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Tutkimusasetelma ja aiheen
ajankohtaisuus
Vaikka tupakointi vähenee nuorilla, nuuskan käyttö yleistyy

Julkinen keskustelu aiheesta on virinnyt, mielenkiintoinen
tutkimusajankohta (kevät 2018)
Tutkimus toteutettu pääosin Helsingissä ja Torniossa, joissa myös jo
parhaillaan menossa oleva Ehytin preventiohanke
--> kahdelta erityyppiseltä paikkakunnalta myös monipuolisempaa tietoa
nuuskan käyttökulttuureista ja välityskanavista
Hanke saa sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta
terveyden edistämisen määrärahasta.

Tutkimuskysymykset
Tutkimuksessa selvitetty:

1. Nuuskan käyttöön liittyviä motiiveja ja merkityksiä nuorilla
2. Nuuskan välitykseen liittyviä motiiveja ja merkityksiä, ja mitä
kautta nuoret nuuskaa saavat?
3. Mitä riskejä ja hyötyjä nuoret yhdistävät nuuskan käyttöön

4. Miten nuorten mukaan nuuskan käyttöä ja välittämistä voitaisiin
ehkäistä?

Tutkimusaineistot
1)

Haastatellut nuoret 15–21-vuotiaita, 7 poikia, 6 tyttöjä. Sekä nuuskaa käyttäneitä,
kokeilleita kuin ei-käyttäjiäkin.

2)

Neljän nuuskan välittäjän haastattelut. Iältään haastateltuja nuoria vanhempia. Tietoa
välittämisestä ja toimivat informantteina nuuskailmiöön ja -kulttuuriin

3)

"Kevytetnografinen” kenttätyö Helsingissä ja Torniossa: tutustuminen Haaparannan
"nuuskaralliin" Saija Himangan opastuksella sekä rupattelut nuorisotaloilla

4)

"Netnografinen" tutustuminen aiheeseen, mm. Facebookin kauppapaikkoihin ja
YouTuben nuuskakulttuuriin

Kaikkia aineistoja kerättäessä noudatettiin tutkimuseettisiä periaatteita ja nuorilta
pyydettiin haastatteluihin kirjallinen lupa

Nuuskan käyttö: käytön aloittaminen ja
nuuskaan yhdistetyt haitat
Ensikokeilut ikähaarukassa 13–17, syitä kokeilunhalu ja kaveripaine
Savukkeiden kokeilu tullut nuorilla yhä ensin (mutta tämä voi olla
muuttumassa)
Käyttäjät kokivat haitat vähäisinä, mutta esimerkiksi riippuvuus
pussinuuskiin nousi esille
◦ Mun mielestä, ehkä tää kuulostaa nyt vähä pahalta, mut ei mun mielestä nuuskan
käyttö oo yhtään niin paha ku tupakka

Nuuskaa käyttämättömät kertoivat tutuista haittakäsityksistä: hampaiden
haitat, haju, "reikä ylähuulessa", "ällöttävyys", "turhuus"...

Myös nuuskalla roskaaminen mainittiin epämieluisana haittana

Nuuskan käyttö: tilanteet ja riskit
Rennot tilanteet, kuten pelaaminen ja elokuvien katselu
Nuuska eri tavalla sosiaalista kuin tupakointi: ei tarvitse lähteä ulos, jakamisen
kulttuuri, "säätämällä" luotavat kontaktit

Koulupäivät: helpompaa kuin tupakka ja "näyttämisen" elementti
Nuuskan käytön "pitää näkyä", ja sillä testataan ja vedätetään aikuisia:
On niitä nuoria, jotka on että ”isoveljen kans täs käytetään, ku pelataan peliä” et ei tee siitä sen
isompaa numeroa. Mut sitte osa nuorista tulee huutaan, siis vaikka ihan sama missä oot, tulee
huutaan että ”nakkaa nuuska, nakkaa nuuska”. Se on sitä että pönkitetään koko ajan, halutaan
että kaikki saa tietää.

Nuuskasta ei jää kovin helposti kiinni tai siitä ei rangaista
◦ Nuorisotaloilla nuuska tunnistettu paremmin kuin kouluissa?

Nuuskan käyttö: Tyypilliset käyttäjät
Tuttuja havaintoja: urheilijat, ja etenkin kiekkoilijat
Toisaalta "kuka tahansa": myös kunnollisten ja liikunnallisten nuorten juttu,
sekä sellaisten, jotka viettävät "sosiaalisempaa elämää"

Ei selviä rajoja, vaan kaveriporukassa yhdet saattavat käyttää, toiset eivät:
◦ Tosi vaikee sanoo sellast ihmisryhmää, joka ei käyttäis nuuskaa, kun aina
semmosii löytyy, jotka siinä porukas käyttää.
Tupakan korvikkeena tai rinnalla
Nähtiin enemmän poikien tapana, mutta osalla tytöistä myös sallivampi asenne

Nuuskan käyttö: Trendituote?
Monissa haastatteluissa pohdittiin, onko nuuska nyt erityisen "trendikästä"
Jääkiekko ja sporttisuus antavat nuuskalle vetoapua
Nousussa edelleen, vai saavuttaako pian jo huipun ja alkaa laskea jälleen? Tähän
nuorilla oli hyvin erilaisia näkemyksiä
Erityisenä trendituotteena erottui Oden's-pussinuuska, johon teen tutkimuksessa
tarkemman katsauksen

Nuuskatietämys?
Nuorilla vaikutti olevan tietoa nuuskasta, mutta pitäisikö sitä olla jo
aikaisemmin? Ei välttämättä vaikuta niihin, jotka ovat kiinnostuneita

Tietämyksessä laillisesta asemasta voi olla parantamisen varaa
Valistuksesta erilaisia kokemuksia, mutta myös luottoa löytyi:
◦ M: Mitenkä nuuskan maine vois muuttua nuorten keskuudessa huonoks?
◦ H: No justiinsa sillä valistamisella. Ne saa sitä tietoo siitä, mitä se oikeesti on.
En mä koe et siihen on muuta vaihtoehtoo.

Nuuskan hankinta: mistä ja miten?
Alaikäiset tyypillisesti hiljattain täysi-ikäistyneiltä kavereiltaan tai isosisaruksiltaan
Nuoret tunsivat tai tiesivät myös nuuskaan erikoistuneita välittäjiä

Paikkakuntakohtaisia eroja: Torniossa osa alueen kulttuuria, eikä katsota niin
pahalla, myös halvempaa
Helsinkiin tulee matkustajalautoilta, Tornioon Haaparannasta
Somen kautta kysellään yleisesti nuuskaa
Myös omat vanhemmat saattavat tuoda lapsilleen, joskaan haastatelluissa tällaisia
tapauksia ei ollut:
◦ Jos vanhemmat käy aina ulkomailla, jossain työmatkoilla tai muuta, niin tuo ihan
hirveesti sieltä ja sit laittaa lapset myymään niitä. Että saa jotai viikkorahaa tai muuta.

Nuuskan välittäminen: motiivit
Ylivoimaisesti tärkeimpänä syynä mainittiin raha: myyminen nähtiin
suhteellisen helppona ja riskittömänä tapana

Nuoret tekevät pienimuotoisella nuuskakaupalla taskurahaa
Vanhemmilla välittäjillä eritasoista: osa ottaa hakurahat pois, toiset tekevät
mukavasti sivutuloja, kolmannet ammattimaisesti
Jälleen nuuska usein "tavallisten ihmisten" juttu: "kuka vaan joka tarvii rahaa",
esim. vasta omilleen muuttaneet opiskelijat mainittiin

Lopuksi: Miten käyttö voisi vähentyä?
Nuorten omia näkemyksiä:
1.

Nuoret pitää saada ajattelemaan kriittisesti, "omalla päällään"

2.

Vanhempien pitää ottaa vastuuta ja olla paremmin perillä

3.

Kontrollitoimet

4.

Nuuskavalistusta on lisättävä

Nuuskan tulisi "menettää maineensa" nuorten keskuudessa, kuten tupakalle on käynyt:
välineinä aikuisten esimerkki ja vastuu, some ja seikkaperäinen valistaminen

Mainittiin myös, että erityisesti jääkiekon nuuskakytkös tulisi pystyä haastamaan:
Suomessa noi jääkiekkoilijat, nehän on sellasii kansallissankareita, että ei niitten mainetta
sovi lähtee likaan. Mut sit jos sitä kynnystä ei ylitä, niin emmä usko ett tolle voi tehä
mitään.

Alkaako keskustelu...?
M: Tiedätsä esimerkiksi että mistä nuuska valmistetaan ja mitä kaikkee nuuskassa on?
H: No enpä oikeestaan.
M: Tiiäksä esimerkiks että nuuskassa on tupakkaa?
H: Joo, kyllä sen tiiän.

M: Sen tiiät. Ja siinä on nikotiinia.
H: Joo.
M: Mut et siitä eteenpäin et kauheen hyvin tiiä?
H: En.
M: Kiinnostasko sua tavallaan ja haluisiksä…
H: No kyllä mua nyt kiinnostaa, kun sä alotit tämän keskustelun.

Kiitos!

KIITOS!

