

Olen täys in er i m ie lt ä

0, 0 %

26,6 %

12,8 %
20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:2.32, Hajonta:0.94) (Vastauk sia:109)

Alkukysely:
Nuuskan ostaminen kaverilta tai tutulta on mielestäni ihan ok

9,4 %

O len hyvin sam aa m ie lt ä

11,2 %

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

18,8 %

O le n m elk o er i m ielt ä

60,6 %

Olen täys in er i m ie lt ä

0, 0 %

20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaikk i vastaajat (KA:3.31, Hajonta:1.0) (Vastauk sia:170)

Loppukysely:
Nuuskan ostaminen kaverilta tai tutulta on mielestäni ihan ok

O len hyvin sam aa m ie lt ä

3,6 %

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

O le n m elk o er i m ielt ä

Olen täys in er i m ie lt ä

0, 0 %

9,1 %

28,2 %

59,1 %
20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaikk i vastaajat (KA:3.43, Hajonta:0.8) (Vastauk sia:110)

Alkukysely:
Nuuskan myyminen kaverille tai tutulle on mielestäni ihan ok

O len hyvin sam aa m ie lt ä

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

O le n m elk o er i m ielt ä

8,2 %

10,0 %

15,9 %

65,9 %

Olen täys in er i m ie lt ä

0, 0 %

20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:3.39, Hajonta:0.97) (Vastauk sia:170)

Loppukysely:
Nuuskan myyminen kaverille tai tutulle on mielestäni ihan ok

O len hyvin sam aa m ie lt ä

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

O le n m elk o er i m ielt ä

Olen täys in er i m ie lt ä

0, 0 %

5,5 %

7,3 %

27,3 %

60,0 %
20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:3.42, Hajonta:0.85) (Vastauk sia:110)

Alkukysely:
Nuuskaa valmistavat yritykset hyötyvät siitä, että nuoret käyttävät nuuskaa

46,4 %

O len hyvin sam aa m ie lt ä

37,5 %

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

O le n m elk o er i m ielt ä

Olen täys in er i m ie lt ä

0, 0 %

6,5 %

9,5 %
20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:1.79, Hajonta:0.93) (Vastauk sia:168)

Loppukysely:
Nuuskaa valmistavat yritykset hyötyvät siitä, että nuoret käyttävät nuuskaa

47,8 %

O len hyvin sam aa m ie lt ä

42,5 %

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

O le n m elk o er i m ielt ä

4,4 %

Olen täys in er i m ie lt ä

5,3 %

0, 0 %

20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:1.67, Hajonta:0.79) (Vastauk sia:113)

Alkukysely:
Nuuskaa valmistavat yritykset käyttävät hyväksi ihmisten nikotiiniriippuvuutta

59,9 %

O len hyvin sam aa m ie lt ä

29,9 %

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

7,8 %

O le n m elk o er i m ielt ä

Olen täys in er i m ie lt ä

2,4 %

0, 0 %

20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:1.53, Hajonta:0.74) (Vastauk sia:167)

Loppukysely:
Nuuskaa valmistavat yritykset käyttävät hyväksi ihmisten nikotiiniriippuvuutta

55,9 %

O len hyvin sam aa m ie lt ä

37,8 %

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

4,5 %

O le n m elk o er i m ielt ä

Olen täys in er i m ie lt ä

1,8 %

0, 0 %

20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:1.52, Hajonta:0.67) (Vastauk sia:111)

Alkukysely:
En pidä nuuskayrityksistä

72,3 %

O len hyvin sam aa m ie lt ä

14,5 %

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

4,8 %

O le n m elk o er i m ielt ä

8,4 %

Olen täys in er i m ie lt ä

0, 0 %

20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:1.49, Hajonta:0.92) (Vastauk sia:166)

Loppukysely:
En pidä nuuskayrityksistä

73,0 %

O len hyvin sam aa m ie lt ä

20,7 %

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

O le n m elk o er i m ielt ä

2,7 %

Olen täys in er i m ie lt ä

3,6 %

0, 0 %

20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:1.37, Hajonta:0.71) (Vastauk sia:111)

Alkukysely:
Jos ikäiseni nuoret ymmärtäisivät miten nuuskayritykset pyrkivät hyötymään
heistä rahallisesti, he eivät alkaisi käyttämään nuuskaa

O len hyvin sam aa m ie lt ä

13,3 %

38,0 %

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

35,5 %

O le n m elk o er i m ielt ä

Olen täys in er i m ie lt ä

0, 0 %

13,3 %
20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:2.49, Hajonta:0.88) (Vastauk sia:166)

Loppukysely:
Jos ikäiseni nuoret ymmärtäisivät miten nuuskayritykset pyrkivät hyötymään
heistä rahallisesti, he eivät alkaisi käyttämään nuuskaa

O len hyvin sam aa m ie lt ä

8,3 %

40,4 %

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

43,1 %

O le n m elk o er i m ielt ä

Olen täys in er i m ie lt ä

0, 0 %

8,3 %
20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:2.51, Hajonta:0.76) (Vastauk sia:109)

Alkukysely:
Nuuskayrityksiä ei voi syyttää nuorten nuuskan käytöstä

O len hyvin sam aa m ie lt ä

18,7 %

44,0 %

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

29,5 %

O le n m elk o er i m ielt ä

Olen täys in er i m ie lt ä

0, 0 %

7,8 %
20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:2.27, Hajonta:0.85) (Vastauk sia:166)

Loppukysely:
Nuuskayrityksiä ei voi syyttää nuorten nuuskan käytöstä

O len hyvin sam aa m ie lt ä

18,3 %

42,2 %

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

31,2 %

O le n m elk o er i m ielt ä

Olen täys in er i m ie lt ä

0, 0 %

8,3 %
20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:2.29, Hajonta:0.86) (Vastauk sia:109)

Alkukysely:
Nuuskan vastaisilla mainoksilla on vaikutusta ikäisteni nuorten nuuskan
käyttöön

O len hyvin sam aa m ie lt ä

9,6 %

42,5 %

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

32,3 %

O le n m elk o er i m ielt ä

Olen täys in er i m ie lt ä

0, 0 %

15,6 %
20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:2.54, Hajonta:0.87) (Vastauk sia:167)

Loppukysely:
Nuuskan vastaisilla mainoksilla on vaikutusta ikäisteni nuorten nuuskan
käyttöön

O len hyvin sam aa m ie lt ä

5,7 %

44,3 %

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

36,8 %

O le n m elk o er i m ielt ä

Olen täys in er i m ie lt ä

0, 0 %

13,2 %
20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:2.58, Hajonta:0.79) (Vastauk sia:106)

Alkukysely:
Suurin osa ikäisistäni ei usko kaikkea negatiivista mitä kerrotaan nuuskasta

32,1 %

O len hyvin sam aa m ie lt ä

41,2 %

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

23,6 %

O le n m elk o er i m ielt ä

Olen täys in er i m ie lt ä

3,0 %

0, 0 %

20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:1.98, Hajonta:0.82) (Vastauk sia:165)

Loppukysely:
Suurin osa ikäisistäni ei usko kaikkea negatiivista mitä kerrotaan nuuskasta

O len hyvin sam aa m ie lt ä

18,3 %

50,5 %

O le n jok s ee nk in s am aa m ielt ä

O le n m elk o er i m ielt ä

Olen täys in er i m ie lt ä

0, 0 %

19,3 %

11,9 %
20,0 % 4 0,0 % 6 0,0 % 80 ,0 % 100, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:2.25, Hajonta:0.89) (Vastauk sia:109)

Kuinka usein olet kohdannut nuuska-aiheista materiaalia seuraavissa
paikoissa:
Alkukysely:
Sosiaalinen media

pä ivi tt ä in

viik oit ta in

k uuk aus itt ain

ha rvem m in k uin k err an k uus s a

En k o sk a an
0,0 %

18,5 %
23,2 %
13,7 %
25,6 %
19,0 %
2 0,0 % 40, 0 % 60,0 % 8 0,0 % 1 00, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:3.04, Hajonta:1.41) (Vastauk sia:168)

Loppukysely:
Sosiaalinen media

pä ivi tt ä in

viik oit ta in

k uuk aus itt ain

14,4 %
22,5 %
14,4 %
36,0 %

ha rvem m in k uin k err an k uus s a

En k o sk a an
0,0 %

12,6 %
2 0,0 % 40, 0 % 60,0 % 8 0,0 % 1 00, 0 %

Kaikk i vastaajat (KA:3.1, Hajonta:1.29) (Vastauk sia:111)

Alkukysely:
Musiikki (videot, sanoitukset)

pä ivi tt ä in

3,0 %

viik oit ta in

21,0 %

k uuk aus itt ain

19,8 %
40,7 %

ha rvem m in k uin k err an k uus s a

En k o sk a an
0,0 %

15,6 %
2 0,0 % 40, 0 % 60,0 % 8 0,0 % 1 00, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:3.45, Hajonta:1.08) (Vastauk sia:167)

Loppukysely:
Musiikki (videot, sanoitukset)

pä ivi tt ä in

viik oit ta in

k uuk aus itt ain

ha rvem m in k uin k err an k uus s a

En k o sk a an
0,0 %

3,7 %
14,7 %
22,0 %
38,5 %
21,1 %
2 0,0 % 40, 0 % 60,0 % 8 0,0 % 1 00, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:3.59, Hajonta:1.09) (Vastauk sia:109)

Alkukysely:
Sarjat, elokuvat

pä ivi tt ä in

3,6 %

viik oit ta in

10,2 %
22,8 %

k uuk aus itt ain

42,5 %

ha rvem m in k uin k err an k uus s a

21,0 %

En k o sk a an
0,0 %

2 0,0 % 40, 0 % 60,0 % 8 0,0 % 1 00, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:3.67, Hajonta:1.03) (Vastauk sia:167)

Loppukysely:
Sarjat, elokuvat

pä ivi tt ä in

viik oit ta in

k uuk aus itt ain

4,6 %
7,4 %
18,5 %
47,2 %

ha rvem m in k uin k err an k uus s a

En k o sk a an
0,0 %

22,2 %
2 0,0 % 40, 0 % 60,0 % 8 0,0 % 1 00, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:3.75, Hajonta:1.03) (Vastauk sia:108)

Alkukysely:
Muu internet-sisältö

pä ivi tt ä in

viik oit ta in

k uuk aus itt ain

15,6 %
18,0 %
19,8 %
32,3 %

ha rvem m in k uin k err an k uus s a

En k o sk a an
0,0 %

14,4 %
2 0,0 % 40, 0 % 60,0 % 8 0,0 % 1 00, 0 %

Kaikk i vastaajat (KA:3.12, Hajonta:1.3) (Vastauk sia:167)

Loppukysely:
Muu internet-sisältö

pä ivi tt ä in

viik oit ta in

k uuk aus itt ain

10,1 %
18,3 %
25,7 %
32,1 %

ha rvem m in k uin k err an k uus s a

En k o sk a an
0,0 %

13,8 %
2 0,0 % 40, 0 % 60,0 % 8 0,0 % 1 00, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:3.21, Hajonta:1.19) (Vastauk sia:109)

Alkukysely:
Arvioin, että ikäisistäni nuorista tupakoi
10 0, 0 %

80 ,0 %

60 ,0 %
41 ,7 %
40 ,0 %

20 ,0 %

22, 0 %

20 ,2 %

11 ,9 %
4, 2 %

0, 0 %
0- 5 %

6 -1 5 %

1 6-3 0 %

31 -50%

5 1-7 0+ %

Kaik ki vastaajat (KA:2.38, Hajonta:1.06) (Vastauk sia:168)

Loppukysely:
Arvioin, että ikäisistäni nuorista tupakoi
10 0, 0 %

80 ,0 %

60 ,0 %
48 ,6 %
40 ,0 %

20 ,0 %

19, 8 %

18 ,9 %

11 ,7 %
0, 9 %

0, 0 %
0- 5 %

6 -1 5 %

1 6-3 0 %

31 -50%

5 1-7 0+ %

Kaik ki vastaajat (KA:2.27, Hajonta:0.93) (Vastauk sia:111)

Alkukysely:
Arvioin, että ikäisistäni nuorista käyttää nuuskaa
10 0, 0 %

80 ,0 %

60 ,0 %

40 ,0 %

20 ,0 %

34 ,5 %

29, 8 %

17 ,9 %

12 ,5 %
5, 4 %

0, 0 %
0- 5 %

6 -1 5 %

1 6-3 0 %

31 -50%

5 1-7 0+ %

Kaik ki vastaajat (KA:2.53, Hajonta:1.09) (Vastauk sia:168)

Loppukysely:
Arvioin, että ikäisistäni nuorista käyttää nuuskaa
10 0, 0 %

80 ,0 %

60 ,0 %
41 ,8 %
40 ,0 %
27, 3 %
20 ,0 %

19 ,1 %
10 ,0 %
1, 8 %

0, 0 %
0- 5 %

6 -1 5 %

1 6-3 0 %

31 -50%

5 1-7 0+ %

Kaik ki vastaajat (KA:2.34, Hajonta:0.96) (Vastauk sia:110)

Alkukysely:
Kuinka yleistä nuuskan käyttö on mielestäsi omassa kaveripiirissäsi

Kaikk i k a verini k äyttä v ät nu us k aa
Suur in os a k a ver eista ni k äyttää
nu usk aa
Noin puolet k äytt ää , puol et ei

1,2 %
3,6 %
8,9 %

Hyvi n h ar va k aver eista ni k äyttä ä
nu usk aa

29,0 %

Kuk aan k ave reis tani ei k äytä
nuu sk aa

57,4 %

0, 0 % 2 0, 0 % 40,0 % 60 ,0 % 80, 0 % 10 0, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:4.38, Hajonta:0.88) (Vastauk sia:169)

Loppukysely:
Kuinka yleistä nuuskan käyttö on mielestäsi omassa kaveripiirissäsi

Kaikk i k a verini k äyttä v ät nu us k aa

0,0 %

Suur in os a k a ver eista ni k äyttää
nu usk aa

0,0 %

Noin puolet k äytt ää , puol et ei
Hyvi n h ar va k aver eista ni k äyttä ä
nu usk aa
Kuk aan k ave reis tani ei k äytä
nuu sk aa

6,4 %
31,2 %
62,4 %

0, 0 % 2 0, 0 % 40,0 % 60 ,0 % 80, 0 % 10 0, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:4.56, Hajonta:0.61) (Vastauk sia:109)

Alkukysely:
Tupakka

78,7 %

Var m a sti en

Lu ultav ast i en

7,7 %

Lu ultav ast i k äyt än

7,1 %

Var m a sti k ä ytä n

6,5 %

0, 0 %

20,0 %

4 0,0 %

60 ,0 %

80 ,0 %

1 00, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:1.41, Hajonta:0.88) (Vastauk sia:169)

Loppukysely:
Tupakka

85,6 %

Var m a sti en

9,0 %

Lu ultav ast i en

3,6 %

Lu ultav ast i k äyt än

Var m a sti k ä ytä n

1,8 %

0, 0 %

20,0 %

4 0,0 %

60 ,0 %

80 ,0 %

1 00, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:1.22, Hajonta:0.59) (Vastauk sia:111)

Alkukysely:
Nuuska

78,0 %

Var m a sti en

11,3 %

Lu ultav ast i en

Lu ultav ast i k äyt än

2,4 %

8,3 %

Var m a sti k ä ytä n

0, 0 %

20,0 %

4 0,0 %

60 ,0 %

80 ,0 %

1 00, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:1.41, Hajonta:0.89) (Vastauk sia:168)

Loppukysely:
Nuuska

89,2 %

Var m a sti en

Lu ultav ast i en

4,5 %

Lu ultav ast i k äyt än

4,5 %

Var m a sti k ä ytä n

1,8 %

0, 0 %

20,0 %

4 0,0 %

60 ,0 %

80 ,0 %

1 00, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:1.19, Hajonta:0.59) (Vastauk sia:111)

Alkukysely:
Valitse yksi tai useampi vaihtoehto. Nuuskaa saa...

62,6 %

ka ver eilta

69,0 %

tun tem at tom ilt a ik ä isilt än i

72,3 %

tu ntem a ttom ilt a t äys i- ik ä isi ltä

6,5 %

sisa ru ks ilta

vanh em m ilt a

3,2 %

0, 0 %

20,0 % 40,0 % 60, 0 % 8 0,0 % 1 00, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:2.15, Hajonta:0.93) (Vastauk sia:155)

Loppukysely:
Valitse yksi tai useampi vaihtoehto. Nuuskaa saa...

51,5 %

ka ver eilta

71,7 %

tun tem at tom ilt a ik ä isilt än i

74,7 %

tu ntem a ttom ilt a t äys i- ik ä isi ltä

9,1 %

sisa ru ks ilta

vanh em m ilt a

2,0 %

0, 0 %

20,0 % 40,0 % 60, 0 % 8 0,0 % 1 00, 0 %

Kaikk i vastaajat (KA:2.23, Hajonta:0.9) (Vastauk sia:99)

Alkukysely:
Olen itse myynyt tai antanut nuuskaa kavereilleni

Hyvin usein

3,0 %

M elk o us ein

3,6 %

Me lk o ha rvo in

3,0 %

90,5 %

En k o skaa n

0, 0 %

20,0 %

40, 0 %

6 0,0 %

80 ,0 %

10 0, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:3.81, Hajonta:0.63) (Vastauk sia:169)

Loppukysely:
Olen itse myynyt tai antanut nuuskaa kavereilleni

Hyvin usein

0,0 %

M elk o us ein

0,9 %

Me lk o ha rvo in

0,9 %

98,2 %

En k o skaa n

0, 0 %

20,0 %

40, 0 %

6 0,0 %

80 ,0 %

10 0, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:3.97, Hajonta:0.21) (Vastauk sia:110)

Alkukysely:
Valitse mielestäsi paikkaansa pitävät vaihtoehdot

79,9 %

Nuu sk aa ei saa Suo m essa m yydä
Nuu sk a a saa o staa Ru ots is t a tai
laivalt a k uink a paljon vain

38,4 %

T äysi-ik äin e n sa a ant aa
os tam aa nsa nu usk a a to is elle …

52,4 %

T äysi-ik äi ne n s aa j älleenm yy d ä
os tam aa nsa nuu sk aa to is elle …
Alaik ä in e n sa a jällee nm yydä
ha nk k im aan s a n uusk aa k ave rillee n
K oulun a lueell a s aa k ä ytt ää
nu usk aa

20,7 %
3,0 %
7,9 %

0, 0 % 2 0, 0 % 4 0,0 % 60,0 % 80, 0 %10 0, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:2.27, Hajonta:1.32) (Vastauk sia:164)

Loppukysely:
Valitse mielestäsi paikkaansa pitävät vaihtoehdot

90,6 %

Nuu sk aa ei saa Suo m essa m yydä
Nuu sk a a saa o staa Ru ots is t a tai
laivalt a k uink a paljon vain

43,4 %

T äysi-ik äin e n sa a ant aa
os tam aa nsa nu usk a a to is elle …
T äysi-ik äi ne n s aa j älleenm yy d ä
os tam aa nsa nuu sk aa to is elle …
Alaik ä in e n sa a jällee nm yydä
ha nk k im aan s a n uusk aa k ave rillee n
K oulun a lueell a s aa k ä ytt ää
nu usk aa

53,8 %
11,3 %
0,9 %
3,8 %

0, 0 % 2 0, 0 % 4 0,0 % 60,0 % 80, 0 %10 0, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:2.02, Hajonta:1.13) (Vastauk sia:106)

Alkukysely:
Kyselyssä oli teknisiä ongelmia, jotka vaikeutti vastaamista
10 0, 0 %

10 0, 0 %

80 ,0 %

60 ,0 %

40 ,0 %

20 ,0 %

0, 0 %
Kyl lä

Kaik k i vastaajat (KA:1.0, Hajonta:0.0) (Vastauk sia:26)

Loppukysely:
Kyselyssä oli teknisiä ongelmia, jotka vaikeutti vastaamista
10 0, 0 %

10 0, 0 %

80 ,0 %

60 ,0 %

40 ,0 %

20 ,0 %

0, 0 %
Kyl lä

Kaik k i vastaajat (KA:1.0, Hajonta:0.0) (Vastauk sia:17)

Loppukysely:
Olen nähnyt koulussani nuuskaan liittyviä

52,8 %

Ju lis t eita

Kylt tej ä / tar roj a, j oissa k iellet ään
tu pak an, nuusk a n ja
s ä hk ösavu k k een k ä yttö

78,7 %

0,0 % 20,0 % 40, 0 % 60,0 % 8 0,0 % 10 0, 0 %

Kaikk i vastaajat (KA:1.6, Hajonta:0.49) (Vastauk sia:89)

Olen kuullut tai nähnyt termin "nuuskakoukku"

41,3 %

Kyl lä o le n

58,7 %

En ole

0, 0 %

20 ,0 %

40, 0 %

60 ,0 %

80, 0 %

10 0, 0 %

Kaik ki vastaajat (KA:1.59, Hajonta:0.49) (Vastauk sia:109)

Liite 7. Alku- ja loppukyselyt opettajille koulussa A

Alkukysely:
Valitse yksi tai useampi mielestäsi paikkaansa pitävä vaihtoehto

J o tk u t k o uluni oppilaist a kä yt täv ät
nu usk aa k oulun alue ella

85,7 %

O le n itse n ähn yt , k un jot k u t
k ouluni opp ila ist a k äyt tä v ät
nuu sk aa k oulun alue ella

42,9 %

Jo tk u t opet taja t k ou lu s sa ni
k äytt ävä t nuus k a a k o ulun alueell a

Käyt än it s e n uu sk aa k o ulun
alue ell a

100,0 %

0,0 %

0, 0 % 20,0 % 4 0, 0 % 6 0, 0 % 8 0,0 % 100, 0 %

Kaik k i vastaajat (KA:2.06, Hajonta:0.9) (Vastauksia:7)
Loppukysely:

Valitse yksi tai useampi mielestäsi paikkaansa pitävä vaihtoehto

J o tk u t k o uluni oppilaist a kä yt täv ät
nu usk aa k oulun alue ella

62,5 %

O le n itse n ähn yt , k un jot k u t
k ouluni opp ila ist a k äyt tä v ät
nuu sk aa k oulun alue ella

50,0 %

Jo tk u t opet taja t k ou lu s sa ni
k äytt ävä t nuus k a a k o ulun alueell a

Käyt än it s e n uu sk aa k o ulun
alue ell a

75,0 %

0,0 %

0, 0 % 20,0 % 4 0, 0 % 6 0, 0 % 8 0,0 % 100, 0 %

Kaikk i vastaajat (KA:2.07, Hajonta:0.85) (Vastauk sia:8)

Olen huomannut nuuskan käyttöön liittyviä roskia koulun alueella
(nuuskapurkit tai -pussit)

14,3 %

Hyvin p aljon

42,9 %

Jo nk in ve rr an

28,6 %

S atu nna ises t i

14,3 %

Hyvi n h ar voin

En k os k aa n

0,0 %

0, 0 %

2 0,0 %

40 ,0 %

60, 0 %

8 0, 0 %

100, 0 %

Kaik k i vastaajat (KA:2.43, Hajonta:0.9) (Vastauksia:7)
Loppukysely:

Olen huomannut nuuskan käyttöön liittyviä roskia koulun alueella
(nuuskapurkit tai -pussit)

12,5 %

Hyvin p aljon

50,0 %

Jo nk in ve rr an

25,0 %

S atu nna ises t i

12,5 %

Hyvi n h ar voin

En k os k aa n

0,0 %

0, 0 %

2 0,0 %

40 ,0 %

60, 0 %

8 0, 0 %

100, 0 %

Kaikk i vastaajat (KA:2.38, Hajonta:0.86) (Vastauk sia:8)

Alkukysely:

Mielestäni minulla on riittävästi tietoa nuuskasta

T äysin eri m ieltä

14,3 %

Jo ksee nk in eri m ielt ä

14,3 %

42,9 %

J o k se enk in sa m a a m ie ltä

28,6 %

T äysin s am aa m ielt ä

0, 0 %

2 0,0 %

40,0 %

60 ,0 %

80 ,0 %

1 00, 0 %

Kaikk i vastaajat (KA:2.86, Hajonta:0.99) (Vastauk sia:7)
Loppukysely:

Mielestäni minulla on riittävästi tietoa nuuskasta

T äysin eri m ieltä

12,5 %

Jo ksee nk in eri m ielt ä

12,5 %

J o k se enk in sa m a a m ie ltä

37,5 %

T äysin s am aa m ielt ä

37,5 %

0, 0 %

2 0,0 %

40,0 %

60 ,0 %

80 ,0 %

Kaik k i vastaajat (KA:3.0, Hajonta:1.0) (Vastauk sia:8)

1 00, 0 %

Alkukysely:
Kun näen oppilaan käyttävän nuuskaa puutun siihen

T äysin eri m ieltä

0,0 %

Jo ksee nk in eri m ielt ä

14,3 %

J o k se enk in sa m a a m ie ltä

14,3 %

71,4 %

T äysin s am aa m ielt ä

0, 0 %

2 0,0 %

40,0 %

60 ,0 %

80 ,0 %

1 00, 0 %

Kaikk i vastaajat (KA:3.57, Hajonta:0.73) (Vastauk sia:7)
Loppukysely:

Kun näen oppilaan käyttävän nuuskaa puutun siihen

T äysin eri m ieltä

0,0 %

25,0 %

Jo ksee nk in eri m ielt ä

J o k se enk in sa m a a m ie ltä

12,5 %

62,5 %

T äysin s am aa m ielt ä

0, 0 %

2 0,0 %

40,0 %

60 ,0 %

80 ,0 %

1 00, 0 %

Kaikk i vastaajat (KA:3.38, Hajonta:0.86) (Vastauk sia:8)

Alkukysely:
Kun näen oppilaan käyttävän nuuskaa, osaan puuttua siihen rakentavasti

T äysin eri m ieltä

0,0 %

28,6 %

Jo ksee nk in eri m ielt ä

71,4 %

J o k se enk in sa m a a m ie ltä

T äysin s am aa m ielt ä

0,0 %

0, 0 %

2 0,0 %

40,0 %

60 ,0 %

80 ,0 %

1 00, 0 %

Kaikk i vastaajat (KA:2.71, Hajonta:0.45) (Vastauk sia:7)
Loppukysely:

Kun näen oppilaan käyttävän nuuskaa, osaan puuttua siihen rakentavasti

T äysin eri m ieltä

12,5 %

25,0 %

Jo ksee nk in eri m ielt ä

50,0 %

J o k se enk in sa m a a m ie ltä

T äysin s am aa m ielt ä

0, 0 %

12,5 %
2 0,0 %

40,0 %

60 ,0 %

80 ,0 %

1 00, 0 %

Kaikk i vastaajat (KA:2.63, Hajonta:0.86) (Vastauk sia:8)

Alkukysely:
Tunnistan/huomaan, jos oppilaani käyttävät nuuskaa

T äysin eri m ieltä

0,0 %

14,3 %

Jo ksee nk in eri m ielt ä

71,4 %

J o k se enk in sa m a a m ie ltä

14,3 %

T äysin s am aa m ielt ä

0, 0 %

2 0,0 %

40,0 %

60 ,0 %

80 ,0 %

1 00, 0 %

Kaik k i vastaajat (KA:3.0, Hajonta:0.53) (Vastauksia:7)
Loppukysely:

Tunnistan/huomaan, jos oppilaani käyttävät nuuskaa

T äysin eri m ieltä

12,5 %

Jo ksee nk in eri m ielt ä

12,5 %

75,0 %

J o k se enk in sa m a a m ie ltä

T äysin s am aa m ielt ä

0,0 %

0, 0 %

2 0,0 %

40,0 %

60 ,0 %

80 ,0 %

Kaik k i vastaajat (KA:2.63, Hajonta:0.7) (Vastauksia:8)

1 00, 0 %

Alkukysely:
Koulun ohjeet nuuskan käyttöön puuttumiseen ovat selkeitä

T äysin eri m ieltä

0,0 %

71,4 %

Jo ksee nk in eri m ielt ä

28,6 %

J o k se enk in sa m a a m ie ltä

T äysin s am aa m ielt ä

0,0 %

0, 0 %

2 0,0 %

40,0 %

60 ,0 %

80 ,0 %

1 00, 0 %

Kaikk i vastaajat (KA:2.29, Hajonta:0.45) (Vastauk sia:7)

Koulun ohjeet nuuskan käyttöön puuttumiseen ovat selkeitä

T äysin eri m ieltä

25,0 %

Jo ksee nk in eri m ielt ä

25,0 %

37,5 %

J o k se enk in sa m a a m ie ltä

T äysin s am aa m ielt ä

0, 0 %

12,5 %
2 0,0 %

40,0 %

60 ,0 %

80 ,0 %

1 00, 0 %

Kaikk i vastaajat (KA:2.38, Hajonta:0.99) (Vastauk sia:8)

Alkukysely:
Koululla on keinoja tukea nuuskaamattomuutta

14,3 %

T äysin eri m ieltä

71,4 %

Jo ksee nk in eri m ielt ä

14,3 %

J o k se enk in sa m a a m ie ltä

T äysin s am aa m ielt ä

0,0 %

0, 0 %

2 0,0 %

40,0 %

60 ,0 %

80 ,0 %

1 00, 0 %

Kaik k i vastaajat (KA:2.0, Hajonta:0.53) (Vastauksia:7)
Loppukysely:

Koululla on keinoja tukea nuuskaamattomuutta

T äysin eri m ieltä

12,5 %

50,0 %

Jo ksee nk in eri m ielt ä

25,0 %

J o k se enk in sa m a a m ie ltä

T äysin s am aa m ielt ä

0, 0 %

12,5 %
2 0,0 %

40,0 %

60 ,0 %

80 ,0 %

1 00, 0 %

Kaikk i vastaajat (KA:2.38, Hajonta:0.86) (Vastauk sia:8)

Alkukysely:
Oppilaille on selvää, että nuuskan käyttö koulun alueella on kielletty

T äysin eri m ieltä

0,0 %

Jo ksee nk in eri m ielt ä

0,0 %

J o k se enk in sa m a a m ie ltä

0,0 %

100,0 %

T äysin s am aa m ielt ä

0, 0 %

2 0,0 %

40,0 %

60 ,0 %

80 ,0 %

1 00, 0 %

Kaik k i vastaajat (KA:4.0, Hajonta:0.0) (Vastauk sia:7)
Loppukysely:

Oppilaille on selvää, että nuuskan käyttö koulun alueella on kielletty

12,5 %

T äysin eri m ieltä

25,0 %

Jo ksee nk in eri m ielt ä

J o k se enk in sa m a a m ie ltä

0,0 %

62,5 %

T äysin s am aa m ielt ä

0, 0 %

2 0,0 %

40,0 %

60 ,0 %

80 ,0 %

1 00, 0 %

Kaikk i vastaajat (KA:3.13, Hajonta:1.17) (Vastauk sia:8)

Alkukysely:
Nuorten nuuskan käyttöön suhtaudutaan mielestäni sallivammin kuin
savukkeisiin

T äysin eri m ieltä

0,0 %

28,6 %

Jo ksee nk in eri m ielt ä

42,9 %

J o k se enk in sa m a a m ie ltä

28,6 %

T äysin s am aa m ielt ä

0, 0 %

2 0,0 %

40,0 %

60 ,0 %

80 ,0 %

1 00, 0 %

Kaik k i vastaajat (KA:3.0, Hajonta:0.76) (Vastauksia:7)
Loppukysely:

Nuorten nuuskan käyttöön suhtaudutaan mielestäni sallivammin kuin
savukkeisiin

T äysin eri m ieltä

0,0 %

Jo ksee nk in eri m ielt ä

0,0 %

62,5 %

J o k se enk in sa m a a m ie ltä

37,5 %

T äysin s am aa m ielt ä

0, 0 %

2 0,0 %

40,0 %

60 ,0 %

80 ,0 %

1 00, 0 %

Kaikk i vastaajat (KA:3.38, Hajonta:0.48) (Vastauk sia:8)

Alkukysely:
Mielestäni nuorten nuuskaamisen vähentäminen ja ennaltaehkäisy on tärkeää

T äysin eri m ieltä

0,0 %

Jo ksee nk in eri m ielt ä

0,0 %

33,3 %

J o k se enk in sa m a a m ie ltä

66,7 %

T äysin s am aa m ielt ä

0, 0 %

2 0,0 %

40,0 %

60 ,0 %

80 ,0 %

1 00, 0 %

Kaikk i vastaajat (KA:3.67, Hajonta:0.47) (Vastauk sia:6)
Loppukysely:

Mielestäni nuorten nuuskaamisen vähentäminen ja ennaltaehkäisy on tärkeää

T äysin eri m ieltä

0,0 %

Jo ksee nk in eri m ielt ä

0,0 %

J o k se enk in sa m a a m ie ltä

12,5 %

87,5 %

T äysin s am aa m ielt ä

0, 0 %

2 0,0 %

40,0 %

60 ,0 %

80 ,0 %

1 00, 0 %

Kaikk i vastaajat (KA:3.87, Hajonta:0.33) (Vastauk sia:8)

Alkukysely:
Mielestäni nuorten nuuskan käyttöä on mahdollista tehokkaasti ehkäistä ja
vähentää

T äysin eri m ieltä

0,0 %

14,3 %

Jo ksee nk in eri m ielt ä

71,4 %

J o k se enk in sa m a a m ie ltä

14,3 %

T äysin s am aa m ielt ä

0, 0 %

2 0,0 %

40,0 %

60 ,0 %

80 ,0 %

1 00, 0 %

Kaik k i vastaajat (KA:3.0, Hajonta:0.53) (Vastauksia:7)
Loppukysely:

Mielestäni nuorten nuuskan käyttöä on mahdollista tehokkaasti ehkäistä ja
vähentää

12,5 %

T äysin eri m ieltä

Jo ksee nk in eri m ielt ä

0,0 %

62,5 %

J o k se enk in sa m a a m ie ltä

25,0 %

T äysin s am aa m ielt ä

0, 0 %

2 0,0 %

40,0 %

60 ,0 %

80 ,0 %

Kaik k i vastaajat (KA:3.0, Hajonta:0.87) (Vastauksia:8)

1 00, 0 %

Alkukysely:
Mielestäni nuorten nuuskan käyttö on haitallista

T äysin eri m ieltä

0,0 %

Jo ksee nk in eri m ielt ä

0,0 %

14,3 %

J o k se enk in sa m a a m ie ltä

85,7 %

T äysin s am aa m ielt ä

0, 0 %

2 0,0 %

40,0 %

60 ,0 %

80 ,0 %

1 00, 0 %

Kaikk i vastaajat (KA:3.86, Hajonta:0.35) (Vastauk sia:7)
Loppukysely:

Mielestäni nuorten nuuskan käyttö on haitallista

T äysin eri m ieltä

0,0 %

Jo ksee nk in eri m ielt ä

0,0 %

J o k se enk in sa m a a m ie ltä

0,0 %

100,0 %

T äysin s am aa m ielt ä

0, 0 %

2 0,0 %

40,0 %

60 ,0 %

80 ,0 %

Kaik k i vastaajat (KA:4.0, Hajonta:0.0) (Vastauk sia:8)

1 00, 0 %

Alkukysely:
Valitse sopivin vaihtoehto:Olen puuttunut oppilaiden nuuskan käyttöön koulun
alueella

1- 3 k erta a k u uk a ud es s a

0,0 %

Har vem m in k uin k er ra n
k uuk aude ssa
Par i k er taa vuode s s a

28,6 %
0,0 %
57,1 %

Har vem m in k u in k e rra n vuo des s a

En k o s k aan

14,3 %

0, 0 % 20 ,0 % 40 ,0 % 60 ,0 % 8 0, 0 % 10 0, 0 %

Kaikk i vastaajat (KA:3.57, Hajonta:1.05) (Vastauk sia:7)
Loppukysely:

Valitse sopivin vaihtoehto:Olen puuttunut oppilaiden nuuskan käyttöön koulun
alueella

1- 3 k erta a k u uk a ud es s a

12,5 %

Har vem m in k uin k er ra n
k uuk aude ssa

12,5 %

Par i k er taa vuode s s a

12,5 %

Har vem m in k u in k e rra n vuo des s a

En k o s k aan

37,5 %
25,0 %

0, 0 % 20 ,0 % 40 ,0 % 60 ,0 % 8 0, 0 % 10 0, 0 %

Kaik k i vastaajat (KA:3.5, Hajonta:1.32) (Vastauksia:8)

Alkukysely:
Tupakkalain mukaan nuuskan käyttö on savukkeiden lailla koulun alueella
kielletty

85,7 %

Kyllä

Ei

0,0 %

14,3 %

En osa a san oa

0, 0 %

20,0 %

40, 0 %

6 0,0 %

80,0 %

10 0, 0 %

Kaik k i vastaajat (KA:1.29, Hajonta:0.7) (Vastauksia:7)
Loppukysely:

Tupakkalain mukaan nuuskan käyttö on savukkeiden lailla koulun alueella
kielletty

100,0 %

Kyllä

Ei

0,0 %

En osa a san oa

0,0 %

0, 0 %

20,0 %

40, 0 %

6 0,0 %

80,0 %

Kaik k i vastaajat (KA:1.0, Hajonta:0.0) (Vastauk sia:8)

10 0, 0 %

Alkukysely:
Valitse yksi tai useampi vaihtoehto:Kenen mielestäsi tulisi puuttua nuorten
nuuskan käyttöön koulussa?

85,7 %

O pe tt aj an

85,7 %

T er veyd e nh o it a ja n

28,6 %

Kur aatt or in

Reht or in

71,4 %

Vanh em pien

71,4 %

0, 0 %

2 0, 0 %

40 ,0 %

6 0,0 %

80 ,0 %

1 00, 0 %

Kaikk i vastaajat (KA:2.88, Hajonta:1.51) (Vastauk sia:7)
Loppukysely:

Valitse yksi tai useampi vaihtoehto:Kenen mielestäsi tulisi puuttua nuorten
nuuskan käyttöön koulussa?

100,0 %

O pe tt aj an

100,0 %

T er veyd e nh o it a ja n

Kur aatt or in

100,0 %

Reht or in

100,0 %
75,0 %

Vanh em pien
0, 0 %

2 0, 0 %

40 ,0 %

6 0,0 %

80 ,0 %

1 00, 0 %

Kaikk i vastaajat (KA:2.89, Hajonta:1.37) (Vastauk sia:8)

Alkukysely:
Valitse yksi tai useampi vaihtoehto:Tällä hetkellä koulussani oppilaiden
nuuskan käyttöön puuttuu /puuttuvat

100,0 %

O p ett aja

57,1 %

T er veyd e nh o it a ja

K ur aatt or i

14,3 %

Rehtor i

14,3 %

V anh em m at

0,0 %

0, 0 %

20 ,0 %

40 ,0 %

6 0, 0 %

8 0,0 %

1 00, 0 %

Kaikk i vastaajat (KA:1.69, Hajonta:0.91) (Vastauk sia:7)
Loppukysely:

Valitse yksi tai useampi vaihtoehto:Tällä hetkellä koulussani oppilaiden
nuuskan käyttöön puuttuu /puuttuvat

100,0 %

O p ett aja

75,0 %

T er veyd e nh o it a ja

50,0 %

K ur aatt or i

Rehtor i

25,0 %

V anh em m at

25,0 %

0, 0 %

20 ,0 %

40 ,0 %

6 0, 0 %

8 0,0 %

1 00, 0 %

Kaikk i vastaajat (KA:2.27, Hajonta:1.29) (Vastauk sia:4)

Alkukysely:
Minkälaista tukea toivoisit saavasi oppilaiden päihteiden ja/tai nuuskan
suhteen (Kaikki vastaajat)


Tällaiseen hankkeeseen voisi lähteä mukaan esim. jääkiekkoseurat.

Loppukysely:
Minkälaista tukea toivoisit saavasi oppilaiden päihteiden ja/tai nuuskan
suhteen (Kaikki vastaajat)


Enempi tietoa kaikille niiden terveysvaikutuksista.

Olen nähnyt Nuuskakoukku -kampanjan viestintää

s o siaalis ess a m ed iassa

0,0 %

33,3 %

m uu alla ver k ossa

66,7 %

k oulus sa

O petta j a- leh dess ä

0,0 %

0, 0 %

2 0, 0 %

4 0,0 %

60, 0 %

80 ,0 %

1 00, 0 %

Kaikk i vastaajat (KA:2.67, Hajonta:0.47) (Vastauk sia:3)

