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1 Johdanto 

Kansalliset tutkimukset, kuten nuorten terveystapatutkimus (Sosiaali- ja terveysministe-

riö, STM) ja kouluterveyskysely (Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, THL), osoittavat sa-

maa suuntausta tulevaisuutta tarkastellessa, nuorten nuuskan käyttö on lisääntynyt. Eri-

tyisen huolestuttavaa on nuuskan käytön suosion kasvu alaikäisten keskuudessa. Aiem-

min nuuskaa käyttäviä tyttöjä oli harvassa, nyt uusimman kouluterveyskyselyn tuloksista 

näkyy, miten tyttöjen nuuskan käyttö on lähes kaksinkertaistunut kahdessa vuodessa 8. 

ja 9. -luokkalaisten keskuudessa. Samassa ajassa poikien nuuskan käyttö on pysynyt 

samana. Nuuska on kuitenkin nikotiinituotteena vahvasti addiktoiva tuote, jota nuoret pi-

tävät tupakkaa harmittomampana. Nikotiinin ohella nuuska sisältää useita syövän syn-

tyyn mahdollisesti vaikuttavia aineita, kuten raskasmetalleja ja PAH-yhdisteitä (polysyk-

liset aromaattiset hiilivedyt). Nuuska lisää erilaisten syöpätyyppien (suu-, ruokatorvi- ja 

mahasyöpä) riskiä ja aiheuttaa suussa limakalvomuutoksia, ientulehdusta, hampaan 

kiinnityskudoksen tuhoa sekä pahanhajuista hengitystä. Nuuskaajalla on suurempi mah-

dollisuus sairastua sydän- ja verisuonitauteihin sekä diabetekseen. Kansantaloudelli-

sesti olisikin nyt tärkeää saada alaikäisten nuorten nuuskan käyttö laskuun, ettemme 

kasvata uutta nikotiiniriippuvaista sukupolvea liitännäissairauksineen. (THL 2019b.) Jul-

kisen vallan tulee huolehtia päihteiden aiheuttamien haittojen ehkäisystä yhteistyössä 

yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa (Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä 2015).   

Tupakoinnin arvioidaan aiheuttavan huomattavia taloudellisia haittoja yhteiskunnalle. 

Vuonna 2012 tupakoinnin aiheuttamien välittömien kustannusten arvioitiin olevan yh-

teensä noin 290–294 miljoonaa euroa. Tupakoinnin aiheuttamien välillisten ja välittömien 

kustannusten yhteenlaskettu summa kohosi vuonna 2012 noin 1,5 miljardin euron talou-

dellisiin haittoihin. (Vähänen 2015: 2-16.) Nuuskan käytön laillistaminen lisäisi käyttöä 

suuressa mittakaavassa ja monet tupakoitsijoista käyttävät myös nuuskaa. Suurimmat 

haitat tulisivat todennäköisesti ammattiin opiskeleville nuorille, joiden keskuudessa nuus-

kan käyttö on keskimääräistä yleisempää. Tupakkatuotteiden käytön lisääntyminen am-

matilliseen koulutukseen siirryttäessä nähdäänkin itsenäisen identiteetin rakentamisena 

(Simonen – Heikkilä 2019:20). Käytön yleistyminen johtaisi myös terveyshaittojen yleis-

tymiseen ja terveydenhuollon kustannusten nousuun. Sitä ei kompensoitaisi saatavilla 

verotuloilla, sillä muidenkaan tupakkatuotteiden myynnistä saatavat verotulot eivät kata 

niiden käytöstä yhteiskunnalle aiheutuvia kustannuksia. (Suomen ASH ry 2019.) 
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Opinnäytetyön työelämän yhteistyökumppanini, Ehkäisevä päihdetyö (EHYT) ry, tekee 

monipuolisesti ennaltaehkäisevää päihdetyötä tiedottamalla, kampanjoimalla ja osallis-

tamalla myös vanhempia kiinnittämään huomiota oman nuorensa valintoihin päihteiden 

osalta. EHYT perustaa kansalaisjärjestönä toimintansa tutkittuun tietoon ja harjoittaa sen 

pohjalta yhteistyötä eri tahojen kanssa. Toiminta onkin yhdistelmä vapaaehtoistyötä eri 

puolilla Suomea sekä oman henkilöstön ammattitaitoista erityisasiantuntijuutta. Yhtenä 

toimintamallina EHYT toteuttaa ehkäisevää päihdetyötä nuuskan osalta kouluttamalla 

nuuska-agentti ohjaajia, esimerkiksi opettajia ja nuoriso-ohjaajia. Nuuska-agenttiohjaa-

jakoulutuksen saanut aikuinen ohjaa nuuska-agenttina toimivia nuoria, jotka ovat vapaa-

ehtoisia 7.-9.-luokkalaisia. Nuoret seuraavat erilaisia nuuskailmiöitä omassa toimintaym-

päristössään, sekä koulussa että vapaa-ajalla. Nuuska-agentti toimintamalli sisältyy 

Smokefree-ohjelmaan ja on toiminut vuodesta 2018 tällä menetelmällä ja onkin vielä pi-

lotointivaiheessa.  

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa tietoa nuorten ennaltaehkäisevän päihde-

työn kehittämiseksi. Tarkoituksena on selvittää nuuska-agenttien ohjaajilta heidän koke-

muksiaan Nuuska-agentti -toimintamallista sekä nuuskan käyttöön liittyvistä ilmiöistä 

nuorten maailmassa. 

2 Nuuska-agenttitoimintamalli 

Nuuska-agentti -toimintamalli syntyi vuonna 2018 Oulussa yläkoulun tarpeisiin, jossa 

nuuskan käyttö aiheutti huolta vanhemmissa ja koulun henkilökunnassa. Vanhempain-

yhdistys otti yhteyttä EHYT ry:n aluekoordinaattoriin ja kyseli jonkinlaista ratkaisua nuus-

kan käytön hillitsemiseen. Vanhemmat ja koulun henkilökunta kuitenkin totesivat, että 

heillä eivät riitä ajankäytölliset resurssit ongelman ratkaisemiseksi, jolloin EHYT ry:n 

edustaja ehdotti oppilaiden osallistamista toimintaan mukaan. Näin nuoret ovat mukana 

mallissa toimijoina, seuraavat ilmiön laajuutta ja esiintymistä sekä siihen liittyviä some-

päivityksiä. Nuuska-agentti -toimintamalli pohjautuu monivuotiseen Innostu, innosta -

hankkeeseen. Tämä Terveys - Hälsan ry:n hallinnoima yhteistyöhanke tuki nuorten osal-

listamista ehkäisevässä päihdetyössä. (Paumo – Lähteenmaa 2010.) 

Nuuska-agenttien ohjaajien koulutus sisältää 2,5 tunnin pituisen tietopaketin ehkäise-

västä päihdetyöstä nuuskan käytön ennaltaehkäisemiseksi. EHYT ry toteuttaa ohjaajien 

koulutuksen ja sen vetäjänä toimii paikallinen EHYT ry:n kouluttaja. Nuuska-agenttien 

ohjaajiksi on koulutettu 172 henkilöä vuoden 2019 loppuun mennessä, eniten Ähtärissä, 
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Kokkolassa ja Oulussa. Koulutuksessa käydään läpi Nuuska-agentti toimintamalli, ver-

taisvaikuttamista, miten nuuskan käyttö vaikuttaa nuoren elimistöön ja minkälaisia hait-

tavaikutuksia sillä on. Koulutus sisältää myös tietoa nuuskan tuotannon ympäristö- ja 

eliöstövaikutuksista sekä nuuskakaupan eettisestä näkökulmasta. Ohjaajat saavat tietoa 

Suomen tupakkalainsäädännöstä ja tupakkateollisuuden keinoista houkutella nuoria 

nuuskan käyttäjiksi. Koulutuksen lopuksi ohjaajien on mahdollista katsoa Nuuskakoukku 

video ja lukea lisätietoa aiheesta erilaisten lähteiden kautta. Nuuska-agenttiohjaaja kou-

lutus tiivistyy kahteen harjoitukseen, jossa vielä kerrataan nuuskatietoutta. Ohjaajakou-

lutuksen päätteeksi tutustutaan myös nuuska-agenteille tarkoitetun koulutuspaketin si-

sältöön. (EHYT ry 2020.) 

Nuoret, jotka toimivat nuuska-agentteina, eivät kohdista havainnointiaan yksittäisiin hen-

kilöihin. Heidän tehtäviinsä sisältyy ohjaustuntien pitäminen nuoremmille koululaisille 

joko koulutyön sisällä tai vapaa-ajan harrastustoiminnassaan. Näissä ohjaustilanteissa 

nuuska-agenteilla on apunaan diaesitys nuuskasta, totta vai tarua -kortit, Kahoot-visa 

sekä nuuskarastiharjoitus. Nuuska-agentti koulutukseen saatiin ensimmäisenä vuotena 

mukaan 13 nuorta, sekä tyttöjä että poikia, joista suurin osa toimi myös tukioppilaina ja 

näin ollen olivat myös tuttuja oppilastovereilleen. Toimintamalli pyrittiin kehittämään 

mahdollisimman yksinkertaiseksi ja helposti toistettavavaksi ja ohjaustuntien materiaali 

suunniteltiinkin yhdessä tulevien nuuska-agenttien kanssa. Toimintamalli on havainnol-

listettu kuviossa 1. 

Nuuska-agenttitoimintamallin tavoitteena on lisätä nuorten tietoisuutta nuuskan haitta-

vaikutuksista ja ennaltaehkäistä nuuskakokeiluja sekä käyttöä. Nuuskainfotilaisuuksien 

lisäksi nuuska-agentit voivat toteuttaa mielekästä toimintaa koulutyön sisällä tai koulun 

ulkopuolisena toimintana sekä toimia vertaisvaikuttajina ja aloitteentekijöinä. Nuuska-

agenttien ohjaaja kokoaa vapaaehtoisten nuorten ryhmän ja kouluttaa nuuska-agentit. 

Lisäksi ohjaaja voi sopia erilaisia infotilaisuuksia sekä järjestää palautekeskusteluita. 

Malli on ohjaajalle vaivaton toteuttaa, koska nuoret toimivat itse suunnittelijoina, teki-

jöinä, arvioijina sekä vaikuttajina. (EHYT ry 2018b.) Nuuska-agenttien ohjaajia haastat-

telemalla on mahdollista saada tietoa toimintamallin toimivuudesta, sekä tulevaisuu-

dessa kehittää menetelmää ajantasaiseksi vastaamaan tämän hetken tarpeita. 
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Kuvio 1. Nuuska-agentti toimintamalli (EHYT ry 2018). 
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3 Opinnäytetyön lähtökohdat 

Suomen lainsäädäntö kieltää savuttomien tupakkatuotteiden myynnin, luovuttamisen tai 

välittämisen (Tupakkalaki 2016). Tupakkalain tavoitteena on tupakka- ja muiden nikotii-

nipitoisten tuotteiden käytön loppuminen ja tätä tukee myös Savuton Suomi 2030 -yh-

teistyöhanke. Opinnäytetyö yhteistyökumppanini EHYT ry on myös mukana tässä hank-

keessa, jonka tavoitteena on savuton ja nikotiiniton Suomi vuoteen 2030 mennessä (Sa-

vuton Suomi 2019). Nuuskan helppo saatavuus ei ole esteenä nuuskan käytön aloitta-

miselle yhä nuorempana ja nuuska koetaan myös vähemmän terveydelle haitallisem-

maksi kuin tupakka. Nuuska mielletään tehokkaaksi keinoksi tupakoinnin lopettamiseen, 

vaikka nuuskan korkea nikotiinipitoisuus voimistaa nikotiiniriippuvuutta ja vaikeuttaa tu-

pakasta irti pääsyä. Nuoret ja heidän vanhempansa tarvitsevatkin tutkittua tietoa nuus-

kasta ja sen käytön haitallisuudesta. (Piispa 2018: 6-47.) 

Opinnäytetyön tietoperusta perustuu tutkittuun ja kriittisesti arvioituun tietokirjallisuuteen. 

Tutkittua tietoa nuorten ehkäisevän päihdetyön malleista ja nuuskasta ilmiönä nuorten 

maailmassa etsittiin eri tietokannoista (Cinahl, Pubmed ja Cochrane Library) hakusa-

noilla teenagers or adolescents or young people and snus or snuff or smokeless tobacco. 

Vertaisvaikuttamisesta haettiin tietoa hakusanoilla peer-education, peer-led, student-led 

or peer-support program ja toimintamalleista evaluation of health promotion programs or 

peer-led/student-led model. Tiedonhaussa rajauksena käytettiin alle viisi vuotta vanhoja 

vertaisarvioituja (peer review) tutkimuksia ja tieteellisiä artikkeleita. Hakutuloksista valin-

takriteereinä olivat tutkimuksen tuoreus, sidosryhmän yhteensopivuus (nuoret, alaikäi-

set, koululaiset) sekä näyttöön perustuvien interventioiden implementoinnin ja arvioinnin 

sisältävät tutkimukset.  

4 Nuorten nuuskan käyttö 

Nuuskan käyttö on keskittynyt pääasiassa Pohjoismaista Ruotsiin, Norjaan ja Suomeen, 

sekä Pohjoismaiden ulkopuolella Yhdysvaltoihin nuuskan tai purutupakan muodossa. 

Tutkimushavainnot perustuvat pääasiassa edellä mainittuihin maihin. Sosiaaliset tekijät 

vaikuttavat nuorten päätöksentekoon mukaan lukien vanhempien, isovanhempien ja en-

nen kaikkea ikätovereiden mielipiteet. (Rolandsson ym. 2014: 215-225.) Tupakkateolli-

suus houkuttelee nuoria nuuskan käyttäjiksi lisäämällä erilaisia makuaineita nuuskaan, 

kuten karamellin, hedelmän, suklaan tai mintun makua. Makuaineet osaltaan vetoavat 
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nuoriin käyttäjiin. (Cullen ym. 2019:839-844.) Samoin erilaiset trendikkäästi kuvioidut 

nuuskapaketit houkuttavat nuoria ostamaan nuuskaa, jolloin ratkaisuna voisi olla vähem-

män viehättävät standardoidut nuuskapaketit haittavaikutusvaroituksineen (Halkjelsvik – 

Scheffels 2019: 1414). 

Amerikkalaistutkimuksissa todetaan useimpien tupakoivien aikuisten kokeilleen tupak-

kaa jo ennen täysi-ikäisyyttä, jolloin ennaltaehkäisevä päihdetyö on syytä ajoittaa yhä 

nuorempiin. Tupakkateollisuus markkinoi nuuskaa tupakan vaihtoehdoksi ja koska tupa-

kointia on rajoitettu urheiluseuroissa ja -halleilla, nuoret kokevat nuuskan käytön helpom-

maksi vaihtoehdoksi. Nuuskakulttuurin on havaittu liittyvän yläkoulu- ja lukioikäisiin nuo-

riin, lähinnä poikiin ja siihen sitoutuu urheiluharrastus vahvasti. Poikien nuuskan käyttö 

on lisääntynyt tyttöjä enemmän erityisesti urheilijoiden keskuudessa, jolloin ammattiur-

heilijoiden roolimallin tärkeys korostuu. (Agaku ym. 2015: 935-939; Taylor ym. 

2015:683.)  

4.1 Nuuskan käyttöön liittyvät sosiaaliset determinantit 

Nuoret, joiden ystävät käyttävät tupakkatuotteita, tarttuvat herkemmin nikotiinituotteisiin 

kuuluakseen joukkoon ja tullakseen hyväksytyksi (Smith ym.2015: 208-214).  Myös käyt-

täytymisnormit vaikuttavat nuorten valintoihin. Fyysisesti aktiiviset nuoret omaavat usein 

savuttomia ystäviä, jolloin eivät itsekään niin herkästi ryhdy käyttämään nuuskaa. Tarvit-

taisiin siis yhteisön tasolla eri alojen yhteistyötä tupakkatuotteiden käytön ennaltaeh-

käisyssä, mukaan lukien nuorisotoimi, urheilu- ja harrasteseurat. Myös poliittisella pää-

töksenteolla verotuksen ja lainsäädännön voimin voidaan vaikuttaa rajoittamalla mainon-

taa ja tarjontaa nikotiinituotteiden osalta. (Smith ym.2015: 208-214.) 

Nuuskan käytön lisääntymiseen on vaikuttanut, että savuttomia alueita on lisätty lainsää-

dännöllisin keinoin. Euroopan maita vertailtaessa skandinaavien tupakointi on jyrkässä 

laskussa, kun taas nuuskan käytössä johtava maa on Ruotsi. Tämä seikka selittynee 

osittain ruotsalaisten nuuskateollisuudesta, mutta myös vapaasta nuuskakaupasta. 

(Leon ym. 2016: 817-821.) Tupakan verotusta nostamalla on huomattu olevan vaikutusta 

nuuskan käytön yleistymiseen varsinkin nuorten keskuudessa (Hawkins ym. 2018: 1-

10). 
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Suomalaistutkimuksessa vertailtiin matalan ja korkeamman koulutustason yhteyttä niko-

tiinituotteiden käyttöön. Tupakoinnin ja matalan koulutustason välillä on havaittava yh-

teys, mutta tätä yhteyttä nuuskan käytön kanssa ei niinkään havaittu. (Danielsson ym. 

2019: 1249.) Norjassa tehdyssä tutkimuksessa puolestaan todettiin matalan sosioeko-

nominen tason, masennusoireiden ja muiden mielenterveysongelmien sekä käytöshäiri-

öiden olevan yhteydessä nikotiinituotteiden päivittäiseen käyttöön. Tutkimuksessa otet-

tiin huomioon vanhempien koulutustaso sekä perheen taloudellinen ja henkinen tila. Tu-

loksissa havaittiin pieniä yhtäläisyyksiä ei tupakkatuotteita käyttävien ja korkeamman so-

sioekonomisen taustan välillä. (Pedersen - von Soest 2014: 1163-1164.) Lapsuuden 

epäsuotuisten kokemusten, kuten fyysisen- ja psyykkisen kaltoinkohtelun sekä seksuaa-

lisen hyväksikäytön ja erilaisten sosiaalisten ongelmien on todettu heijastuvan myös tu-

pakkatuotteiden käytön aloittamiseen. Jo lapsuudessa omaksuttu käyttäytymismalli tu-

pakkatuotteiden käyttöön ja tuen puute aikuisten osalta, ennustaa suurempaa riskiä 

käyttää tupakkatuotteita aikuisenakin. Psykososiaalisten riskien tunnistaminen olisikin 

tärkeää, jotta voimme välttää nuorten ryhtyvän tupakoimaan tai käyttämään ei poltettavia 

tupakkatuotteita. Haavoittuvassa asemassa olevien tupakkainterventioita suunnitelta-

essa on hyvä keskittyä voimavarojen vahvistamiseen. (Alcalá ym. 2016: 969 – 976.) Eri-

laiset antisosiaaliset käyttämistavat, vastuuttomuus ja sitoutumaton elämäntyyli sekä 

psykiatriset häiriöt voivat liittyä nuuskan käyttämiseen ja tämä on hyvä huomioida suun-

niteltaessa nikotiinituotteiden interventioita (Fu - Vaughn 2016: 850-857). 

Alaikäisten nuorten yksilöllisillä, sosiaalisilla ja ympäristön determinanteilla on vaikutusta 

ei-poltettavan tupakkatuotteen käytön aloittamiseen. Jos tupakkatuotteita on helposti 

saatavilla, vanhemmat ja ystävät käyttävät niitä sekä jos nuorilta puuttuu tietoa nikotii-

nituotteiden haittavaikutuksista, he herkemmin, etenkin pojat, aloittavat tupakkatuottei-

den käytön. (Hussain ym.2017: 1–10.) Pitkäaikaisessa seurantatutkimuksessa Norjassa 

vuosina 2003 – 2015 tutkittiin, tuleeko aiemmin tupakoivista henkilöistä uusia nuuska-

käyttäjiä, kun he käyttävät nuuskaa tupakasta vieroittautumisen apukeinona. Norjassa 

tupakointi on vähentynyt huomattavasti ja suurin osa nuuskan käyttäjistä ovat aiemmin 

polttaneet tupakkaa. Tosin huomattava osa ei koskaan tupakoivista norjalaisista on 

myös aloittanut nuuskan käytön. (Lund ym. 2016: 340–348.) Norja tunnetaan nuuskan 

käytön suhteen epäedullisena esimerkkimaana, koska tupakointia on rajoitettu yleisissä 

tiloissa, on nuuskaan siirtyminen vaivatonta helpon saatavuuden sekä käytön huomaa-

mattomuuden vuoksi.   
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4.2 Nuuskan käytön yleisyys Suomessa nuorisotutkimusten valossa  

Kolme nuorisotutkimusta (Eurooppalainen koululaistutkimus, Kouluterveyskysely ja 

Nuorten terveystapatutkimus) tuottavat seurantatietoa mm. päihteiden käytön osalta.  

Eurooppalaisessa koululaistutkimuksessa (ESPAD, the European School Survey Project 

on Alcohol and Other Drugs) on tarkoitus pysyä ajan tasalla muutoksissa, joita liittyy 15–

16-vuotiaiden eurooppalaisten koululaisten alkoholin, tupakan ja huumeiden käyttöön. 

Tutkimuksen tulosten pohjalta on mahdollista seurata päihteiden käyttöön liittyviä ilmiöitä 

ja käytön yleisyyttä nuorten keskuudessa. (THL 2019c.)  

ESPAD-tutkimuksen tuloksista aikavälillä 1995-2019 voidaan havaita, että 15-16-vuoti-

aiden päihteiden käytössä tupakan ja alkoholin käyttö on vähentynyt, mutta nuuskan ja 

kannabiksen käyttö lisääntynyt. Nuuskan käyttö on kuitenkin poikien osalta vähentynyt 

ja tyttöjen osalta lisääntynyt. (Raitasalo 2019: 1-3.) Haasteena onkin siis tavoittaa nuoret 

alaikäiset tytöt, joilla nuuskan käyttö on lisääntynyt. Nuuska on tullut usein tupakoinnin 

rinnalle varsinkin poikien keskuudessa, mutta myös tyttöjen savukkeiden ja nuuskan yh-

teiskäyttö on hieman lisääntynyt. Nuuskan käyttö pitäisi siis tulevaisuudessa ottaa aiem-

paa paremmin huomioon tupakoinnin ennaltaehkäisyssä. Positiivinen tieto on, että ylä-

kouluikäisisä tytöistä 84% ja pojista 74% ei kuitenkaan käytä mitään nikotiinituotteita. 

(Ollila 2016.) 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kouluterveyskyselyiden ja Sosiaali- ja terveys-

ministeriön (STM) nuorten terveystapatutkimusten tuloksista havaitaan samakaltaista ti-

lastotietoa. Molemmista kyselyissä tarkastellaan nuuskan käyttöä ja hankintaa, sekä 

käytön tiheyttä. (THL 2019a.) Kouluterveyskyselyssä tilastotietoa vertailtaessa vuosilta 

2017 ja 2019 voidaan havaita päivittäin nuuskaa käyttävien poikien osuuden pysyneen 

samana (7,6%), kun taas nuuskaa käyttävien tyttöjen osuus on noussut. Vuonna 2017 

1,4% ja vuonna 2019 2,4% tytöistä nuuskasi päivittäin. Kokonaisuudessa tarkasteltuna 

päivittäin tupakkatuotteita käyttävien osuus on laskenut vuodesta 2017 (8,7%) vuoteen 

2019 (8%). (THL 2019b.) 

Nuorten terveystapatutkimuksessa (STM) seurataan 12-18 -vuotiaiden nuuskakokeiluja 

ja päivittäistä tai satunnaista nuuskan käyttöä. Nuuskakokeilut lisääntyivät 14-18-vuoti-

ailla pojilla 2000-luvun alkuun asti, laskivat vuosina 2005-2007 ja sitten kääntyivät uu-

delleen nousuun. Parin viime vuoden aikana nuuskaa kokeilleiden 16-vuotiaiden poikien 
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osuudet nousivat, 14-18-vuotiailla pysyivät samalla tasolla, kun taas 12-vuotiailla osuu-

det laskivat. Tilastollisesti vain 12-vuotiaiden muutos oli siis merkittävä. Tyttöjen vastaa-

vat luvut ovat vuosia olleet matalammat, mutta viimeisen kahden vuoden aikana 14-16-

vuotiaiden tyttöjen nuuskakokeilut ovat lisääntyneet ja 18-vuotiailla pysynyt samana. 12-

vuotiaista tytöistä nuuskaa kokeilleita oli 0%. Näistä luvuista voidaan päätellä juuri ylä-

kouluikäisillä olevan nuuskakulttuuri nousevassa trendissä, sekä pojilla että tytöillä nuus-

kaa käyttävien osuus on kasvanut 14-16-vuotiaiden ikäryhmässä. Pojilla nuuska ja tietyt 

urheiluharrastukset nivoutuvat usein yhteen, mitä tyttöjen keskuudessa ei niinkään ole 

havaittavissa. (Kinnunen ym.2013: 22-26. Kinnunen ym. 2019: 15-24.) 

5 Näyttöä nuorten ehkäisevän päihdetyön malleista 

Ehkäisevän päihdetyön vaikuttavia toimintamenetelmiä on tutkimustiedossa luonneh-

dittu verkostomaisiksi, riittävän laaja-alaisiksi sekä pitkäkestoisiksi. Tärkeää on ottaa 

kohderyhmä eli nuoret mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintaa. Vaikuttavinta 

ehkäisevä päihdetyö on silloin, kun se lisää päihdehaitoilta suojaavia tekijöitä sekä pyrkii 

poistamaan riskitekijöitä ja työ pohjautuu tutkittuun tietoon ja tieteelliseen näyttöön päih-

teiden käytöstä ja niiden haittavaikutuksista. (THL 2020.)  Käytännön toimintaan on ke-

hitetty erilaisia toimintamalleja, kuten Pakka-malli sekä Islannin malli sovellettuna Helsin-

gin toimintaympäristöön. Ehkäisevää päihdetyötä voidaan kohdentaa nuorille myös mo-

biilisovelluksen, esimerkiksi Fume-pelin, avulla. 

5.1 Suomessa käytössä olevia toimintamalleja 

Suomessa käytössä olevalla Pakka-toimintamallilla voidaan parantaa ikävalvontaa 

myyntipisteissä, vähentää alaikäisten alkoholi- ja nikotiinituotteiden saatavuutta, vaikut-

taa alueen asukkaiden asenteisiin alaikäisten alkoholikäytöstä sekä tukea alaikäisten 

raittiutta. Toimintamallia varten kehitettyjä työkaluja ovat mm. ostokokeet, asiakasarvi-

oinnit, vastuullisuuskoulutukset ja päihdetilannekyselyt. (THL 2019d.) THL seuraa yh-

teistyössä aluehallintovirastojen kanssa Pakka toimintamallin tavoitteiden ja toimien to-

teutumista hyödyntäen kyselyitä, rekistereitä ja erillisselvityksiä. Aluetasolla hyödynne-

tään PYLL-analyysiä (Potentia Years of Life Lost) ja vastaavia menetelmiä alueellisten 

väestöryhmien eroja päihteiden ja tupakkatuotteiden käytöstä seuraavien terveyserojen 

seurannassa. (STM 2015: 32.) Holmilan ja Warpeniuksen (2012) mukaan Pakka-toimin-
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tamallin tuloksena voidaan vaikuttaa ennaltaehkäisevään päihdetyöhön yhteisöpohjai-

sella toiminnalla. Haasteena on kuitenkin saada mukaan ne sidosryhmät, jotka eivät tue 

yhteisön interventiota kokonaisvaltaisesti. (Holmila - Warpenius 2012:30-32.) 

Islannin mallissa nuorten päihteiden käyttöön puututaan vahvistamalla suojaavia teki-

jöitä. Hyvin organisoitu vapaa-ajan toiminta ja perheiden kanssa vietetty aika suojaavat 

tutkimusten mukaan nuoria päihteiden käytöltä. Islannin mallin soveltaminen käytäntöön 

on tuottanut hyviä tuloksia, mm. vanhemmuutta tukemalla ja nuorille järjestettyjen struk-

turoitujen vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksien avulla. Islannissa kotiintuloajat säädet-

tiin lastensuojelulakiin. (Kristjansson ym. 2019:62-69; Sigfusson 2017.) Valvomaton va-

paa-aika ja päihteitä käyttävät kaveripiirit altistavat nuoria käyttämään päihteitä. Mallissa 

kunnat järjestäisivät monialaisesti nuorten harrastustoimintaa ja mielekästä vapaa-ajan 

toimintaa. Suomen hallitusohjelman mukaan harrastukset olisi hyvä liittää koulupäivän 

yhteyteen (Osallistava ja osaava Suomi, pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelma 

2019:167). Koulujen merkitys vahvistuisi yhteisöjen keskuksena ja hyvinvoinnin edistä-

jänä. (Ahonen-Walker – Sjöström 2019).  Helsinki on jo alkanut toteuttaa pilottina Islannin 

mallin mukaisia harrastusten järjestämistä koulupäivän päätteeksi eri puolilla Helsinkiä. 

Mallin vaikutuksia seurataan ja raportoidaan kaupunginhallitukselle. (Helsingin kaupunki 

2019.) 

Fume on pelisovellus, jolla on tarkoitus tukea tupakoimattomuutta ja se on kehitetty yh-

dessä nuorten, Turun yliopiston tutkimusryhmän sekä Nordic Edu pelifirman kesken 

osana NO! To smoking -projektia. Peli tarjoaa tietoa tupakkatuotteista ja niiden käytön 

seurauksista. (Fume 2017.) Parisod tutki väitöskirjassaan tupakkaan liittyvän terveyden-

lukutaidon edistämistä Fume-mobiiliterveyspelin avulla. Varhaisnuoret tutustuivat tupa-

koinnin ehkäisyyn tarkoitettuun terveysmateriaaliin useammin Fume sovelluksessa kuin 

lukivat pelkkää internetsivustoa. Pelin avulla onnistuttiin muokkaamaan tupakkaan liitty-

viä mielikuvia ja asenteita toivottuun suuntaan. (Parisod 2018:44-57.) 

EHYT ry käyttää some-kanavia viestinnässään päihteettömyyden edistämiseksi. Face-

bookissa on yläkouluikäisille suunnattu Smokefree Anti Nktn sivusto ja Instagramissa 

Buenotalk nuorten kanava, jota voi seurata myös nettisivuston kautta. Sivustoilla on tie-

toa päihteistä ja niiden vaikutuksista elimistöön sekä blogeja, chat-kanavia ja pelejä ai-

heeseen liittyen. (EHYT ry 2018a.) Nuoret tavoitetaan tehokkaasti ja vuorovaikutteisesti 

some-kanavien kautta. YouTube, Instagram, Snapchat, TikTok ja WhatsApp ovat tällä 

hetkellä nuorten suosiossa. Some-viestinnässäkin on ensin hyvä määritellä kohderyhmä 
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ja sen jälkeen miettiä, miksi, mitä ja miten viestimme sekä missä sitä teemme. Vuorovai-

kutuksesta voidaan puhua silloin, kun luomme sisältöä yhdessä nuorten kanssa. Toimin-

tamallin tavoitteiden saavuttamiseksi on hyvä osallistaa nuoret mukaan toimintaan. 

(Osuma-osallistamalla osaamista 2020.) 

5.2 Kansainvälisiä toimintamalleja 

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) on Yhdistyneiden kansakuntien 

(YK) alainen järjestö. Järjestön määrittelemät kansainväliset ehkäisevän päihdetyön 

standardit nostavat esiin nuorten osalta vertaisvaikuttamisen. Nuorten omia vahvuuksia 

tulee lujittaa vertaisvaikuttamisen avulla, jolloin heidän on helpompi kieltäytyä ympäris-

tön paineen alla päihdekokeiluista. Ehkäisevät päihdeohjelmat perustuvat sosiaalisten 

taitojen lisäämiseen ja parantamiseen, jotta nuorilla olisi tahtoa ja taitoa elää päihtee-

töntä elämää. (UNODC 2015: 18-22.) Näyttöön perustuvia malleja Islannin mallin lisäksi 

ovat Communities that Care ja Prosper -toimintamallit sekä Assist toimintamalli, jota on 

toteutettu Isossa-Britanniassa (THL 2019e, Dobbie ym. 2019:742). EHYT ry:n Nuuska-

agentti toimintamalli perustuu myös nuorten osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisäämi-

seen. Sitouttamalla koko oppilashuollon henkilöstön mukaan toimintaan saadaan ehkäi-

sevä päihdetyö osaksi koulun hyvinvointisuunnitelmaa ja nuorten tietoisuus nikotiinituot-

teiden haitoista lisääntyy. Tavoitteena voidaan pitää, että nuorten kriittinen suhtautumi-

nen päihteiden käyttöön vahvistuu. Arto O. Salosen mukaan on hyvä tarkastella oppi-

misyhteisön toimintakulttuuria kokonaisuutena, eikä vain sen hyviä ja huonoja toimijoita. 

Yhteisön voima syntyy yhteenkuulumisesta, joka tuottaa yhteisöön iloa ja voimaa. Näin 

saadaan aikaan luovia ratkaisuja jo olemassa olevaan ilmiöön. (Rautiola – Ala-Nikkola 

2018.) 

5.2.1 Communities that Care -toimintamalli 

Communities that Care -mallin (CtC) tavoitteena on ehkäistä ongelmia ennen kuin niitä 

edes ilmenee esimerkiksi päihteiden osalta. Nuorisokyselyiden avulla määritellään yh-

teisön vahvuudet ja heikkoudet, jolloin tulosten perusteella voidaan soveltaa ja toteuttaa 

hyväksi havaittuja ennaltaehkäiseviä toimintamalleja. Nuoret toimivat tässä mallissa roo-

limalleina nuoremmilleen, samoin kuin Nuuska-agentti toimintamallissa. Communities 

that Care malli sisältää viisi vaihetta: tunnista sidosryhmät ja sitouta ne toimintaan, tu-

tustu terveyden edistämisen teoriaan ja muotoile visio sekä organisoi työpajat CtC:n 
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suunnittelua varten aikatauluineen. Tämän jälkeen tunnista yhteisön heikkoudet ja vah-

vuudet kyselyn avulla, luo yhteisölle toimintasuunnitelma sekä määrittele selkeät mittarit. 

Lopuksi toteuta ja arvioi toimintamalli. (Communities that Care 2020.) 

Communities that Care toimintamallia on testattu 24 yhteisössä seitsemässä osavalti-

ossa Yhdysvalloissa. Yhteisön nuorista 33% ilmoittivat, etteivät todennäköisesti ala käyt-

tämään tupakkatuotteita tulevaisuudessakaan. (Hawkins ym.2008:1016). Samoin nuor-

ten päihteiden käyttö väheni 12-32%, aiempaan käyttöön verrattuna yhteisötason ohjel-

man avulla (Oesterle ym. 2015:225-227). Communities that Care on tehokas nuorten 

ongelmakäyttäytymisen ehkäisyssä kuten liiallisessa alkoholin ja savuttomien nikotii-

nituotteiden käytössä sekä rikollisen toiminnan ehkäisyssä. CtC yhteisöissä nuoret hyö-

tyivät eniten ennaltaehkäisytoimista. (Rhew ym. 2018:283-286.) 

5.2.2 Prosper toimintamalli 

Prosper-malli (Promoting School Community-University Partnership to Enhance Re-

silience) puolestaan perustuu näyttöön perustuvaan tietoon interventioon laadukkuu-

desta, kun mukana ovat koulu ja koti yhteistyössä. Nuuska-agentti toimintamallissa toi-

mivat parhaimmassa tapauksessa koulu ja nuorisotoimi yhteistyössä tavoitteiden saa-

vuttamiseksi. Prosper-mallissa yhteisön toimijoita osallistetaan suunnittelemaan, toteut-

tamaan ja ylläpitämään koulu- ja kotipohjaisia ehkäisevän päihdetyön ohjelmia. Tutki-

muksissa on osoitettu, että Prosper toimintamalli vähentää negatiivisia vertaisvaikutuk-

sia. Tuloksina nuorten päihteiden käyttö laski 30 % tukemalla heidän elämäntaitojaan 

kouluissa sekä vanhemmuustaitoja perheissä. (Spoth ym. 2013:190-196.) Tutkimukses-

saan Spoth ym. (2017) toteavat aikuisten, jotka aiemmin ovat olleet Prosper yhteisössä, 

ilmoittaneen jopa 41% alhaisemmasta päihteiden väärinkäytöstä. Prosper-mallilla, joka 

sisältää lyhyitä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, voidaan vaikuttaa positiivisesti kansan-

terveyteen vähentämällä pitkäaikaista päihteiden väärinkäyttöä. (Spoth ym. 2017:2250-

2254.) Prosper toimintamallin vaiheet on kuvattu kuviossa 2. 

 



13 

 

 

Kuvio 2. Prosper mallin vaiheet (Prosper 2020). 

 

5.2.3 ASSIST, vertaisvaikuttaminen toimintamallin keskiössä  

Nuuska-agentti toimintamallia vastaavaa toimintaa on Isossa-Britanniassa toteutettu tu-

pakoinnin aloittamista ehkäisevän intervention avulla, jossa 8.luokkalaiset nuoret toimi-

vat vertaisvaikuttajina. Tarkoituksena oli tavoittaa nuoret ennen tupakkakokeiluja. AS-

SIST (A Stop Smoking in Schools Trial) on koulupohjainen, vertaisohjattu tupakoinnin 

ehkäisyohjelma. Toimintamallissa nuoret ottivat puheeksi tupakoinnin tai tupakoimatto-

muuden luokkatoveriensa kanssa, jolloin tarkoituksena oli sosiaalisten verkostojen 

avulla muodostaa sekä ylläpitää uusia arvoja tupakoimattomuudesta. Vertaisvaikuttajat 

valittiin oppilaiden keskuudesta kyselyn avulla ja he saivat vertaisvaikuttajakoulutuksen 

terveysalan ammattilaisilta. Koulutus sisälsi tietoa tupakoinnin haitoista ja riskeistä sekä 

tupakoimattomuuden hyödyistä roolileikkien sekä pienryhmätyöskentelyn muodossa. 

Koulutuksen jälkeen nuoret täyttivät kymmenen viikon ajan päiväkirjaa tupakoimatto-

muuteen liittyvistä keskusteluista. Luokkatoverit kokivat nämä epäviralliset keskustelut 

vertaisvaikuttajan kanssa tärkeiksi. 
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ASSIST interventio vaikutti tupakoinnin yleisyyteen pitkällä aikavälillä. Todennäköisyys, 

että nuoret aloittaisivat tupakoinnin, laski 22% intervention tuloksena. Koulun johto ja 

sidosryhmät uskoivat vertaisvaikuttamisen ulottuvan laajemmin sosiaalisiin verkostoihin 

kuin tavanomainen tupakointia ennaltaehkäisevä interventio. (Dobbie ym. 2019:742; 

Campbell ym. 2008:1597-1600; Starkey ym.2009:978,983.) ASSIST toimintamalli sisäl-

tää samoja rakenteita, kuin Nuuska-agentti toimintamalli, jossa vertaisvaikuttajat kerto-

vat ikätovereilleen nuuskan käytön vaikutuksista elimistöön pelien ja muun nuoria innos-

tavan toiminnan avulla. Samalla nuuska-agentti nuoret vahvistavat kohderyhmänsä so-

siaalisia- ja elämäntaitojaan omassa toimintaympäristössään päihdekokeilujen estä-

miseksi.  

6 Terveyden edistämisen toimintamallien arviointi 

Arvioinnin tavoitteena on tuottaa tietoa, jota voidaan edelleen käyttää toimintamallien 

tehokkuuden parantamisessa. Toimintamalli voidaan todeta epäonnistuneeksi, koska se 

on rakennettu huonosti, mutta useimmin kyse on teoreettisen viitekehyksen puuttumi-

sesta. Strategian kehittelyssä on hyvä ottaa huomioon ryhmätuki, resurssit ja käytännöt, 

koska näillä voidaan vaikuttaa positiivisesti tuloksiin. Tulokset ovat vuorovaikutuksessa 

yleisten sekä paikallisten kontekstiin pohjautuvien tekijöiden ja toimintamallin toteutta-

mistavan kanssa. (Pommier ym. 2010:1472, Darlington ym. 2018:2.)  

Toimintamallia arvioidessa on otettava huomioon mallin perustiedot ja soveltuvuus käy-

täntöön. Tämän jälkeen toimintamalli tulee kuvata sekä etsiä näyttöä toimintamallin vai-

kuttavuudesta sekä kustannusvaikuttavuudesta tutkittuun tietoon perustuen. Lopuksi ar-

vioidaan, miten toimintamalli on sovellettavissa käytäntöön. (Kylänen 2019.) Vaikutta-

vuutta arvioidessa tulee tarkastella toimintamallia ja sen tulosta. Arvioinnilla voidaan 

osoittaa, onko toimintamalli toimiva ja saadaanko sillä aikaan haluttua vaikutusta. Tämä 

liittyykin tavoitteiden toimivuuden todentamiseen ja varsinkin uuden menetelmän ollessa 

kyseessä, halutaan tietää, onko se toimivampi kuin vanhempi malli. Mitä väljempi mallin 

tavoite on, sen vaikeampaa on todentaa sen saavuttaminen. On tärkeää muodostaa 

kuva siitä, mihin pyritään vaikuttamaan ja millä keinoin. Olennaista on hahmottaa toimin-

tamallin eri vaiheiden kautta, mitä tavoitellaan ja onko tulos saavutettu vai ei. (Kettunen 

2017:8-9.) 

Nuuska-agentti toimintamallin tavoitteena on primaaripreventio eli ennaltaehkäistä nuor-

ten nuuskakokeilut ja nuuskan käyttö. Tavoitteen saavuttamiseksi lisätään toimintamallin 
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avulla lasten ja nuorten tietotoisuutta nuuskan valmistuksen ja käytön vaikutuksista. Toi-

mintamallia toteutetaan mielekkään toiminnan (pelit, visat) avulla koulutyön sisällä tai 

koulun ulkopuolisena toimintana. Nuuska-agentti -nuoret toimivat vertaisvaikuttajina ja 

toimijoina. Toimintamallia arvioitaessa voidaan ohjaajilta saatavan palautteen kautta 

saada tietoa, miten helppo toimintamallia on soveltaa käytäntöön ja miten nuoret ovat 

ottaneet sen vastaan. Nuuska-agentti toimintamallin vaikutusten arviointi alueellisesti on 

mahdollista pitkällä aikavälillä erilaisten nuorten terveyskyselyiden (THL, STM) tuloksia 

vertaamalla, saadaanko nuorten nuuskakokeilut ja nuuskan käyttö tulevaisuudessa vä-

henemään.  

6.1 Laadun arviointi 

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen Laatutähteä käytetään apuvälineenä ehkäisevän 

päihdetyön jokaisessa vaiheessa. Laatutähti sisältää yhtenäiset kriteerit ja - laatusuosi-

tukset. Tähden avulla on helpompi hahmottaa kokonaisuuksia ja tehdä työn seurantaa 

ideoiden implementoinnissa käytäntöön. Ehkäisevän päihdetyön tulee perustua luotetta-

vaan tieteelliseen perustaan, jolloin jatkuva seuranta sekä edellä mainitut kriteerit lisää-

vät luottamusta siihen, että ehkäisevällä päihdetyöllä tuotetaan mitattavia hyötyjä sekä 

edistetään hyvinvointia. Toimintamallia toteutettaessa on tärkeää noudattaa alkuperäistä 

toimintasuunnitelmaa, muuten mallin arviointi on haastavaa.  Laatutähteä tulee kuitenkin 

soveltaa yksilöllisesti omaan toimintaympäristöönsä ja ottaa kohderyhmä mukaan toi-

minnan suunnitteluun. Järjestelmällisellä laadunseurannalla voidaan tunnistaa ongelmat 

varhaisessa vaiheessa ja kehittää ehkäisevää päihdetyötä keskeytymättömästi. (Soik-

keli-Warsell 2013: 10-15.) Laatutähti on kuvattu kuviossa 3. 
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Kuvio 3. Ehkäisevän päihdetyön laadun arviointi, Laatutähti (THL 2013). 

 

Toimintamallin arvioiminen käytännössä ei kuitenkaan ole aivan yksiselitteistä, kuten 

Darlington, Violon ja Jourdan (2018) tutkimuksessaan toteavat. Mallin teoreettiseen vii-

tekehykseen pohjautuvat tavoitteet ja saavutetut tulokset ovat hankalasti vertailtavissa. 

Mallin toteutusvaiheessa eteen tulevat haasteet eivät ole aina ennakoitavissa ja tuloksiin 

vaikuttavatkin useat tekijät kuten kodin ja koulun yhteistyö sekä mallin johtamiseen liitty-

vät tekijät. Haastavinta on toteuttaa toimintamallia kouluissa, joissa ilmapiiri on heikko-

laatuinen. Samaa mallia ei voida toteuttaa samalla tavalla eri toimintaympäristössä, vaan 

voidaan muotoilla malli, joka tarjoaa suosituksia ja ohjeistuksia ruohonjuuritason toteu-

tukseen. Vaikka toimintamalli olisi suunniteltu toteutettavaksi missä toimintaympäris-

tössä tahansa, tulokset eivät ole kuitenkaan yhteneviä johtuen toimintaympäristön 

eroista. (Darlington ym. 2018:9.)  

Intervention tarpeita arvioitaessa ja toimien toteuttamisessa tulee osallistujien olla osal-

lisina. Jos interventioon osallistujat eivät ole osallisina interventiotoimien valinnassa, se 

voi johtaa kielteiseen näkemykseen ja altistaa vain osittain interventiotoiminnalle. Koulu-

jen osalta olosuhteet, toiminta ja käytännöt voivat estää interventiotoiminnan toteutusta. 
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Koulupohjaisten interventio-ohjelmien kehittämisessä on käytettävä näyttöön perustu-

vaa lähestymistapaa ja asianmukaista teoriaa. Ohjelman kehittäjien on tärkeää kysyä 

sidosryhmiltä heidän mielipiteitään ja kokemuksiaan kehitysprosessista. (de Lijster ym. 

2019: 1455; Schelvis ym. 2016:1212-1214.) Nuuska-agenttitoimintamalli onkin kehitetty 

yhteistyössä kohderyhmän eli nuorten kanssa, jolloin he ovat itse päässeet vaikuttamaan 

toiminnan sisältöön. Jotta nuoria voidaan tukea yhteisöllisesti ja moniammatillisesti, on 

kaikilla toimintaan osallistuvilla ammattilaisilla hyvä olla yhteneväinen ymmärrys nuorten 

terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä (Rautiola – Ala-Nikkola 2018). 

6.2 Muutosteoria (Theory of Change) mallin toimivuuden arvioinnissa 

Teoriana näissä terveyttä edistävissä toimintamalleissa voidaan käyttää muutosteoriaa 

(Theory of Change, ToC mallina on esitetty kuviossa 4), jossa on hyvä tunnistaa pitkän 

aikavälin tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoiteltu muutos saadaan aikaan. ToC on 

muutoksen hallinta- ja arviointityökalu, joka tukee kriittistä ajattelua kehittämisohjelmien 

suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa (Paina ym. 2017:31). Toimintaympäristö 

tulee tuntea hyvin sekä on tärkeää kehittää mittareita, joilla toteutusta voidaan arvioida. 

ToC-lähestymistapa on suunniteltu arvioimaan tuloksia prosessin jokaisessa vaiheessa. 

(Center of Theory of Change 2019.) Breuer, Lee, Da Silva ja Lund (2016:64-67) tarkas-

televat katsauksessaan, miten ToC teoriana sisältyy osana terveyttä edistäviin interven-

tioihin. Sidosryhmien väliset suhteet voivat vaikuttaa siihen, miten toimintamalli toteute-

taan käytännössä. Nuoriin kohdistuvissa interventioissa sidosryhmien osallistaminen ja 

voimaannuttaminen todettiin erittäin tärkeäksi seikaksi. Intervention toteutusvaiheessa 

muutosteorian tulisi ohjata toteutusta ja tarjota puitteet, jolla alkuperäinen tavoite saavu-

tetaan. (Breuer ym. 2016:64; Darlington ym. 2018:9; Maini ym.2018:1137.) 

Muutosteoriaa sovellettaessa on ensiksi tärkeää tunnistaa sidosryhmät, jotka osallistuvat 

toimintamallin kehitysprosessiin. Yhdessä sidosryhmien kanssa määritellään tarkasti ha-

luttu muutos ja kuvataan nykytilanne sekä suunniteltuun prosessiin vaikuttavat keskeiset 

toimijat. Tämän jälkeen määritellään hankkeen tavoiteltu aikataulu, tärkeimmät strategi-

set valinnat ja niiden perustelut. Syy-seuraus suhteet on hyvä visualisoida esimerkiksi 

janakaavion avulla. Koko prosessi voidaan käsittää oppimisprosessina, jota seurataan 

ja arvioidaan koko ajan. Muutosteoria (Theory of Change) tulee kuvata mallin implemen-

toinnissa käytäntöön. (van Es ym. 2015: 75.) 
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Kuvio 4. Theory of Change prosessi (van Es ym. 2015: 34). 

6.3 EST-terveydenedistämismalli 

EST-malli (Education, Health and Territory) on Ranskassa vuosina 2012-2015 kehitetty 

koulupohjainen terveydenedistämismalli. Malli sisältää terveyden edistämisen kouluym-

päristössä ja sen avulla torjutaan terveyden epätasa-arvoisuutta, kohdennetaan voima-

varoja sosioekonomisiin determinantteihin, osallistetaan yhteisöt mukaan toimintaan 

sekä edistetään terveyttä eri sektorien välisellä yhteistyöllä. Koulumaailmassa koulute-

taan ja tuetaan henkilöstöä mukaan kehittämään terveyttä edistäviä käytäntöjä, kohdis-

tetaan huomio erityisesti toimintaympäristöön ja mallin soveltamiseen siihen sekä kehi-

tetään terveyttä edistävää tietoa, taitoa ja kyvykkyyttä. EST-mallin tavoitteena on koulu-

ympäristössä tarjota koulun henkilökunnalle keinot, joilla uudistaa terveyttä edistäviä 

käytänteitä. Tällöin on otettava huomioon sosioekonomiset erot erilaisissa toimintaym-

päristöissä ja kehitettävä kestäviä terveydenedistämisohjelmia, jotka perustuvat paikal-

listen sidosryhmien voimaannuttamiseen. Malli pyrkii edistämään lasten ja nuorten sosi-

aalista, emotionaalista ja fyysistä terveyttä takaamalla heidän hyvinvointinsa koulussa 
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sekä vahvistamaan heidän elämäntaitojaan. (Pommier ym.2010:1476; Darlington 

ym.2018:2-3.) EST malli on esitetty kuviossa 5. 

 

 

Kuvio 5. Theory of Change käyttäen EST-mallia (mukaillen Darlington 2018, teoksesta 

Pommier ym. 2010). 

EST-mallin kaltaisen toiminnan voidaan katsoa toteutuvan suomalaisessakin kouluyhtei-

sössä, jos koko koulun henkilöstö johtoryhmää myöten sitoutuu Nuuska-agentti toimin-

tamallin tavoitteiden toteuttamiseen. Muutosteorian (Theory of Change) ajatuksena on 

sidosryhmän eli nuorten ottaminen mukaan toimintamallin suunnitteluun ja toteutukseen 

kukin toimintaympäristö erikseen huomioiden. Teorian mukaan Nuuska-agentti toiminta-

mallissa tulisikin ottaa koko oppilashuoltohenkilöstö mukaan toimintaan, jotta Nuuska-

agentti malli toimisi, kuten on suunniteltu.  Nuuska-agentti toimintamallin toteutusta voi-

daan soveltaa omaan toimintaympäristöönsä soveltuvaksi, jotta toimintamallin alkupe-

räinen tavoite, päihteiden käytön ennaltaehkäisy, saavutetaan. 
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7 Opinnäytetyön tavoite, tarkoitus ja tutkimustehtävät 

Opinnäytetyöni tavoitteena on tuottaa tietoa nuorten ennaltaehkäisevän päihdetyön ke-

hittämiseksi. Tarkoituksena on selvittää nuuska-agenttien ohjaajilta kokemuksia Nuuska-

agentti -toimintamallista sekä nuuskan käyttöön liittyvistä ilmiöistä nuorten maailmassa. 

Nuuska-agenttien ohjaajina toimivat EHYT ry:n kouluttamat aikuiset. Tutkimustehtävänä 

on nuuska-agenttien ohjaajien kokemusten perusteella arvioida toimintamallin toimi-

vuutta ennaltaehkäisevässä päihdetyössä nuorten nuuskan käytön osalta.  

Tutkimuskysymyksinä ovat: 

• Minkälaisia kokemuksia nuuska-agenttien ohjaajilla on toimintamallin toteuttami-

sesta? Minkälainen ohjaajan rooli on sekä toiminnot, joita toimintamalli sisältää? 

Minkälaisia näkemyksiä ohjaajalla on nuorten nuuskan käytöstä? 

• Miten nuuskan käyttö näkyy ilmiönä nuorten maailmassa? 

Tässä opinnäytetyössä käytetään sekä määrällisiä että laadullisia tutkimusmenetelmiä 

eli monimetodista lähestymistapaa. Metoditriangulaation tavoitteena on ollut lisätä tutki-

musten luotettavuutta sekä erityisesti loogisten tulkintojen saamista tilastotutkimuksien 

tuloksista. Aineisto voi olla lukumäärältään pieni, mutta sisällöltään laaja. Tällöin tutkijan 

tulee löytää punainen lanka aineistosta saadakseen vastauksia tutkimustehtävään. 

(Vilkka 2015:70-71; Hirsjärvi ym.2018:233). Tämän opinnäytetytön punaisena lankana 

voidaan pitää toimintamalliin sisältyvän vertaisvaikuttamisen toimivuutta. 

8 Opinnäytetyön toteutus 

Opinnäytetyön kysely toteutettiin anonyyminä kaikille nuuska-agenttien ohjaajakoulutuk-

sen saaneille (N=172) Metropolian sähköisenä e-lomakkeena EHYT ry:n kautta. Aineisto 

tallennettiin Metropolia Ammattikorkeakoulun e-lomakkeelle. Kyselylomake testattiin 

EHYT ry:n koulutussuunnittelija Katri Saarelalla sekä osastopäällikkö Ilmo Jokisella, joka 

toimii myös opinnäytetyön kontaktihenkilönä järjestössä. Kohderyhmänä olivat nuuska-

agenttien ohjaajat. Kysely sisälsi saatekirjeen opinnäytetyöstä sekä tietosuojatiedotteen 

(Liite 1 ja liite 2). Aineiston analysoinnissa ja tulosten raportoinnissa säilytettiin tutkitta-

vien anonymiteetti. Aineisto säilytettiin lukitussa tilassa tietokoneella salasanan takana, 

joka oli vain opinnäytetyöntekijän tiedossa. Aineisto hävitetään poistamalla tiedostot 
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opinnäytetyön valmistuttua. Tutkimusta varten pyydettiin tutkimuslupa kaupungin koulu- 

ja sivistystoimesta, jossa haastateltavien työpiste sijaitsee, TENK ohjeiden mukaan 

(TENK 2019). Keskeinen eettinen periaate on tutkittavan suostumus osallistua tutkimuk-

seen, jolloin suostumuksen on perustuttava tietoon eli tutkittava on saanut ymmärrettä-

vän ja totuudenmukaisen kuvan tutkimuksen tavoitteista. Kyselyyn tai haastatteluun 

osallistuminen on ollut vapaaehtoista. Tutkittavalle on myös informoitu kyselylomakkeen 

alussa sekä ennen teemahaastattelua, miten hänen henkilötietojaan käsitellään, säilyte-

tään ja tuhotaan tutkimuksen päätyttyä. (TENK 2019.) Kyselylomakkeeseen vastaajille 

on erikseen välitetty tiedote opinnäytetyöstä, jossa kerrotaan keskeiset tietosuojaseikat. 

Kyselylomakkeen alussa on kyselyyn vastaajan annettava suostumuksensa osallistua 

kyselyyn ja näin hän hyväksyy osaltansa tietosuojaselosteen (Liite 1).  

Kyselyn jälkeen haastateltiin puhelimitse teemahaastatteluna kolmea nuuska-agenttien 

ohjaajaa Oulun seudulta. Haastattelun teema-alueet, mm. missä määrin toimintamalli on 

käytössä, miten se kytkeytyy koulun kokonaistoimintaan sekä miten nuoret ovat sitoutu-

neet toteuttamaan toimintamallia, on esitetty liitteessä (Liite 3).  Haastattelussa ohjaajat 

voivat arvioida toimintamallia ja sen toimivuutta. Jokaiselle haastateltavalle kerroin opin-

näytetyön taustasta sekä tavoitteista. Ennen haastattelua olin lähettänyt heille sähkö-

postitse tietosuojalomakkeen (Liite 2) luettavaksi ja kaikki kolme hyväksyivät sen ennen 

haastattelun alkua. Kerroin tallentavani puhelun aineiston analysointia varten, mutta 

poistavani aineistosta kaikki tunnistamista helpottavat seikat, kuten henkilöiden, koulujen 

ja paikkakuntien nimet. Tallenteet poistetaan tietokoneen tiedostoista aineiston analy-

soinnin jälkeen. Kyselyn tulosten ja ohjaajien henkilökohtaisten kokemusten perusteella 

toimintamallia voidaan kehittää vastaamaan tulevaisuuden nuorten ehkäisevän päihde-

työn edellytyksiä. 

Teemahaastattelun keskeisenä huomioon otettavana seikkana ovat vertaisvaikuttami-

nen ja nuorten osallisuus toimintamallin toteutuksessa. Ohjaajat voivat luonnehtia, miten 

toimintamalli toteutuu heidän omassa toimintaympäristössään. Ohjaajat arvioivat myös 

Nuuska-agentti toimintamallin kytkeytymistä kokonaistoimintaan, sen toteutumista suun-

nitelman mukaan sekä toimintamallin arviointikäytäntöjä ja tuloksia toimintaympäristös-

sään. Ohjaajat voivat kertoa omia kokemuksiaan nuuska-agentti nuorten motivaatiosta 

ja sitoutumisesta toimintamallin toteuttamiseen, sekä kuvailla millaisia erilaisia toimintoja 

agentit ovat toteuttaneet. Haastattelussa ohjaajat saavat lisäksi kertoa, miten itse toimi-
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vat ohjaajana. Toimintamallin tuloksista ja sen toteutumisesta ohjaajat antavat oman ar-

vionsa, sekä luonnehtivat kokemukseensa perustuen kehittämisehdotuksiaan Nuuska-

agentti toimintamallin hyödyntämiseen erilaisissa toimintaympäristöissä.  

8.1 Määrällinen aineisto ja sen analysointi 

Kysely lähetettiin huhtikuussa 2020 kaikille nuuska-agentti ohjaajille, joita EHYT ry:n mu-

kaan oli alun perin 172 henkilöä, mutta sähköposteista muutama palautui lähettäjälle 

takaisin. Vastausaikaa pidennettiin alkuperäisen kahden viikon lisäksi vielä reilun viikon 

ajaksi vähäisen vastausmäärän vuoksi. Määräaikaan mennessä Metropolian e-lomak-

keen kyselyyn vastasi 20 henkilöä, joista yksi ei antanut lupaa käyttää vastauksiaan opin-

näytetyön aineistona, joten kyseinen lomake hylättiin. Karkeasti arvioiden kyselylomak-

keen vastaanottivat noin 165 henkilöä, jolloin vastausprosentiksi tuli 11,5%. Suurin osa 

heistä oli vastannut sekä strukturoituihin että avoimiin kysymyksiin, mutta osa oli jättänyt 

myös joihinkin kysymyksiin vastaamatta.  

Tämän opinnäytetyön kyselylomakkeen aineisto on kuvailevan tutkimuksen aineistoa, 

jolloin hypoteesia ei aseteta (Vilkka 2007:20-24). Tarkoituksena oli luonnehtia tarkasti 

ilmiön tai toiminnan, tässä tapauksessa Nuuska-agentti toimintamallin keskeiset ja kiin-

nostavimmat piirteet. Kyselylomakkeen suunnittelussa otettiin huomioon tutkimuksen ta-

voitteet eli sen, mihin kysymyksiin etsitään vastauksia. Kyselylomakkeella etsittiin koke-

muksia Nuuska-agentti toimintamallin toteutumisesta suunnitellulla tavalla tavoitteiden 

näkökulmasta. Lomakkeen suunnittelun perusta on tutkimussuunnitelmassa, jossa ko-

rostettiin vertaistoiminnan ja nuorten osallisuuden merkitystä toimintamallin toteutumi-

sesta käytännössä. Kyselyssä tavoitteena oli etsiä vastauksia vain niihin asioihin, joita 

tutkimussuunnitelmassa sanotaan mitattavan. 

Kyselylomakkeessa nuuska-agentti -ohjaajia pyydettiin arvioimaan ja kuvaamaan 

Nuuska-agentti toimintamallin toimivuudesta käytännössä, sen toteuttamisesta ja nuor-

ten osallisuudesta mallissa. Kyselyssä etsittiin myös tietoa koulun oppilashuollon sekä 

johdon osallistumisesta ja tuesta toimintamallin tavoitteiden saavuttamisessa sekä nuus-

kan käytöstä ilmiönä nuorten maailmassa. Lomake sisälsi yhteensä 38 strukturoitua ja 

avointa kysymystä jaettuna kolmeen edellä mainittuun teema-alueeseen. (Liite 3). Kysy-

myslomakkeessa oli mahdollista jättää myös vastaamatta kysymyksiin ja edetä eteen-

päin, jolloin kaikkiin kysymyksiin ei tullut jokaiselta ohjaajalta (n=19) vastausta. Struktu-
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roiduissa kysymyksissä vastausvaihtoehdot ovat Likert tyyppisellä 5-portaisella as-

teikolla; täysin eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, ei samaa eikä eri mieltä, jokseenkin sa-

maa mieltä ja täysin samaa mieltä. Kyselylomakkeen vahvuutena voidaan pitää sitä, että 

niillä on vaivatonta sähköisesti kerätä laajakin aineisto tutkimukseen, kun taas heikkouk-

siin voidaan lukea aineiston pinnallisuus eli miten vakavasti vastaajat suhtautuvat tutki-

mukseen. (Hirsjärvi ym.2018:197-200; Vilkka 2015:106; Hirsjärvi – Hurme 2011:195.) 

Kyselylomakkeen vastaukset analysoitiin ja tuloksia esitettiin SPSS-tilastointiohjelmalla 

(Statistical Package for Social Sciences). Havaintojen vähäisyyden takia ristiintaulukoin-

tia ei voinut tehdä, mutta havainnoista voitiin analysoida kuvailut eli lukumäärät ja pro-

senttiosuudet (Heikkilä 2014:201). Kyselylomakkeessa on hyvä aina perustella muuttu-

jien valinta teoreettiseen viitekehykseen sekä tutkimuksen tavoitteisiin nojautuen (Vilkka 

2015:101; 109-110). Kyselylomakkeen kysymykset perustuvat Nuuska-agentti toiminta-

mallin tavoitteisiin eli nuuskan käytön ja kokeilujen ehkäisyyn sekä teoreettiseen viiteke-

hykseen. Avoimet kysymykset analysoitiin sisällönanalyysin avulla. Avoimissa kysymyk-

sissä ohjaajilla oli mahdollisuus kertoa omin sanoin, miten he kokevat toimintamallin ta-

voitteiden toteutumisen sekä arvioida, miten nuorten vertaisvaikuttaminen ilmenee toi-

minnassa. Tuloksia kuvataan numeraalisesti frekvenssinä vastausvaihtoehdoista sekä 

sanallisesti. 

8.2 Haastatteluaineisto ja sen analysointi 

Teemahaastattelua varten pyysin EHYT ry:n Pohjois-Suomen aluekoordinaattorilta eh-

dotuksia haastateltavista nuuska-agentti ohjaajista ja hänen kauttaan sainkin kolme va-

paaehtoista ohjaajaa mukaan haastatteluun. Alun perin haastateltavana piti olla viisi oh-

jaajaa, mutta kahden ohjaajan kohdalla etäkoulun ajankäytölliset haasteet peruivat hei-

dän osallistumisensa. Teemahaastatteluun osallistui kaksi opettajaa kahdesta eri kou-

lusta sekä yksi nuoriso-ohjaaja Oulun seudulta. Haastattelut tehtiin 25. – 26. toukokuuta 

2020 puhelimitse haastateltavan toivomana ajankohtana ja haastattelut kestivät 27-32 

minuuttia. Haastatteluaineistoon litteroinnin jälkeen materiaalia kertyi 21 sivua fontilla 

Calibri 11. Kaikilla haastateltavilla oli kokemusta Nuuska-agenttitoimintamallin toteutta-

misesta omassa toimintaympäristössään noin 1,5-2 vuoden ajalta. Suomessa vallitsevan 

poikkeustilan Covid19 pandemian takia, mallin toteutus oli nyt tauolla kokoontumisrajoi-

tusten vuoksi. Jatkosuunnitelmat olivat kuitenkin jo valmiina toimintamallin toteutuksen 

jatkosta syksyllä 2020. 
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Ohjaajat esittivät oman arvionsa Nuuska-agentti toimintamallin tavoitteiden toteutumi-

sesta, tuloksista ja mallin arvioinnista. He saivat myös kuvailla yhteistyötään nuuska-

agenttien kanssa, miten vertaisvaikuttaminen ilmenee sekä kokemuksiaan nuorten mo-

tivaatiosta ja sitoutumisesta toimintamallin toteutukseen. Haastattelun teemat antoivat 

suunnan keskustellulle, mutta tarvittaessa pyysin haastateltavaa syventämään vastaus-

taan lisäkysymysten avulla ns. suppilotekniikan avulla eli laajoista kysymyksistä täsmäl-

lisempiin (Hirsjärvi – Hurme 2011:142). Näin haastattelutilanteessa teemat toimivat vain 

keskustelun runkona, eivätkä liikaa ohjanneet sitä. Teemahaastatteluun osallistuvista 

ohjaajista kaksi oli vastannut myös kyselylomakkeen kysymyksiin ennen teemahaastat-

telun toteutumista. Haastattelun teemat sisälsivät kyselylomakkeen teemoista syventä-

viä kysymyksiä toimintamallin tavoitteiden toteutumisesta ja käytänteistä, jotta saataisiin 

täsmällisempää kuvausta toimintamallin käytännön toteutuksesta. 

Aineiston alustavana luokitteluna pidin kyselylomakkeen osia sekä teemahaastattelun 

teemoja (Vilkka 2015:163-164; Hirsjärvi ym. 2018: 145-149). Luokitellessani aineistoa 

pohdin, ovatko kaikki luokat oleellisia ja miten ne ovat yhteydessä toisiinsa. Toisissa luo-

kissa aineistoa oli enemmän, kun taas toisissa vähemmän, jolloin jouduinkin miettimään, 

onko jokin tieto painoarvoltaan vähäisempi. Ydinajatuksena pyrin pitämään teoreettisen 

viitekehyksen ja vertaisvaikuttamisen painoarvon aineistoa luokitellessa. Samoin tutki-

mustehtävään oli syytä palata useamman kerran, jolloin mukaan otin vain asiayhteyttä 

kuvaavan tiedon, jotta ymmärtäisin ilmiötä laajemmin. Aineistosta löysin myös opinnäy-

tetyön tutkimustehtävien kannalta epäolennaista tietoa, jotka karsittiin pois.  

Ennen aineiston sisällönanalyysiä on Tuomen ja Sarajärven mukaan (2018:122) hyvä 

määritellä analyysiyksikkö. Tällaisena voidaan pitää sanaa tai lausetta ja sen määrittele-

mistä ohjaavat tutkimustehtävä sekä aineiston laatu. Analyysiyksiköksi valitsin lauseen, 

joka viittasi kyseisen teema-alueeseen. Aineiston analysoinnin aloitin lukemalla sen use-

ampaan kertaan läpi. Sen jälkeen jatkoin aineiston luokittelua, jota ohjasivat opinnäyte-

työni tutkimuskysymykset. Teoriaohjaavuuden kautta pyrin ymmärtämään aineistoa ai-

kaisempien teorioiden valossa. Teemahaastattelurunkoa varten laadin pelkästään 

teema-alueluettelon, en siis yksityiskohtaista kysymysluetteloa. Valitut teemat perustu-

vat tutkimuksen viitekehykseen. 
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Teema-alueina ovat  

• toimintamallin toteutuminen ja sisältyminen kokonaistoimintaan 

• ohjaajan ja agentin sitoutuminen ja motivaatio mallin toteutukseen  

• ohjaajan ja agentin toiminnan sisältö  

• tulosten arviointi ja kehitysehdotukset 

Hirsjärven ym. (2018:149) mukaan tarkoituksena on löytää luokkien välille jonkinlainen 

samankaltaisuus sekä ilmiöiden välille yhteys. Vertailin aineistoa myös aiempaan tutki-

mus- ja teoriatietoon (Vilkka 2015:170; Ojasalo ym. 2018: 137-140). Sekä kyselylomak-

keen avointen kysymysten että teemahaastattelun aineistot analysoitiin omina erillisenä 

aineistonaan tutkimuksen luotettavuuden lisäämiseksi.  

9 Opinnäytetyön tulokset 

Opinnäytetyön tuloksia esitän teemoittain sekä kyselylomakkeen että teemahaastattelun 

tuloksista. Kyselylomakkeen avoimista kysymyksistä on koottu keskeisimmät tutkimus-

kysymyksiin liittyvät vastaukset ja kommentit.  

9.1 Nuuska-agentti toimintamallin toteutuminen kyselyn tulosten valossa 

Kyselylomakkeen vastaajista suurin osa oli naisia (84%). Miehiä heistä oli 11% ja viisi 

prosenttia vastaajista ei halunnut kertoa sukupuoltaan tai luonnehti sukupuolekseen 

muun kuin nainen tai mies. Vastauksia saatiin eniten Päijät-Hämeestä, Pohjois-Savosta 

ja Pohjanmaalta (mukaan lukien Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaa), viisi vastaajaa 

kultakin alueelta. Suomen väestömäärän jakautumisen mukaan juuri tiheimmin asutulta 

alueelta, Uudeltamaalta, saatiin vain yksi vastaus.  

Ammattiryhmänä nuoriso-ohjaajia oli runsaimmin edustettuna vastaajista (47%) ja opet-

tajia oli 26%. Muihin ammattiryhmiin, kuten koulukuraattoreihin ja opinto-ohjaajiin, kuului 

26% ohjaajista.  
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9.1.1 Ohjaajan rooli Nuuska-agentti toimintamallissa   

Yli puolet ohjaajista koki saaneensa riittävästi tukea toimintamallin toteutuksessa, kun 

taas ajankäytön riittävyyttä toimintamallin toteuttamiseen useampi arvioi riittämättömäksi 

tai jokseenkin riittämättömäksi. Koulun johdon tukea saivat lähes kaikki toimintamallia 

toteuttavat. Ohjaajien mukaan toiminnan tuntemus vaihteli kouluittain. Osassa toimin-

tayksiköissä toimintamallin toteutus tunnettiin, osassa ei ollenkaan. Toimintamalli koettiin 

hyvänä nuuskan käytön ehkäisyssä suurimmassa osassa vastauksista. Nuuska-agent-

tejaan tapasi säännöllisesti valtaosa vastaajista, mutta osalla säännöllinen yhteydenpito 

agentteihin puuttui kokonaan. Ohjaajilta kysyttiin toimintamallin suunnitelmallisuudesta 

ja ohjaustuntien tiheydestä. Noin puolet ohjaajista piti nuuska-agenteille ohjausta kerran 

lukukaudessa, loput harvemmin tai ei ollenkaan. (Taulukko 1.) 

Nuuska-agentti ohjaajien koulutus materiaalit ja menetelmät koettiin riittäviksi suurim-

malta osin, eikä kukaan vastaajista nähnyt niissä erityisesti parannettavaa. Vain Kahoot 

visan linkin toimimattomuus mainittiin sekä kyselylomakkeen että teemahaastattelun ai-

neistoissa. Nuuska-agentti koulutuksesta esitettiin sekä myönteisiä että kielteisiä arvi-

oita. Lähes puolet ohjaajista koki koulutuksen luontevaksi ja helpoksi, mutta osa ohjaa-

jista oli koulutuksen helppoudesta jokseenkin eri mieltä. Ohjaajan rooliin liittyvien kysy-

mysten vastauksia on esitetty taulukossa 1. (Taulukko 1.)  
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Taulukko 1. Vastaajien (N=19) näkemykset ohjaajan roolista Nuuska-agentti toiminta-

mallissa (f). 

  

 

Avoimessa kysymyksessä kysyttiin, kuinka usein ohjaaja tapaa nuuska-agentteja sekä 

ohjaajia pyydettiin arvioimaan nuuska-agenttitoimintaa koulussa tai muussa vastaa-

vassa ympäristössä. Ohjaajat kertoivat tapaavansa agenttinuoriaan vaihtelevasti; jotkut 
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viikoittain, pari kertaa kuukaudessa tai ei juuri ollenkaan. Syynä tapaamistiheyteen mai-

nittiin vallitseva poikkeustilanne Covid19 pandemian takia, mutta osa ohjaajista käytti 

WhatsApp viestejä tapaamisten sijaan oman agenttiryhmänsä kanssa. 

1-2 kertaa kuukaudessa. Nuuska-agentit ovat nuorisovaltuustolaisia. 

Noin kerran kuussa kasvotusten, wappiryhmä keskustelee lähes päivittäin. 

Toimintaa ei vielä ole aloitettu korona pandemian aiheuttaman poikkeustilan vuoksi. 

Avoimessa kysymyksessä ohjaajat luonnehtivat, minkälaista toimintaa he ovat toteutta-

neet yhdessä agenttien kanssa. Valtaosa vastauksista sisälsi valmiin materiaalin käytön 

kuten Kahoot visan ja nuuskakorttien käytön. Osa ei ole vielä päässyt toteuttamaan mal-

lia poikkeusolojen takia ollenkaan. 

Ei mitään, kun tuli tämä poikkeustila ja nuuskatunnit siirtyivät nettiin. 

Ohjaustunti on mennyt aika lailla koulutuksessa saatujen diojen mukaan. Lisäksi ollut 

käytössä Kahoot ja nuuskakortit. 

 

9.1.2 Nuuska-agenttien toiminnan sisältö 

Ohjaajien tietoisuus siitä miten nuuska-agentit seuraavat nuuskailmiötä nuorten parissa, 

vaihteli ohjaajien arvioiden perusteella. Nuorten some-päivitykset liittyen nuuskailmiöön 

eivät olleet juurikaan tuttuja ohjaajille. Agenttien motivoitumista tehtäviinsä ohjaajat luon-

nehtivat valtaosin hyväksi tai erittäin hyväksi, eikä yksikään ohjaajista kokenut agenttien 

motivaatiota heikoksi. Toimintamallin käyttöönoton myötä nuuskaan liittyvän ohjauksen 

havaittiin lisääntyneen suurimmassa osassa vastauksista, mutta osa vastaajista ei ko-

kenut kuitenkaan nuuskaan liittyvän ohjauksen lisääntyneen Nuuska-agentti toiminta-

mallin myötä. Toiminnan suunnittelun ja toteutuksen merkeissä vain reilu kolmannes oh-

jaajista piti yhteyttä nuuska-agentteihin. Ohjaajien arviot toiminnan sisällöstä on esitetty 

taulukossa 2. (Taulukko 2.) 
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Taulukko 2. Vastaajien (N=19) näkemykset nuuska-agenttien toiminnasta(f). 

 

 

Avoimessa kysymyksessä, miten agentit seuraavat nuuskailmiötä nuorten keskuudessa, 

ohjaajat kommentoivat mm. ”kaveriporukoissa, olemalla läsnä nuorten arjessa, seuraile-

malla ilmiötä sekä keskustelemalla nuuskan käytöstä”. Vain harva ohjaaja vastasi ” en 

osaa sanoa tai en tiedä”. 

Nuuskaa keskustelun aiheina, ympäristöä ja sitä, näkyykö nuuskatyynyjä tai rasioita. Ei 

seurata yksittäistä henkilöä. 

Osa agenteista oli huolissaan todella nuorista nuuskaajista (5.-6.lk:n ikäisistä). 

Ohjaajille esitettiin myös toinen avoin kysymys, millaista toimintaa agentit ovat toteutta-

neet koulussa tai lähiyhteisössä. Vastauksissa nousi esiin jälleen Covid19 pandemian 

aiheuttama viivästys toiminnan käynnistämisessä, mutta osa ohjaajista kertoi agenttien 

pitäneen ennen pandemian alkua ohjaustunteja nuoremmille oppilaille alakouluissa (5. 

ja 6. luokat), sekä osa oli ollut mukana vanhempainillassakin. 

Nuuskavisoja, siihen liittyviä tietoiskuja välitunnilla jne. 
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Alakouluille suunniteltiin jo tunnit, mutta poikkeusolojen takia ei ehditty toteuttaa. 

Toimintamallin hyödyllisyydestä ja tulevaisuuden visioista voidaan havaita mielipiteitä 

sekä puolesta että vastaan. 

Malli on aika haastava, nuuska-agentit ovat lähes saman ikäisiä ohjattavien kanssa. 

Motivoituneiden nuorten löytäminen ehkä haasteellista. 

Olisi hyvä, jos koulu tukisi toimintaa enemmän ja suhtautuisi kannustavasti. 

Useampi totesi mallin olevan ”hyödyllinen ja helposti toteuttava, hyvä, erinomainen ja 

kokeilemisen arvoinen” sekä vertaisvaikuttamisen etu nousi vastauksissa esille. 

Todella hyvä malli. Nuorelta nuorelle välittyvä tieto on vaikuttavampaa, kuin aikuiselta 

nuorelle välittyvä tieto. 

Toimintamalli on ihan varmasti hyödyllistä, kyllä nuori kuuntelee toista nuorta parem-

min, kuin vanhanaikaisia nuuska/tupakka valistuksia. 

Toimintamalli on erinomainen, mutta jo mallin nimi on monille nuorille (ja aikuisillekin) 

luotaantyöntävä. Tämä on aiheuttanut melko paljon turhaa häiriköintiä agentteja koh-

taan ja muutama vetäytyi ohjelmasta sen takia pois. Osa kertoi kokeneensa huutelua ja 

muuta vastaavaa, mutta halusivat jatkaa. 

  

9.1.3 Ohjaajien näkemys nuorten nuuskan käytöstä 

Nuuskan käytöstä kouluaikana enemmistö ohjaajista totesi, että nuuskaa käytetään, kun 

taas osa ohjaajista ei ollut havainnut nuuskan käyttöä ollenkaan. Nuuskan ostoa ja myyn-

tiä avoimesti kouluympäristössä esiintyi vajaassa puolessa vastauksista, mutta toisaalta 

nuuskan myyntiä tai ostamista ei havainnut lainkaan lähes neljännes ohjaajista. (Tau-

lukko 3). Lähes jokainen ohjaaja arvioi, että toimintamallin avulla voidaan vaikuttaa nuor-

ten asenteisiin ja arvoihin nuuskaan liittyen. Ohjaajien mukaan toimintamallilla saadaan 

kohdennettua nuorten nuuskan käytön ehkäisyä tehokkaasti. Nuuskan käyttöön koulu-

aikana oli joutunut puuttumaan lähes kolmannes vastaajista, mutta sama osuus myös 



31 

 

täysin eri mieltä eli ei ole joutunut puuttumaan nuuskan käyttöön koulussa. Kaikki ohjaa-

jat olivat havainneet kuitenkin alaikäisten nuuskan käytön lisääntyneen ja tätä havain-

nollistavat taulukkoon 3 kootut vastaukset frekvenssinä. (Taulukko 3.) Ilmiön lisääntymi-

sen myötä kansallisten kouluterveyskyselyiden tuloksia tai suuntauksia mediassa aktii-

visesti seuraa valtaosa vastanneista.    

Taulukko 3. Vastaajien (N=19) näkemykset nuorten nuuskan käytöstä (f). 

 

 

Avoimessa kysymyksessä saivat vastaajat arvioida kansallisten tutkimusten tuloksia 

nuorten nuuskan käytön lisääntymisestä. Lähes jokaisessa vastauksessa nousi esiin 

”nuuskan käytön huima lisääntyminen, myös tyttöjen keskuudessa”. 

Täysin eri 

mieltä 

Jokseenkin 

eri mieltä

Ei samaa 

eikä eri 

mieltä

Jokseenkin 

samaa 

mieltä

Täysin 

samaa 

mieltä

Nuuskaa käytetään kouluaikana, vaikka se ei ole

sallittua
0 0 0 4 15

Nuuskan käyttöä ei voi havaita kouluaikana 3 6 0 9 1

Nuuskaa myydään ja ostetaan avoimesti

koulussa
0 7 3 7 2

Olen joutunut puuttumaan nuuskan käyttöön

esim. oppitunneilla
5 3 5 1 5

Nuuskan käytön lisääntymistä ei voi havaita

alaikäisten keskuudessa
7 8 2 2 0

Seuraan aktiivisesti nuorten päihteiden käytön

suuntauksia mediassa tai kansallisten

kyselyiden tuloksista

0 0 2 9 8

Toimintamallilla voidaan vaikuttaa nuorten

nuuskaan liittyviin asenteisiin ja arvoihin
0 0 1 10 8

Toimintamallilla on mahdollista ehkäistä nuorten

nuuskan käyttöä
0 0 2 10 7
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Nuuskan käyttö on lisääntynyt trendi. Saatavuus helpottunut huomattavasti. Nuuskan 

käyttö on nuorten keskuudessa hyväksytympää kuin tupakointi. 

Huolestuttava ilmiö. 

Se on menossa huonoon suuntaan, jos kaikkia ei saada herätettyä ajoissa. 

 

Nuuska-agentti ohjaajat kertoivat avoimessa kysymyksessä koulun johdon ohjeita nuus-

kan käyttöön puuttumiseksi.  

Henkilökunnan puuttuminen koulun päihdeohjelman mukaisesti. 

Nuuska, kuten tupakkakin on lain mukaan kielletty koulun alueella, mutta ison koulun 

ollessa kyseessä valvonta varmasti jää puutteelliseksi. 

 

Useassa vastauksessa mainittiin ”päihdeohjelman mukainen menettely”, koska toimin-

taympäristöt ovat ”savuttomia ja nikotiinittomia alueita”. Eräässä koulussa käytössä on 

porrastetun puuttumisen malli, jossa nuoren on ”mahdollista halutessaan mennä tervey-

denhoitajan luo keskustelemaan nikotiinituotteiden lopettamisesta”. Malliin kuuluu ter-

veyskasvatuskeskustelu sekä tehtäväpaketti jälki-istuntoa varten, jossa nuori voi mm. 

”miettiä mitä hän saavuttaa nuuskan/tupakan käytöllään ja mitä hän voisi saavuttaa, jos 

lopettaisi”. Tavallisimmin rangaistuksena kiinnijäämisestä oli ”rehtorin puhuttelu, jälki-is-

tuntoa ja vanhemmille ilmoitus”.  

Nuuskan käytön rajoittamisesta lainsäädännöllisin keinoin kannatti ohjaajista enem-

mistö, vaikkakaan uskoa siihen, että lainsäädännön kiristäminen vaikuttaisi nuorten 

nuuskan käyttöön, ei ollut kovinkaan monella. Kiristystoimet saivat kannatusta lähinnä 

tuonnin suhteen, joka pitäisi kieltää lailla enemmistön mukaan. Myös nuuskan välittämi-

sestä tai myymisestä kovempia rangaistuksia kannatti suurin osa vastaajista. Taulu-

kossa 4 esitetään ohjaajien mielipiteitä tupakkatuotteiden lainsäädännön tiukentami-

sesta tuonnin, myynnin ja välittämisen osalta. (Taulukko 4.)  
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Taulukko 4. Vastaajien (N=19) näkemykset nuuskan käytön, myynnin ja välittämisen ra-

joittamisesta lainsäädännöllisin keinoin (f). 

 

 

 

Avoimeen kysymykseen lainsäädännön kiristämisestä nuorten nuuskan käytön hillitse-

miseksi ohjaajat totesivat tiukemman lain hieman hillitsevän käyttöä ja toivoivat välittä-

misestä kovempi rangaistuksia. Myös vanhempien toivottiin olevan esimerkkinä nuorille. 

Etenkin alaikäisille välittämisestä tulisi saada isompi sanktio. 

Käyttäjämäärä ehkä pienenisi, mikäli nuuskan ostamista rajoitettaisiin voimakkaammin. 

…kielletty hedelmä on paras hedelmä, kuten nuoret sanovat. 

Kyselylomakkeen lopussa ohjaajat saivat vapaasti kommentoida ja antaa kehitysehdo-

tuksia Nuuska-agentti toimintamallista.  

Materiaalia saisi tulla Ehytiltä, vaikka pari kertaa lukuvuodessa, jolloin aihe pysyisi ajan 

tasalla. 

Kuraattorin näkökulmasta erittäin hyvä työmenetelmä tämä agenttitoiminta, kun vaan 

olisi aikaa ja koulun tuki kannustavampi. 
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Nuuska-agenteiksi valikoituus ns. kilttejä ja terveet elintavat omaavia oppilaita, joilla it-

sellään ei ole vaaraa ryhtyä käyttämään päihteitä. Heidän valistuksensa ei vaikuta, tai 

voi jopa yllyttää ns. ”pahiksia” jatkamaan nuuskaamista. Miten saisi tämän kahtiajaon 

pois? 

Ohjeet viikoittaisiin tapaamisiin. 

Yhteistyö MLL:n (Mannerheimin lastensuojeluliitto) kanssa esim. osaksi tukioppilastoi-

mintaan, ei turhaa päällekkäisyyttä. 

Ohjelman nimi kuulostaa enemmänkin siltä, että nuoret kyttäävät toisten nuuskan käyt-

töä ja raportoivat siitä aikuiselle. Myös dioihin nuoret toivoivat muutoksia. Se on heidän 

mielestään melko pliisu, eikä riittävän mielenkiintoinen. Kahootia kiiteltiin kovasti. 

Minusta nykyinen malli ja koulutusmateriaalit ovat ajan tasalla. Itse liputan tämän mallin 

puolesta ja näin nuoriso-ohjaajan näkökulmasta työ ei ole yhtään kuormittavaa, päin-

vastoin saa vaihtelua arkiseen työhön. 

 

9.2 Nuuska-agentti ohjaajien teemahaastattelun aineistoa 

Teemahaastattelussa ohjaajat saivat omin sanoin luonnehtia kokemuksiaan ja havainto-

jaan Nuuska-agentti toimintamallin toteutumisesta ja sisältymisestä kokonaistoimintaan, 

agenttien sitoutumisesta ja motivaatiosta mallin toteutukseen, ohjaajien ja agenttien toi-

minnasta sekä tulosten arvioinnista ja kehitysehdotuksista. Haastattelun lopuksi ohjaa-

jien oli myös mahdollisuus kommentoida vapaasti toimintamallia ja siihen liittyviä haas-

teita tai onnistumisia. 

9.2.1 Toimintamallin toteutuminen ja sisältyminen kokonaistoimintaan 

Kolmen haastatellun ohjaajan mukaan toimintamalli toteutuu, kuten on suunniteltukin. 

Ohjaajat kouluttavat nuuska-agentit ja sen jälkeen nuoret itsenäisesti toteuttavat toimin-

tamallia valmiin materiaalin kanssa. Ohjaajat kokivat aikaa säästyvän, kun malli sisältää 

valmiit raamit. Kaikki haastateltavat korostivat mallin helppoutta ja vaivattomuutta. Toi-
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mintaa käynnistettäessä on ohjaajalla aluksi paljon järjesteltävää aikataulujen yhteenso-

vittamisen vuoksi, mutta jatkossa mallia pystytään tehokkaasti hyödyntämään, kun on 

huolellisesti ensin suunniteltu toimiva systeemi. Haastateltavat ohjaajat on jatkossa ni-

metty ohjaaja 1 (O1), ohjaaja 2 (O2) ja ohjaaja 3 (O3).  

Helppo toteuttaa valmiin materiaalin kanssa. (O1) 

Tämä istu siihen kouluterveyskyselyn nostamaan tarpeeseen, että tähän osallisuus-

hommaan. Tämäkin hyvä puoli, että on saatu kolmannelle sektorille hyvä yhteistyö-

kumppani tätä kautta (nuorisotoimi). (O2) 

Linkittyy siihen opintosuunnitelmaan kivasti (kuudennen luokan terveystiedon päihtei-

siin liittyvä opintojakso). (O3) 

Toimintamallissa korostetaan nuorten osallisuutta, joka on kouluissakin yhtenä painopis-

tealueena. Yhdessä koulussa Nuuska-agentti toimintamalli sisältyi hyvinvointisuunnitel-

maan tai oli linkitetty terveystiedon oppiaineeseen silloin, kun päihteettömyys oli käsitel-

tävänä. Nuorisotoimella malli ei sisälly toimintasuunnitelmaan, mutta mallia kannuste-

taan ottamaan mukaan toimintaan ja sitä suositellaan toteuttavan. Nuorisotoimella ko-

rostetaan ehkäisevän päihdetyön tärkeyttä toiminnan sisältöä suunniteltaessa. 

Koska nuorisotoimen tilaisuudet ovat päihteettömiä, toimintamalli tukee nuorisotoimen 

periaatteita. (O1) 

Me innostuttiin siitä, että tässä oli tämä nuorten osallisuus, joka on yksi meidän paino-

pisteistä ollut jo pitkään. (O2) 

Osa ohjaajista toteutti toimintamallia alakouluikäisten, lähinnä 5. ja 6. luokkalaisten, kes-

kuudessa, osa myös yläkoululaisille 8. ja 9. luokilla. Tärkeimpänä kohderyhmänä pidet-

tiin kuitenkin kuudesluokkalaisia, jotka saisivat tietoa päihteettömyyden eduista juuri en-

nen yläkouluun siirtymistä. 

Keskustelua virisi myös ”nuorempien ikäryhmien ottamisesta mukaan toimintamallin to-

teutukseen, koska osittain ollaan jo myöhässä kuudesluokkalaisten osalta, jos päihde-

kokeiluja on jo esiintynyt”. Opetushallitus kuitenkin sisällyttää päihdekasvatuksen kuu-

dennen luokan opetussuunnitelmaan, eikä ennen sitä. Arveltiin myös, ”ovatko viides- tai 
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jopa neljäsluokkalaiset henkisesti vielä valmiita ottamaan vastaan tietoa päihteiden käy-

töstä ja niiden haitoista”.  

9.2.2  Sitoutuminen ja motivaatio mallin toteutukseen 

Ohjaajat kiittelivät nuoria ”motivoituneiksi toimintamallin toteuttamisessa” ja jopa ”yllättä-

vän kiinnostuneiksi nuuskasta aiheena”. Vapaaehtoisia nuoria nuuska-agenttikoulutuk-

seen ei ollut vaikea saada, tarjontaa oli jopa yli tarpeen. Nuoret hoitavat ohjaustuntien 

pitämisen itsenäisesti ja joissain tapauksissa ensin harjoittelevat oman luokkansa 

kanssa mallin toteutusta. Nuuska-agenttien kiusaamista tai arvostelua ei ohjaajien mu-

kaan ole heidän tietoonsa tullut. Vain jotain ”kommenttia tai rankempaa leikinlaskua siitä, 

kun agenttitoiminnassa on mukana ollut nuori, joka on aiemmin nuuskaa käyttänyt, mutta 

nyt jo lopettanut”. Pääosin palautteen nuorilta kerrottiin olevan positiivista. Nuuska-

agentteja ”ei koettu nuuskan käytön kyttääjiksi, vaan päinvastoin mukaan valikoituvat 

parhaiten motivoituneet vertaisvaikuttajat”. 

Erittäin hyviä kokemuksia nuorista, ovat sitoutuneet toimintaan ja noudattavat kuuliai-

sesti sitä. (O1) 

Ja jotenkin siitä porukasta tuli sellainen, että ne motivoituneesti ovat käyneet teke-

mässä ja tosi vastuullisesti kaikki ne niiden keikat. (O2) 

Ohjaajat kertoivat ”henkilöstön sitoutumisen toimintaan olevan vahvaa aina johtoa myö-

ten ja kollegiaalista tukea on saatu omassa toimintaympäristössään”. Varsinkin esimies-

ten tuki on vaikuttanut omaan motivaation toimintamallin toteutuksessa, kun on saanut 

kannustusta ja kokenut asian olevan tärkeä muun toiminnan ohella. Kun on itse hakeu-

tunut Nuuska-agentti ohjaaja koulutukseen, on ollut itsestään selvää, että toimintamallia 

myös aletaan toteuttaa ja siihen saa tarvittavat resurssit koulun johdolta. Jos toiminta-

mallia ei koulutuksesta huolimatta toteuttaisi, syinä haastateltavat arvelivat olevan” ajan 

puutteen, oman motivaation puutteen tai esimiehen tuen puutteen”. Opettajilla on haas-

tateltavien mukaan ”kaikenlaista opetuksen lisäksi eli tällainen on silloin helppo jättää 

välistä”.  Muut kuin ohjaajana toimivat opettajat eivät ole kokeneet toimintamallia miten-

kään ylimääräisenä rasitteena, vaan ”kivana lisänä, joka liittyy muuhun opetukseen”.  

…johtoa myöten kannustetaan toteuttamaan toimintamallia. (O1) 
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On saatu hyvää palautetta ei pelkästään koulun johdolta, vaan myös oppilashuoltoryh-

mältä. (O2) 

Tosi kivuttomasti malli toimii, mutta toki se vaatii opettajalta semmoista halua ja sitoutu-

mista siihen asiaan. (O3) 

9.2.3 Ohjaajan ja agenttien toiminnan sisältö 

Ohjaaja ja agentit tapaavat ensi kerran aloitustapaamisessa, kun toimintamallia käynnis-

tetään. Ohjaaja kouluttaa agentit EHYT ry:n materiaalin pohjalta ja agentit ottavat oman 

materiaalinsa käyttöön ohjaustunneilleen. Suurin osa käytti netissä olevia valmiita mate-

riaaleja, joita EHYT ry tarjoaa ja niistä rakennettiin tunnilla pidettävä kokonaisuus. Ka-

hoot visan linkkiä ei ollut saatu koskaan toimimaan, joten nuoret olivat itse tehneet Ka-

hoot visan, jolla kerrattiin ohjaustunnilla käytyjä asioita. Kahoot visa koettiin ”rennoksi 

tavaksi testata tietoutta”.  Nuoret olivat tyytyväisiä valmiiseen materiaaliin, eikä sen suu-

rempaa päivitystarvetta koettu. Ohjaustunneilla on tarkoituksena keskustella alempiluok-

kalaisten kanssa nuuskan käytöstä ja siihen liittyvistä asioista, ja näitä keskusteluja nuo-

ret kiittelevät palautetilaisuuksissaan.  

Tapaan nuoria agenttikoulutuksen ja ohjaustunnin puitteissa. Yhteinen WhatsApp 

ryhmä agenttien kanssa, jossa kuitataan, kun ohjaustunti on pidetty ja missä sekä millä 

materiaaleilla. (O1) 

Sinä aikana, kun toiminta on aktiivista, niin onhan me viestitelty koko ajan. Muuten ei 

ole mitään erityisiä tapaamisia. (O2) 

Infojen pidon jälkeen kysytään kokemuksia ja siinä vaiheessa kysytään, että olisitko 

valmiina ensi vuonna tekemään saman jutun. (O3) 

Ohjaajat eivät tapaa agenttejaan toimintamallin puitteissa muuten kuin mallin toteutuk-

sen ollessa aktiivisessa tilassa. Agenttien kanssa kaikki ohjaajat pitivät omaa WhatsApp 

ryhmää, joissa viestiteltiin kuulumisia, kysytään kokemuksia tai kuka on pitänyt ohjaus-

tunnin ja missä paikassa sekä millä materiaaleilla. Tällainen yhteydenpitotapa koettiin 

riittävänä.  
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9.2.4 Nuuska-agentti toimintamallin arviointi ja kehitysehdotukset 

Palautetta nuuska-agenttien ohjaustunnin jälkeen kerätään kohderyhmältä palautela-

puilla ja niissä on kaikin osin ollut positiivista palautetta. Ohjaaja antaa myös nuuska-

agentti nuorille palautetta näiden palautteiden pohjalta. Kaikilla ohjaajilla oli tapana pal-

kita nuuska-agentti nuoret jollain yhteisellä herkkuhetkellä ja näissä tilaisuuksissa käy-

dään palautekeskusteluja koko ryhmän kesken. 

Toimintamallin vertaisvaikuttamisella uskon pystyväni vaikuttamaan nuorten asenteisiin 

ja arvoihin nuuskan sekä muiden päihteiden käytössä. (O1) 

Totta kai annan semmoista henkilökohtaista palautetta ja sitten meillä on ollut näitä yh-

teisiä kokoontumisia, niin siellähän me on kehuttu niitä (agentteja) maasta taivaaseen. 

(O2) 

Varsinaista ”vaikuttavuuden arviointia ei ole ja tätä materiaalia toivottiinkin EHYT ry:ltä, 

mistä voitaisiin lähteä liikkeelle”. Tällä hetkellä vaikuttavuutta voidaan arvioida vain kan-

sallisten kyselyiden, kuten kouluterveyskyselyiden, alueellisista tuloksista. Pohdittiin 

myös, ”näkyykö tämän toimintamallin toteutus seuraavassa kyselyssä, kun työtä on tehty 

jo kolmen ikäluokan kanssa”. Vertaisvaikuttamisella uskottiin olevan tehokkaampi vaiku-

tus nuorten asenteisiin ja arvoihin, kuin perinteisellä ehkäisevällä päihdetyöllä. Myös 

”nuorten osallisuutta kiiteltiin toimintamallin toteutuksessa”. Ohjaajat kokivat saaneensa 

riittävästi tukea ja ohjausta EHYT ry:ltä, jos jotakin kysyttävää oli mallin toteutuksen puit-

teissa ilmennyt. Koska toimintamalli koettiin hyväksi, sen kerrottiin ”toimivan ihan omalla 

painollaan, jolloin pienellä vaivalla saadaan tehtyä tosi hyviä juttuja”. 

Olennaista siinä minusta on se vuorovaikutus niiden nuorten ja sitten alakoululaisten 

kanssa. Että sehän ei mene koskaan pois muodista sellainen vaikuttaminen. (O2) 

Kehitysehdotuksena Nuuska-agentti toimintamalliin toivottiin ”materiaalin uudistamista 

aika-ajoin, vaikka onkin ajan tasalla”. Myös ”toiminnan jalkauttamista käytäntöön tehok-

kaammin” ehdotettiin koulujen lisäksi nuorisotoimeen laajemmin. Koska kohderyhmänä 

tavallisesti olivat kuudesluokkalaiset, ehdotettiin myös ”alakoulun luokanopettajille oh-

jausta nuuskasta”, koska arveltiin. että ” eivät ihan ymmärrä, mistä on kyse, ettei olla jo 

myöhässä kuudesluokkalaisten kanssa”.  
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Ehkä jotain toiminnallista voisi olla lisää. En osaa sanoa, mitäpä se sitten voisi olla. 

Mutta jotakin just tällaista konkreettista välinettä, millä voi sitten testata tietoutta tai ha-

vainnollistaa sitä. (O3)  

Esimerkiksi siellä voisi olla kouluterveyskyselyn näitä ajankohtaisia tietoja sen verran, 

että sieltä voisi heittää muutamat luvut näille nuorille. Jotakin tällaista voisi päivittää 

nämä ajankohtaiset tiedot. (O3) 

Paikkakuntakohtaiset tilastot, paljonko toimintamallia toteutetaan, kiinnostaisivat. (O1) 

10 Pohdinta 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää nuuska-agenttien ohjaajilta kokemuksia 

Ehkäisevä päihdetyö ry:n Nuuska-agentti -toimintamallista sekä nuuskan käyttöön liitty-

vistä ilmiöistä nuorten maailmassa Metropolian sähköisen e-kyselyn ja teemahaastatte-

lun avulla.  

10.1 Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus 

Hyvän tieteellisen käytännön noudattaminen kuuluu opinnäytetyöprosessiin, jolla tarkoi-

tetaan eettisesti kestäviä tiedonhankinta- ja tutkimusmenetelmiä. Tutkittaviksi valittiin toi-

mintamallia toteuttavat ohjaajat, jolloin aineistoon olisi mahdollista saada kokemuspe-

räistä tietoa. Kaikilla Nuuska-agentti koulutuksen saaneilla ohjaajilla oli yhtäläinen mah-

dollisuus osallistua kyselyyn, jolloin voidaan katsoa tasa-arvoisuuden täyttyvän eetti-

sestä näkökulmasta. Haastateltavat ohjaajat valitsin samalta alueelta, mistä Nuuska-

agentti toimintamalli pilotoitiin, koska arvelin heillä olevan eniten kokemusta varsin uu-

den toimintamallin toteuttamisesta. Omat arvot vaikuttavat tehtyihin valintoihin, joten luo-

tettavuutta arvioitaessa on pyrittävä ottamaan huomioon puolueettomuusnäkökulma 

(Vilkka 2015: 196 – 198).  Kaikkia vastauksia aineistossa on käsitelty puolueettomasti ja 

opinnäytetyöhön on otettu vain tutkimuskysymyksiä koskettava aineisto. Otos Nuuska-

agentti ohjaajista on verraten pieni, jolloin sen voidaan katsoa antavan vain viitettä edus-

tavuudesta. Kyselylomakkeen alhaiseen vastaamisaktiivisuuteen opettajien osalta vai-

kuttivat oletettavasti lisääntyneet työtehtävät Covid 19 pandemian ja etäkoulun järjestä-

misen vuoksi. Nuoriso-ohjaajien aktiivisuus voi johtua taas heidän toimintakulttuurinsa 

joustavuudesta, kun taas opettajien työmäärä kasvoi pandemian aiheuttamien haastei-

den myötä. Tulokset antavat kuitenkin suuntaa sille, miten toimintamallia käytännössä 
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toteutetaan ja saavutetaanko asetettuja tavoitteita. Varsinkin avointen kysymysten ja 

teemahaastattelun aineistosta on mahdollista saada selville ohjaajien näkemyksiä toi-

mintamallin vahvuuksista ja heikkouksista. Tulokset ovat siirrettävissä toisenlaiseen kon-

tekstiin, jos tutkimusympäristönä on samankaltainen koulu. Mallin soveltamiseen vaikut-

tavat kulttuuriset erot, kuten Pohjois-Suomessa nuuskan tuonti Ruotsista. Kyselylomak-

keen ja teemahaastattelun validiteettia eli luotettavuutta arvioitaessa opinnäytetytössä 

on mitattu sitä, mitä oli tarkoituskin mitata eli Nuuska-agentti ohjaajien kokemuksia toi-

mintamallista käytännössä. Mittari ei ollut riittävän kattava, jolloin jokin tutkimusalueen 

ilmiö jäi todennäköisesti mittaamatta. Myöskin tutkimuksen reliabiliteettia eli tulosten py-

syvyyttä on syytä kyseenalaistaa, koska samalla mittarilla voi syntyä sattumavaraisia tu-

loksia erilaisista aineistoista.  

10.2 Tulosten pohdinta teoriaan ja kirjallisuuskatsaukseen peilaten 

Aiempien tutkimusten valossa nuorten ehkäisevä päihdetyö on tehokkainta oikea-aikai-

sena eli riittävän ajoissa toteutettuna sekä sidosryhmän ja toimintaympäristön erot huo-

mioiden. Koska kansallisten tutkimusten (THL, STM) tuloksissa näkyy nuorten nuuskan 

käytön lisääntyminen, tarvitaan Nuuska-agentti toimintamallin kaltaisia työkaluja opetus- 

ja sivistystoimeen sekä nuorisotyöhön. Olennaista onkin ottaa kaikki sidosryhmät eli nuo-

ret, ohjaajat sekä muu henkilöstö mukaan suunnittelemaan ehkäisevää päihdetyötä. Jos 

kaikki sidosryhmät ovat motivoituneita ja sitoutuneita toimintamalliin, tavoitteet toteutu-

vat, kuten on suunniteltukin. Muutosteorian (Theory Of Change) mallin mukaan on tär-

keää samalla ottaa huomioon erilaiset toimintaympäristöt ja tuntea niiden eroavaisuudet. 

(Breuer ym. 2016:64; Darlington ym. 2018:9; Maini ym.2018:1137). Jos tietty toiminta-

malli toimii hyvin Pohjois-Pohjanmaalla, minkälaisia muutoksia se vaatii toimiakseen 

myös Uudellamaalla? Tätäkin asiaa pohdittiin haastateltavien kanssa, tarvitaanko toi-

mintamallin soveltamista eri alueilla ja erilaisten sidosryhmien parissa, vaikkapa moni-

kulttuurisissa kouluissa. Nämä paikalliset kulttuurierotkin on hyvä huomioida toiminta-

mallin toteutusta suunniteltaessa. Eri kontekstissa toimintamallia työstävät ohjaajat luon-

nehtivat vastauksissaan mallin toteutuksen vaivattomuutta ja helppoutta, toiset taas sen 

haasteellisuutta käytännössä. Näistä vastauksista oivalsin juuri toimintaympäristön huo-

mioinnin merkityksen mallin tavoitteiden toteutumisessa. Darlington ym. raportoivat sa-

moin tutkimuksessaan, ettei sama malli todennäköisesti ole toteuttavissa eri toimintaym-

päristöissä, vaan tulisi laatia suosituksia, joita voidaan soveltaa erilaisiin toimintaympä-

ristöihin (Darlington ym. 2018:9). 
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Strukturoitujen kysymysten vastauksissa esiintyi vaihtelua riippuen siitä, missä toimin-

taympäristössä ohjaaja tavallisesti toteutti toimintamallia, kuten koulussa tai nuorisotoi-

men tilaisuuksissa. Osa vastasi avoimiin kysymyksiin laajasti ja aiheeseen perehtyen, 

osa lyhyesti parilla sanalla. Vastauksista heijastuu ohjaajan sitoutuneisuus ja innokkuus 

toimintamallin toteutukseen ja arviointiin. Joihinkin kysymyksiin vastaamatta jättäminen 

kertoo siitä, että mallia ei toteuteta käytännössä, vaikka ohjaajakoulutukseen olisi osal-

listunutkin. Opettajien innokkuutta hakeutua Nuuska-agentti toimintamallin koulutukseen 

tulisi kannustaa, jolloin myös koulun johdon tukea edellytetään toimintamallin toteuttami-

selle koulutyön puitteissa. Koulupohjaisissa terveydenedistämismalleissa on tavoitteiden 

toteutumisen kannalta tärkeää koko henkilöstön sitoutuneisuus (Pommier 

ym.2010:1476; Darlington ym.2018:2-3). Nuuska-agentti toimintamalli on lähtöisin Poh-

jois-Pohjanmaalta yläkoulun tarpeisiin kehitettynä, joten tämä vaikuttanee osaltaan koko 

Pohjanmaan alueen vastaajien aktiivisuuteen. Vastaajia oli vain yksi ohjaaja Uudelta-

maalta, mikä asettaa uusia haasteita toimintamallin jalkauttamiseen myös alueelle, jossa 

suurin osa suomalaisista asuu eli nuorten osuuskin on mittava. Tuloksissa korostui myös 

se, että sieltä, mistä malli on lähtöisin, se koetaan toimivana ja asetetut tavoitteet ovat 

saavutettavissa. Osa vastaajista, erityisesti opettajat, jäivät kaipaamaan koulun johdon 

tukea ja ajankäytöllisten haasteiden ratkaisua esimiestensä taholta. Jatkossa olisi hyvä 

saada yhä enemmän opettajia mukaan toimintamallia toteuttamaan ja koulun johto si-

toutumaan sen tavoitteisiin. Nuoriso-ohjaajien vastauksista ei olennaisesti noussut esiin 

esimiesten tai johdon tuen puute Nuuska-agentti toimintamallia toteutettaessa.    

Nuorisotoimen osallistuminen mallin toteuttajiin yllätti positiivisesti. Oletusarvona oli, että 

mallia toteuttavat useimmin opettajat yhdessä nuorten kanssa, mutta tämän kyselyn tu-

loksista sai toisenlaisen kuvan. Toisaalta haastava Covid 19 pandemia aika ja etäkoulun 

toteutus lienevät vaikuttaneet siihen, että opettajia oli vastaajista vajaa kolmannes. Opet-

tajien ollessa kyseessä olettaisin, että syynä ovat ajankäytölliset haasteet, minkä vuoksi 

toimintamallin toteutus ei toteudu, kuten on suunniteltu. Kolmannes vastaajista koki ai-

kapulan olevan haasteena toimintamallin toteuttamiseen, kun taas yli puolet vastasivat, 

että ajalliset resurssit ovat riittävät mallin sisällyttämiseen toimintaan. Nuoriso-ohjaajien 

vastausten perusteella ajankäyttö ei estä toimintamallin toteutusta. Jos toimintamallia ei 

juurruteta sisälle opintosuunnitelmaan, jätetään säännöllinen toteutus kouluissa helposti 

väliin. Tämän seikka nousi esiin erityisesti teemahaastatteluun osallistuneiden ohjaajien 

vastauksista.  
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Sekä teemahaastattelun että kyselylomakkeen tuloksista voidaan havaita vertaisvaikut-

tamisen ja nuorten osallisuuden tärkeys. Kansainvälisestikin korostetaan ehkäisevän 

päihdetyön standardeissa nuorten vertaisvaikuttamisen tärkeyttä ja tuloksellisuutta 

(UNODC 2015: 18-22; Dobbie ym. 2019:742; Campbell ym. 2008:1597-1600; Starkey 

ym.2009:978,983). THL:n Laatutähdessä (THL 2013), ehkäisevän päihdetyön laadunar-

vioinnissa, suositellaan käytettävän vertaiskasvattajia. Heidän avullaan sosiaalisten tai-

tojen ohjaamien on vaikuttavampaa, kuin pelkkä teoriakeskeisen tiedon jakaminen. Laa-

tutähti painottaa eettisten periaatteiden noudattamista ehkäisevässä päihdetyössä, jol-

loin nuorten syyllistämistä tai aiheella pelottelua tulee välttää. Nuuska-agentti toiminta-

mallin materiaali on koottu tietoperustaan nojautuen, jolloin tavoitteena on antaa tietoa 

nuuskan käytön vaikutuksista ja näin vaikuttaa nuorten arvoihin sekä asenteisiin päihtei-

den käytön aloittamiseen liittyen. Vaikuttamiskeinoina suositaankin siis mieluummin suo-

jaavien tekijöiden vahvistamista ja riskitekijöiden vähentämistä sekä tietoa jakamalla vai-

kuttamista nuorten asenteisiin. Laatutähden oppaassa nostetaan esille Suomen erityis-

ominaisuus, päihdekasvatuksen kuuluminen kaikille yhteiseen opetukseen, mikä kan-

sainvälisesti katsottuna on harvinaista. (Soikkeli – Warsell 2013:17-19, 24,38.) Haasta-

teltavista ohjaajista jokainen mainitsi juuri vertaisvaikuttamisen ja nuorten osallisuuden 

tärkeimmiksi kriteereikseen, minkä takia erityisesti Nuuska-agentti toimintamalli alun pe-

rin herätti heidän kiinnostuksensa. Myös kyselylomakkeen vastauksista korostui erityi-

sesti vertaisvaikuttamisen tärkeys ehkäisevän päihdetyön toteuttamisessa. 

Vertaistoimijuuden hyödyt pääsevät esiin nuorten itse ollessa toimijoina ja esikuvina nuo-

remmilleen. Koulutyössä muutenkin korostetaan nuorten osallisuutta, jota päästään ke-

hittämään Nuuska-agentti toimintamallissa. Nuorten ohjaajille antaneen palautteen mu-

kaan, nuorten osallisuus on tärkeää toimintamallissa, jolloin itse toimijat (nuuska-agentti 

nuoret) tuntevat oman toimintaympäristönsä parhaiten.  Sekä kyselyn että haastattelujen 

aineistoissa nousi monessa yhteydessä esiin vertaisvaikuttamisen tuloksellisuus. Kun 

nuori puhuu nuorelle heidän yhteisellä kielellään tärkeistä asioista, tuntuu sanoma me-

nevän paremmin perille, kuin perinteisellä mallilla toteutettu ehkäisevä päihdetyö. Toi-

saalta juuri agenttien ja ohjattavien ollessa lähes saman ikäisiä nousee esiin mallin haas-

teellisuus; ottavatko nuoret riittävän vakavasti saman ikäisten toteuttaman ohjauksen? 

Nuorten havainnot nuuskasta ilmiönä omassa maailmassaan ja some-päivityksissä tuo-

vat arvokasta ajantasaista tietoa, minkälaisia suuntauksia nousee esiin päihteiden tren-

dien osalta. Ohjaajat kertoivat havainneensa nuorten nuuskan käytön lisääntyneen kou-

lumaailmassa, joten nuuska ilmiönä näkyy koulun arjessa. Saamme tilastotietoa päihtei-

den käytön suuntauksista nuorten maailmassa kansallisten kyselyiden tuloksista, mutta 
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muoti-ilmiöt muuttuvat nopeasti. Tämä luo haasteensa ehkäisevän päihdetyön materiaa-

lien ajantasaisuudelle. 

Kyselylomakkeen vastauksissa toimintamallin toimivuutta ei pidetty niin sujuvana, koska 

koulun johdon tuki puuttui, toimintamallin toteutukselle ei annettu aikaa tai riittävän mo-

tivoituneiden nuorien löytäminen nuuska-agenteiksi oli haasteellista. Teemahaastatte-

luun osallistuneet ohjaajat taas arvioivat mallin helpoksi, toimivaksi ja vaivattomaksi to-

teuttaa ja heillä etuna onkin varmasti se, että he ovat pisimpään toteuttaneet toiminta-

mallia. Toimintamallia ei pidetä erillisenä, irrallisena asiana, vaan se sisältyy kokonais-

toimintaan sujuvasti. Henkilöstö ja johto antavat tukea mallin toteuttamiseen. Koska mu-

kaan lupautuvat erittäin motivoituneet ja sitoutuneet vapaaehtoiset nuoret, ohjaajat ko-

kevat mallin itselleen vaivattomaksi alkumuodollisuuksien jälkeen. Osalle ohjaajista 

haasteeksi nousi kuitenkin riittävän motivoituneiden nuorten saaminen mukaan toimin-

taan. Yhteistyö kolmannen sektorin, esimerkiksi nuorisotoimen, kanssa voisi tuottaa he-

delmällistä tulosta nuorten motivoinnissa ja sitouttamisessa mukaan ehkäisevään päih-

detyöhön. Kyselylomakkeeseen vastanneen ohjaajan ehdotus päällekkäisyyden välttä-

miseksi sisälsi tukioppilastoiminnan (Mannerheimin lastensuojeluliitto, MLL) ja Nuuska-

agentti toimintamallin yhdistämisen, jolloin tukioppilaat toimisivat myös nuuska-agent-

teina.  

Nuoret eli agentit itse suunnittelevat ja toteuttavat ohjaustunnit annetuissa raameissa, 

jolloin ohjaajan osuus on lähinnä toimia tukihenkilönä prosessissa. Näin toimien ohjaaja 

ei koe, että toimintamalli olisi ajankäytöllisesti haastava toteuttaa. Kahoot linkin toimimat-

tomuus tuli esiin useammassa vastauksessa, mutta tätä ei koettu isoksi haitaksi, kun 

nuoret itse suunnittelivat oman Kahoot visansa. Ohjaajat toivoivat useammassa vastauk-

sessaan EHYT ry:ltä Nuuska-agentti toimintamallin materiaalien päivittämistä aika-ajoin 

sekä mahdollisuuksien mukaan tietoa, näkyykö mallin toteutus paikkakuntakohtaisissa 

tilastoissa nuorten nuuskan käytön vähenemisenä. Ehdotettiin myös EHYT ry:ltä ohjeita 

viikoittaisiin tapaamisiin ohjaajien ja nuuska-agentti nuorten välillä. Jotkut ohjaajista ko-

kivat toimintamallin nimen luotaan työntävänä, mutta varsinaisia uusia nimiehdotuksia ei 

tullut, joskin agenttien tilalle ehdotettiin apuohjaajan nimikettä. Toimintamallin toteutta-

miseen osallistuvat nuoret kokivat joissain tapauksissa nimittelyä tai huutelua oppilasto-

vereiden toimesta, johon tulisi puuttua välittömästi, koska kouluissa on kiusaamisen suh-

teen nollatoleranssi. Toimintamallin nimen uudelleen muotoilu voisi tuoda ratkaisun tä-

hän ilmiöön.  
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Toimintamallin toteuttamisessa edesauttavat toimintaympäristön myönteinen ilmapiiri 

ehkäisevää päihdetyötä kohtaan, vertaistoiminnan ja osallisuuden arvostus sekä johdon 

tuki. Linkittämällä ehkäisevän päihdetyön toimintamallin oppiaineeseen, kuten terveys-

tietoon ja sisällyttämällä sen koulun hyvinvointisuunnitelmaan on mallin toteutus yksin-

kertaista suunnitella osaksi lukuvuoden ohjelmaa. Näin saadaan mallin toteuttamisesta 

jatkumo, jolloin jokainen ikäluokka saa tietoa päihteistä ja työkaluja omaan arkeensa 

välttyäkseen päihteiden käytöltä.  

10.3 Johtopäätökset 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että Nuuska-agentti toimintamallin tavoitteiden toteu-

tumisen onnistumiseen edesauttavat toimintaympäristön myönteinen asenne ehkäise-

vää päihdetyötä kohtaan. Sekä sähköisessä kyselyssä että haastatteluissa korostuivat 

johdon ja muun henkilöstön tuen merkitys. Vaikka materiaali onkin helposti saatavilla ja 

toimintamalli vaivaton toteuttaa, onnistuminen vaatii ohjaajalta henkilökohtaista sitoutu-

mista, jotta toimintamalli toteutuu, kuten on suunniteltukin. Sitoutuminen ja innostus eh-

käisevän päihdetyön toteuttamiseen opintosuunnitelmaan linkitettynä toimii parhaiten 

moniammatillisena yhteistyönä, esimerkiksi nuorisotoimen kanssa. Alueelliset erot nuor-

ten käyttäytymisessä ja muotisuuntauksissa aiheuttavat pieniä vivahde-eroja, mikä koe-

taan ajankohtaiseksi nuorten elämässä missäkin ikävaiheessa. Varsinkin maantieteelli-

nen vaihtelu nousi eroon keskusteluissa ohjaajien kanssa, pohjoisessa nuuskakaupan 

esiintyminen rajan läheisyydessä sekä etelässä erilaiset haasteet nuorten päihdekokei-

luissa. 

Moniammatillinen ja monialainen yhteistyö (nuorisotoimi, MLL) voisi edesauttaa mallin 

toteuttamisessa käytännössä, jolloin mukaan saataisiin kaikista motivoituneimmat ohjaa-

jat ja nuoret. Toimintamallin jalkauttamisessa kouluihin voi edesauttaa koulujen hyvin-

vointityöryhmän moniammatillinen yhteistyö, jolloin myös esimerkiksi terveydenhoitaja, 

koulupsykologi ja -kuraattori osallistuisivat mallin toteutukseen yhdessä opettajien 

kanssa. Koulujen ajankäytön haasteellisuuteen ratkaisuna voisi olla mallin toteuttaminen 

nuorisotoimen tilaisuuksissa, jolloin nuorten vapaa-ajalla tapahtuvaan toimintaan tulisi 

lisäksi merkittävää ehkäisevän päihdetyön sisältöä. Vapaamuotoisesti toteutettuna, 

mutta Nuuska-agentti toimintamallin tavoitteet täyttäen, voisi vertaisvaikuttajien sanoma 

mennä paremmin perille nuorille. Ohjaajien vastauksista nousi esiin toiveita toimintamal-

lin jatkuvasta kehittämisen arvioinnista, jolloin EHYT ry voisi järjestönä pyytää kouluista 
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toimintamallin prosessin arviointia säännöllisesti ja kehittää Nuuska-agentti toimintamal-

lia arviointi palautteen mukaan.  

Jatkotutkimusehdotuksena nostaisin esiin nuuska-agentti nuorten haastattelun tutkimuk-

sen aiheeksi, jolloin olisi mahdollista saada nuorilta itseltään mielipiteitä toimintamallin 

toimivuudesta ja sen toteuttamisen mahdollisuuksista ja haasteista. Varsinkin jakamalla 

kohderyhmän maantieteellisesti eri puolelle Suomea saataisiin mielenkiintoista aineistoa 

saman ikäisiltä nuorilta eri puolelta maatamme ja ajantasaista materiaalia kutakin koh-

deryhmää koskevaksi. Näiden tulosten pohjalta voidaan siis pohtia, onko tarpeen kehit-

tää Nuuska-agentti toimintamallista sisällöltään erilaisia versioita pienemmille paikka-

kunnille ja isompiin kaupunkeihin? Nuorten päihteiden käytön ennaltaehkäisy on kuiten-

kin yhtä tärkeää kattavasti ympäri Suomen, eivätkä päihteet ole vain suurkaupungeissa 

esiintyvä ilmiö.  
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Opinnäytetyön nimi: Nuuska-agentti -toimintamallin arviointi ohjaajien näkökulmasta 

Opinnäytetyön toteuttaja: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, Tarja Hiilovaara-Pulli p. xxx 
xxxxxxx. Ohjaaja yliopettaja Arja Liinamo p. xxx xxxxxxx 
 

Teillä on mahdollisuus osallistua yllä mainittuun kyselyyn, jonka tarkoituksena on selvittää 
nuuska-agenttienohjaajina toimivilta aikuisilta heidän kokemuksiaan toimintamallin toimivuu-
desta sekä nuuskan käyttöön liittyvistä ilmiöistä ja tekijöistä nuorten maailmassa.  

 
Olen saanut tiedotteen ja ymmärtänyt sen. Tiedotteesta olen saanut riittävän selvityksen opin-
näytetyöstä, sen tarkoituksesta ja toteutuksesta, oikeuksistani sekä kyselyyn mahdollisesti liit-
tyvistä hyödyistä ja riskeistä. Minulla on ollut mahdollisuus esittää kysymyksiä ja olen saanut 
riittävän vastauksen kaikkiin opinnäytetyötä koskeviin kysymyksiini. 
 
Olen saanut tiedot opinnäytetyöhön mahdollisesti liittyvästä henkilötietojen keräämisestä, kä-
sittelystä ja luovuttamisesta ja minun on ollut mahdollista tutustua opinnäytetyöhön liittyvään 
tietosuojaselosteeseen. 
 
Minua ei ole painostettu eikä houkuteltu osallistumaan opinnäytetyöhön. 
 
Minulla on ollut riittävästi aikaa harkita osallistumistani opinnäytetyöhön.  
 
Ymmärrän, että osallistumiseni on vapaaehtoista ja että voin peruuttaa tämän suostumukseni 
koska tahansa syytä ilmoittamatta. Olen tietoinen siitä, että mikäli keskeytän opinnäytetyöhön 
osallistumisen tai peruutan suostumuksen, minusta keskeyttämiseen ja suostumuksen peruut-
tamiseen mennessä kerättyjä tietoja ja näytteitä voidaan käyttää osana tutkimusaineistoa. 
 
Lukemalla tämän tiedotteen vahvistan osallistumiseni tähän opinnäytetyön kyselyyn.  
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TIEDOTE OPINNÄYTETYÖSTÄ 

Nuuska-agentti -toimintamallin arviointi ohjaajien näkökulmasta 

 
Pyyntö osallistua opinnäytetyöhön 

Teitä pyydetään mukaan opinnäytetyöhön, jossa tarkoituksena on selvittää 
nuuska-agenttien ohjaajilta heidän kokemuksiaan toimintamallista sekä nuuskan 
käyttöön liittyvistä ilmiöistä nuorten maailmassa. Olemme arvioineet, että so-
vellutte kyselyyn, koska olette osallistuneet nuuska-agenttiohjaaja koulutukseen 
ja työskentelette yläkouluikäisten nuorten parissa. Tämä tiedote kuvaa opinnäy-
tetyötä ja teidän osuuttanne siinä. Perehdyttyänne tähän tiedotteeseen teille 
järjestetään mahdollisuus esittää kysymyksiä opinnäytetytöstä, jonka jälkeen 
teiltä pyydetään suostumus opinnäytetyöhön osallistumisesta.   

 
Vapaaehtoisuus 

Opinnäytetyöhön osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Kieltäytyminen ei vai-
kuta jatkossa toimintaanne nuuska-agenttien ohjaajana. 
Voitte myös keskeyttää osallistumisenne opinnäytetyöhön koska tahansa syytä 
ilmoittamatta. Mikäli keskeytätte osallistumisenne tai peruutatte suostumuk-
sen, teistä keskeyttämiseen ja suostumuksen peruuttamiseen mennessä kerät-
tyjä tietoja ja näytteitä voidaan käyttää osana tutkimusaineistoa. 

 
Opinnäytetyön tarkoitus 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa tietoa ennaltaehkäisevän päih-
detyön kehittämiseksi nuorten parissa. 

 
Opinnäytetyön toteuttajat 
 Opinnäytetyö toteutetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Ehkäisevä 
päihdetyö (EHYT) ry:n  yhteistyönä 
   
Tutkimusmenetelmät ja toimenpiteet 

Kyselyyn vastaaminen vie noin 20 minuuttia. Se ei vaadi mitään ennakkoval-
misteluja tai osaamistavoitteiden saavuttamista 
 
Opinnäytetyön kysely toteutetaan siten, että EHYT ry välittää teille sähköisen e-
kyselen, johon voitte rauhassa vastata sopivana ajankohtana. 

 
 
Kustannukset ja niiden korvaaminen 
 Kyselyyn osallistuminen ei maksa teille mitään. Osallistumisesta ei myöskään 

makseta erillistä korvausta. 
  
 
  
 
Opinnäytetyön tuloksista tiedottaminen 
 Tulokset ovat luettavissa opinnäytetyöstä Theseus-tietokannasta 
 
 
 

Opinnäytetytön päättyminen 
                          Opinnäytetyö päättyy keväällä 2021 
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Myös tutkimuksen suorittaja voi keskeyttää opinnäytetyön tutkimuksellisista tai 
henkilökohtaisista syistä. 

 
Lisätiedot 

Pyydämme teitä tarvittaessa esittämään opinnäytetyöhön liittyviä kysymyksiä 
opinnäytetyöntekijälle/opinnäytetyöstä vastaavalle henkilölle. 

 
Opinnäytetyöntekijän yhteystiedot 

 
Opinnäytetyötekijä 
Nimi: Tarja Hiilovaara-Pulli 
Puh. xxx xxxxxxx 
Sähköposti: tarja.hiilovaara-pulli@metropolia.fi 
 
Opinnäytetyön ohjaaja 
Titteli: Yliopettaja 
Nimi: Arja Liinamo 

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy / Terveyden edistäminen 

Puh. xxx xxxxxxx 

Sähköposti: arja.liinamo@metropolia.fi 
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Opinnäytetyön tietosuojaseloste: Henkilötietojen käsittely tutkimuksessa 
 
 

Tässä opinnäytetyössä käsitellään teitä koskevia henkilötietoja voimassa olevan 
tietosuojalainsäädännön (EU:n yleinen tietosuoja-astus, 679/2016, ja voimassa 
oleva kansallinen lainsäädäntö) mukaisesti. Seuraavassa kuvataan henkilötieto-
jen käsittelyyn liittyvät asiat. 
 
Opinnäytetyön rekisterinpitäjä 

Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan tahoa, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa mää-
rittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Rekisterinpitäjä voi olla 
Metropolia Ammattikorkeakoulu, toimeksiantaja, muu yhteistyötaho, opinnäy-
tetyöntekijä tai jotkut edellä mainituista yhdessä (esim. Metropolia Ammattikor-
keakoulu ja opinnäytetyöntekijä yhdessä). 
 
Tässä opinnäytetyössä henkilötietojen rekisterinpitäjä on  
 

Metropolia 
Ammattikor-
keakoulu 
 

  

Toimeksian-
taja 
 

 
 

Toimeksiantajan nimi: 
 

Muu yhteis-
työtaho 
 

    Yhteistyötahon nimi: 
EHYT ry 

Opinnäyte-
työntekijä 
 

  

 
 

 
Voitte kysyä lisätietoja henkilötietojenne käsittelystä rekisteripitäjän yhteys-
henkilöltä 
 
Rekisterinpitäjän yhteyshenkilön nimi: Katri Saarela, koulutussuunnittelija Smo-
kefree toiminta 
Organisaatio: Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry 
Puh.xxx xxxxxxx 
Sähköposti: katri.saarela@ehyt.fi 
 
 
 
 
Opinnäytetyössä ei kerätä henkilötietojanne muista lähteistä. 
 
Henkilötietojenne suojausperiaatteet 



  Liite 2 

 4 (5) 

 

Kyselytutkimus suoritetaan e-lomakkeen avulla EHYT ry:n nettisivujen kautta. 
Vastaukset tallennetaan opinnäytetyön tekijän henkilökohtaiselle Z-verkkole-
vyasemalle. Aineisto on tietokoneella Metropolian Z-verkkolevyasemalla sala-
sanan takana, joka on vain opinnäytetyöntekijän tiedossa. 
 
 
 

 

 
Henkilötietojenne käsittelyn tarkoitus 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa tietoa ennaltaehkäisevän päihde-
työn kehittämiseksi.  Tarkoituksena on selvittää nuuska-agenttien ohjaajilta ko-
kemuksia nuuska-agentti -toimintamallista sekä nuuskan käyttöön liittyvistä il-
miöistä nuorten maailmassa. Nuuska-agenttien ohjaajina toimivat EHYT ry:n 
kouluttamat aikuiset esimerkiksi opettajat ja nuoriso-ohjaajat. 
 
Henkilötietojenne käsittelyperuste 
Suostumus osallistua opinnäytetyön kyselyhaastatteluun 
 
 

Opinnäytetyön kestoaika (henkilötietojenne käsittelyaika) 
Opinnäytetyö kestää 2.1.2020-31.5.2021 

 
Mitä henkilötiedoillenne tapahtuu opinnäytetyön päätyttyä? 

Aineisto tuhotaan opinnäytetyöprosessin päätyttyä  
 
Tietojen luovuttaminen tutkimusrekiseristä 
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille 

 
 
  

Rekisteröitynä teillä on oikeus 
Koska henkilötietojanne käsitellään tässä opinnäytetyössä, niin olette rekiste-
röity opinnäytetyön aikana muodostuvassa henkilörekisterissä. Rekisteröitynä 
teillä on oikeus: 
 
saada tietoa henkilötietojen käsittelystä 

• tarkastaa itseänne koskevat tiedot 

• saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä 

• tarkastaa itseänne koskevat tiedot 

• oikaista tietojanne 

• poistaa tietonne (esim. jos peruutatte antamanne suostumuksen) 

• peruuttaa antamanne henkilötietojen käsittelyä koskeva suostumus 

• rajoittaa tietojenne käsittelyä 

• rekisterinpitäjän ilmoitusvelvollisuus henkilötietojen oikaisusta, pois-

tosta tai käsittelyn rajoittamisesta 

• siirtää tietonne järjestelmästä toiseen 

• sallia automaattinen päätöksenteko nimenomaisella suostumuksellanne 

• tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos katsotte, että henki-
lötietojanne on käsitelty tietosuojalainsäädännön vastaisesti 
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Jos henkilötietojen käsittely opinnäytetyössä ei edellytä rekisteröidyn tunnista-

mista ilman lisätietoja eikä rekisterinpitäjä pysty tunnistamaan rekisteröityä, 

niin oikeutta tietojen tarkastamiseen, oikaisuun, poistoon, käsittelyn rajoittami-

seen, ilmoitusvelvollisuuteen ja siirtämiseen ei sovelleta. 

Voitte käyttää oikeuksianne ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. 

Opinnäytetyössä kerättyjä henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai automaat-
tiseen päätöksentekoon 

 
Henkilötietojen käsittely aineistoa analysoitaessa ja opinnäytetyön tuloksia 
raportoitaessa 
Teistä kerättyä tietoa ja tutkimusaineistoa käsitellään luottamuksellisesti lain-
säädännön edellyttämällä tavalla. Yksittäisille tutkittavalle annetaan tunnus-
koodi ja häntä koskevat tiedot säilytetään koodattuina tutkimusaineistossa. Ai-
neisto analysoidaan koodattuna ja tulokset raportoidaan ryhmätasolla, jolloin 
yksittäinen henkilö ei ole tunnistettavissa ilman koodiavainta. Koodiavainta, 
jonka avulla yksittäisen tutkittavan tiedot ja tulokset voidaan tunnistaa, säilyttä-
vät EHYT ry 31.5.2021 asti eikä tietoja anneta tutkimuksen ulkopuolisille henki-
löille. Lopulliset tutkimustulokset raportoidaan ryhmätasolla eikä yksittäisten 
tutkittavien tunnistaminen ole mahdollista.  
 
 
Tutkimusaineistoa ja opinnäytetyön yhteydessä kerättyjä aineistoja säilytetään 
tutkimuksen päättymiseen asti 31.5.2021 opinnäytetyön tekijän kotona luki-
tussa tilassa tietokoneella salasanan takana, joka on vain opinnäytetyöntekijän 
tiedossa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Liite 3 

 1 

 

Haastattelurunko teemahaastatteluun 

Nuuska-agentti toimintamallin tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten tietoisuutta nuuskan 

valmistuksen ja käytön vaikutuksista, sekä ehkäistä nuuskakokeiluja ja käyttöä. (EHYT 

ry. 2018a). 

 

• toimintamallin toteutuminen kouluissa tai omassa toimintaympäris-

tössäsi?  

• toimitaanko suunnitelman mukaan? 

• miten toimintamalli kytkeytyy kokonaistoimintaan (sisältyykö oppi-

lashuoltoon ja hyvinvointisuunnitelmaan)? 

• onko henkilöstö sitoutunut toimintamallin tavoitteisiin?  

• minkälaisia kokemuksia ohjaajilla on nuorten motivaatiosta ja sitou-

tumisesta toimintamalliin? 

• minkälaisia toimintoja nuuska-agentit ovat toteuttaneet? 

• miten itse toimit ohjaajana? 

• arvioitteko ja miten toimintamallin toteutumista ja tuloksia? 

• miten kehittäisit kokemuksesi perusteella Nuuska-agentti toiminta-

mallia? 
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