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Tupakkatuotteiden ja sähkösavukkeiden 
kokeilun aloitusikä ja taustatekijät 
peruskoulun yhdeksäsluokkalaisilla
OTTO RUOKOLAINEN & KIRSIMARJA RAITASALO

Johdanto

Nuorten tupakointi on vähentynyt huomattavas-
ti viimeisen 20 vuoden aikana. Vuonna 2015 suo-
malaisista peruskoulun yhdeksäsluokkalaisista 21 
prosenttia oli polttanut savukkeita viimeisen 30 
päivän aikana, kun 20 vuotta aiemmin osuus oli 
37 prosenttia. (Raitasalo & al. 2015, 47.) Nuor-
ten tupakkatuotteiden käyttö voi toisaalta olla siir-
tymässä savukkeiden poltosta muiden tuotteiden, 
kuten nuuskan, käyttöön (mt., 48) tai eri tuot-
teiden rinnakkaiskäyttöön (Ollila & Ruokolainen 
2016). Sähkösavukkeet1 näyttävät vakiinnuttaneen 
paikkansa osana nuorten käyttämien tuotteiden 
valikoimaa, niin yleistä niiden kokeilusta on 
tullut: vuonna 2015 suomalaisista peruskoulun 
yhdeksäsluokkalaisista 41 prosenttia oli kokeillut 
sähkösavuketta (Raitasalo & al. 2015, 48). Niin 
muualla Euroopassa (Rennie & al. 2016) kuin 
maailmallakin (White & al. 2015) on nuorten 
sähkösavukkeiden kokeilun raportoitu olevan 
yleistä.

Suomalaisnuorten sähkösavukkeiden kokei-
lu on Nuorten terveystapatutkimuksen mukaan 
yleistynyt merkittävästi vuosien 2013 ja 2015 vä-
lillä: 16-vuotiaista pojista 29 prosenttia oli kokeil-
lut sähkösavukkeita vuonna 2013 ja 40 prosent-
tia vuonna 2015. Samanikäisillä tytöillä vastaavat 
osuudet olivat 21 ja 32 prosenttia. (Kinnunen & 
al. 2015, 32.) Yhdeksäsluokkalaisten nuuskako-
keilut ovat niin ikään yleistyneet viime vuosina 
(Raitasalo & al. 2015, 48).

Lainsäädäntö vaikuttaa oleellisesti tupakkatuot-

1 Tarkemmin sähkösavukkeisiin liittyvästä keskustelusta 
ks. esim. Ruokolainen & al. 2016.

teiden käyttöön (Heloma & al. 2012). Myös hin-
nan on osoitettu olevan merkittävä tekijä nuorten 
tupakoinnissa siten, että korkea hinta laskee tu-
pakoinnin yleisyyttä (Nikaj & Chaloupka 2014). 
Tämän perusteella voi olettaa, että myös säh-
kösavukkeiden ja nuuskan hinta vaikuttaa niiden 
käyttöön. Suomen tupakkalaki uudistettiin EU:n 
tupakkatuotedirektiivin (2014/40/EU) pohjalta, 
ja uusi laki tuli voimaan 15.8.2016. Sähkösavuk-
keet sisällytettiin lain uudistuksessa osaksi savuk-
keita vastaavaa sääntelyä, jolloin niiden vähittäis-
myynti sallittiin, mutta niiden saatavuutta ja käyt-
töä säännellään esimerkiksi ikärajoituksin ja etä-
myyntikielloin. Sähkösavukkeille asetettiin lisäk-
si savukkeita vastaava tunnusomaisten tuoksujen 
ja makujen kielto (Finlex 549/2016, 24. § ja 25. 
§). Jatkossa lain tavoitteena on tupakkatuotteiden 
ohella myös ”muiden nikotiinipitoisten tuotteiden 
käytön loppuminen” vuoteen 2030 mennessä 
(Finlex 549/2016, 1. §; Finlex HE 15/2016). Tä-
mä tavoite pitää sisällään niin savukkeet, nuuskan 
kuin sähkösavukkeetkin. 

Vuoden 2015 keväällä, jolloin tutkimusaineisto 
kerättiin, ei nikotiinia sisältävien sähkösavukenes-
teiden myynti ollut sallittua Suomessa. Niitä saat-
toi kuitenkin tilata EU:n alueelta omaan käyttöön 
rajoitetun määrän internetin välityksellä. Nikotii-
nia sisältämättömien sähkösavukenesteiden ja säh-
kösavukelaitteiden myynti oli sen sijaan sallittua, 
eikä niihin sovellettu lakiin perustuvia ostoikära-
joja. Savukkeita ja nuuskaa eivät alaikäiset saa lain 
perusteella ostaa. Lisäksi niiden välittäminen ala-
ikäiselle on kielletty. Käytännössä kaverit tai tutut 
ovat olleet nuorille merkittävä sähkösavukkeiden 
ja tupakkatuotteiden hankintalähde (Kinnunen & 
al. 2015, 34, 36). 
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Nuorten tupakkatuotteiden ja sähkösavukkei-
den kokeilu ja käyttö ovat merkittävässä asemassa 
niin Suomen tupakkalain tavoitteen saavuttami-
sessa kuin terveyden edistämisessäkin. Tässä tutki-
muksessa tarkastelemamme tupakkatuotteiden ja 
sähkösavukkeiden kokeilun taustatekijöiden iden-
tifioiminen auttaa selkeyttämään vielä vaillinais-
ta kuvaa näiden tuotteiden käytön yhteyksistä ja 
taustatekijöiden mahdollisista eroista. Tätä tietoa 
voidaan käyttää sekä terveyspolitiikan että ehkäi-
sevän työn tukena. 

Aiemmat tutkimukset nuorten tupakka-
tuotteiden ja sähkösavukkeiden kokei-
lun aloitusiästä ja taustatekijöistä

Tupakkatuotteiden ja sähkösavukkeiden kokeilu 
ja kokeilun taustatekijät riippuvat osittain lain-
säädännöstä, joka esimerkiksi estää tai sallii ky-
seisen tuotteen myynnin. Osalle nuorista laitto-
man tuotteen kokeilun kynnys voi olla korkeampi 
kuin laillisen. Esimerkiksi Suomessa ja Ruotsissa 
on nuuskan suhteen erilainen lainsäädäntö, mikä 
vaikuttaa tuotteen saatavuuteen ja käyttöön. Myös 
eri maiden erilainen sähkösavukkeiden sääntely on 
yhteydessä niiden käyttöön (Yong & al. 2015). 
Tutkimusten vertailtavuuteen liittyvä rajoitus tu-
lee ottaa huomioon tarkasteltaessa aiempia tupak-
katuotteiden ja sähkösavukkeiden kokeiluun liit-
tyviä tutkimuksia.

Yhdysvalloissa on arvioitu keskimääräisen savuk-
keiden kokeilun aloittamisiän olevan 14–18-vuo-
tiailla 13,7 vuotta (Reidpath & al. 2014). Säh-
kösavukkeiden osalta yleisin ajankohta ensimmäi-
selle kokeilulle oli 14–15-vuotiaana (Miech & al. 
2016, 322). Suomalaisilla nuorilla on havaittu 
nuuskakokeiluja 12-vuotiailla pojilla ja 14-vuoti-
ailla tytöillä (Kinnunen & al. 2015, 69). Ruotsissa 
on nuuskakokeiluja raportoitu jo 11-vuotiailla po-
jilla ja tytöillä (Folkhälsomyndigheten 2014, 44). 

Eri tupakkatuotteiden ja sähkösavukkeiden 
käytön on lukuisissa tutkimuksissa todettu olevan 
nuorilla vahvasti yhteydessä toisiinsa (Ruokolai-
nen & al. 2013; Kinnunen & al. 2016; Barring-
ton-Trimis & al. 2016; Tseveenjav & al. 2015). 
Tuotteiden käyttö näyttää siis ainakin osittain 
kasautuvan samoille nuorille. Nikotiiniriippu-
vuus voi kehittyä nuorilla herkästi (Zhan & al. 
2012), ja erilaisten nikotiinituotteiden rinnak-
kaiskäyttö voi lisätä nuoren nikotiiniriippuvuut-
ta, mikä taas vaikeuttaa tuotteista eroon pääsyä. 

Nuorten savukkeiden kokeilun taustatekijät näyt-
tävät olevan ainakin osittain samoja kuin sään-
nöllisessä tupakoinnissa. Kokeilun riskitekijöi-
tä on esitetty olevan muiden tupakkatuotteiden 
ja alkoholin käyttö, huono koulumenestys, muu 
kuin ydinperherakenne ja ystävien tupakointi 
(O’Loughlin & al. 2009). Erityisesti ystävien 
tupakoinnilla, mutta myös koulussa koetuilla 
ongelmilla, on tutkimusten mukaan merkittävä 
rooli tupakoinnin kokeilussa (Gritz & al. 2003). 
Nuoren sukupuoli ja liikunnan harrastaminen 
eivät Jennifer O’Loughlinin ja kumppanien 
(2009) havaintojen mukaan ennusta tupakoin-
nin kokeilua ja vanhempien koulutustason yhtey-
destä tupakkakokeiluihin on ristiriitaisia tulok-
sia (O’Loughlin & al. 2009; Gritz & al. 2003). 
Tärkeä tekijä nuorten tupakoinnin aloittamisessa 
on vanhempien tupakointi, mutta myös geneetti-
set tekijät vaikuttavat tupakoinnin aloittamiseen 
(USDHHS 2012, 439–445, 451–455). 

Sähkösavukekokeiluilla näyttää aiempien tutki-
musten valossa olevan osittain samoja ja osittain 
eri taustatekijöitä kuin savukkeiden kokeilulla. 
Pojilla on esitetty olevan suurempi todennäköisyys 
kokeilla sähkösavukkeita kuin tytöillä (Hwang & 
Park 2016; Krishnan-Sarin & al. 2015) ja huo-
nosti koulussa viihtyvät kokeilevat sähkösavuk-
keita hyvin koulussa viihtyviä todennäköisemmin 
(Geidne & al. 2016). Suomalaisnuorilla vahvim-
min sähkösavukkeiden kokeiluun yhteydessä on 
tupakointi ja nuuskan käyttö, mutta myös heikol-
la koulumenestyksellä on yhteys sähkösavukkei-
den kokeiluun. Sen sijaan perherakenne ja van-
hempien koulutus eivät näytä olevan yhteydessä 
nuoren sähkösavukekokeiluun. (Kinnunen & al. 
2016.) Korealaistutkimuksessa tupakoivat ystä-
vät, alkoholin käyttö ja koettu huono koulume-
nestys lisäsivät nuoren sähkösavukekokeilun to-
dennäköisyyttä (Hwang & Park 2016). Vanhem-
pien valvonnalla (Fotiou & al. 2015) eikä savuk-
keiden koetulla terveyshaitalla näyttäisi olevan yh-
teyttä nuoren sähkösavukkeiden kokeiluun (Am-
rock & al. 2015).

Nuuskan osalta julkaistut tutkimukset liitty-
vät pääsääntöisesti säännöllisen käytön, ei kokei-
lun, taustatekijöiden tarkasteluun. Ari Haukkala 
ja kumppanit (2006) ovat kuitenkin havainneet, 
että savukkeiden käyttö ja aktiivinen urheilun har-
rastaminen lisäävät pojilla nuuskan kokeilun to-
dennäköisyyttä. Lisäksi huonommin koulussa pär-
jäävät pojat kokeilevat nuuskaa paremmin koulus-
sa pärjääviä poikia todennäköisemmin (mt.). Suo-
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malaisnuorten nuuskan nykyisen käytön toden-
näköisyyttä lisäävät nuoren tupakointi, alkoholin 
käyttö, positiivinen suhtautuminen tupakointiin 
ja vanhempien korkea koulutus (Tseveenjav & al. 
2015). Norjassa eksklusiivisilla nuuskan käyttä-
jillä (käyttävät nuuskaa mutteivät savukkeita) to-
dettiin olevan suurempi todennäköisyys harrastaa 
ohjattua liikuntaa verrattuna eksklusiivisiin tu-
pakoijiin tai savukkeiden ja nuuskan rinnakkais-
käyttäjiin, mutta eroa tupakoimattomiin nuoriin 
ei havaittu (Larsen & al. 2013). Nuuskan käyttä-
jät näyttävät täten eroavan tupakoijista esimerkik-
si urheiluun liittyvien tekijöiden suhteen (Peder-
sen & von Soest 2014; Mattila & al. 2012; Hauk-
kala & al. 2006).

Artikkelimme tutkimuskysymykset voidaan 
jakaa kolmeen osaan: Ensiksi kysymme, kuinka 
yleistä savukkeiden, nuuskan ja sähkösavukkei-
den kokeilu on ja millä tuotteella nuoret yleises-
ti aloittavat tupakka- ja nikotiinituotteiden ko-
keilun. Tarkastelemme myös, onko aloittamisiässä 
eroja sukupuolten välillä. Toiseksi tarkastelemme 
tupakoinnin, nuuskan ja sähkösavukkeiden kokei-
lun yhteyksiä toisiinsa. Kolmanneksi tutkimme, 
mitkä taustamuuttujat ovat yhteydessä savukkei-
den, nuuskan ja sähkösavukkeiden kokeiluun se-
kä sitä, onko taustamuuttujissa havaittavissa ero-
ja tai yhtäläisyyksiä.

Aineisto ja menetelmät

Tutkimuksen aineistona käytetään nuorten päih-
teidenkäyttöä käsittelevän eurooppalaisen koulu-
laiskyselyn (European School Survey Project on 
Alcohol and Other Drugs, ESPAD) Suomen ai-
neistoa, joka kerättiin anonyymina luokkakyse-
lynä keväällä 2015. Otantamenetelmä oli ositet-
tu kaksivaiheinen ryväsotanta. Suomen aineistos-
sa oli mukana 258 koulua (osallistumisprosentti 
94) ja 4 049 oppilasta (osallistumisprosentti 89). 

Vuonna 2015 tutkimuksen perusjoukko koos-
tui vuonna 1999 syntyneistä suomen- ja ruotsin-
kielisten koulujen oppilaista. Kyseinen ikäluok-
ka on pääosin peruskoulun yhdeksännellä luokal-
la, siksi kysely tehtiin vain yhdeksäsluokkalaisten 
keskuudessa. Ne oppilaat, jotka eivät kuuluneet 
tavoiteltuun ikäluokkaan, poistettiin jälkikäteen 
aineistosta. Otannan ulkopuolelle on jätetty esi-
merkiksi vamman vuoksi erityisopetuksessa ole-
vat, erityisluokilla opiskelevat ja Ahvenanmaalla 
asuvat.

Otantamenetelmä oli ositettu kaksivaiheinen 
ryväsotanta. Ositteet muodostettiin EU:n alueja-
on (NUTS2) mukaan, ja otokseen tulevat kou-
lut poimittiin otantojen ensimmäisessä vaihees-
sa kustakin ositteesta (systemaattisella) PPS (pro-
bability-proportional-to-size) -satunnaisotannalla. 
Tutkimuksen menetelmästä on tarkempaa tietoa 
aiemmassa julkaisussa (Raitasalo & al. 2015, 12–
14). Aineiston tilastollisessa analyysissa käytettiin 
ristiintaulukointia ja χ2-testiä, kahden riippumat-
toman ryhmän keskiarvojen testausta (t-testi) se-
kä logistista regressioanalyysia. Otanta-asetelma 
otettiin huomioon käyttämällä SAS:n survey-pro-
seduureja (SAS 9.3).

Muuttujat
Savukkeiden, nuuskan ja sähkösavukkeiden ko-
keilua kysyttiin seuraavasti: ”Minkä ikäisenä poltit 
ensimmäisen tupakan / poltit ensimmäisen kerran 
sähkötupakkaa / käytit ensimmäisen kerran nuus-
kaa?” Vastaukset luokiteltiin kunkin tuotteen koh-
dalla kahteen luokkaan, ei koskaan kokeilleisiin ja 
joskus kokeilleisiin. 

Taulukko 1. Tutkimuksessa käytettyjen muuttujien 
jakaumat (% ja n) 15–16-vuotiailla vuonna 2015

N=4 049 % n

Sukupuoli (poika) 48,4 1 958

Kokeillut savukkeita 47,3 1 909

Kokeillut nuuskaa 26,2 1 072

Kokeillut sähkösavukkeita 41,2 1 657

Käyttänyt alkoholia elinaikana 26,3 1 059

Harrastaa urheilua lähes päi-
vittäin 56,3 2 273

Vanhemmat tietävät 
perjantai-illoista (lähes aina) 88,0 3 512

Vanhempien koulutus 
(korkeintaan peruskoulu) 6,1 185

Suurin osa kavereista tupakoi 16,8 689

Keskiarvo >8,5 37,6 1 501

Keskiarvo 7,5–8,5 36,2 1 445

Keskiarvo <7,5 26,1 1 043

Ydinperhe 70,6 2 817

Yksinhuoltajaperhe 15,9 634

Uusperhe 12,5 498

Muu perhemuoto 1,0 41

Pitää satunnaiseen tupakoin-
tiin liittyviä riskejä suurina 4,4 179

Viikoittain käytetty 
rahamäärä (<10 eur/vko) 49,0 1 941
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Kyseisten tuotteiden kokeiluun liittyvinä taus-
tatekijöinä tarkasteltiin sukupuolta, muiden tu-
pakka- ja nikotiinituotteiden kokeilua, elinaikais-
ta alkoholinkäyttöä, vanhempien koulutustasoa, 
perhemuotoa, viimeisimmän todistuksen keski-
arvoa, päivittäistä urheilua, kaverien tupakointia, 
satunnaiseen tupakointiin liitettyjä riskejä, nuo-
ren viikoittain henkilökohtaisiin menoihin käyttä-
mää rahamäärää sekä vanhempien tietämystä nuo-
ren perjantai-iltojen viettotavoista. Muuttujien ja-
kaumat on kuvattu taulukossa 1. Tarkempi ku vaus 
käytetyistä muuttujista on saatavilla aiemmassa 
julkaisussa (ks. Raitasalo & al. 2015, liite 3). 

Tulokset
Vuonna 2015 peruskoulun yhdeksäsluokkalaisis-
ta, 15–16-vuotiaista pojista 50 prosenttia oli ko-
keillut joskus elinaikanaan savukkeita ja yhtä suuri 
osuus sähkösavukkeita. Nuuskaa oli kokeillut 40 
prosenttia pojista. Tytöillä vastaavat osuudet oli-
vat 44 prosenttia (savukkeet), 33 prosenttia (säh-
kösavukkeet) ja 13 prosenttia (nuuska). Kaikkien 
edellä mainittujen tuotteiden kokeilu oli pojilla ti-
lastollisesti merkitsevästi yleisempää kuin tytöillä. 

Aloittamisikä
Eri tuotteiden kokeilun aloitusikää tarkasteltiin 
keskiarvojen avulla. Taulukosta 2 havaitaan, et-
tä sekä pojat että tytöt aloittavat savukkeiden ko-
keilun aiemmin kuin nuuskan kokeilun, joka taas 
aloitetaan aiemmin kuin sähkösavukkeiden kokei-
lu. Sukupuolieroja tarkasteltaessa huomataan, että 
pojat aloittavat kaikkien tarkasteltujen tuotteiden 
kokeilun tyttöjä nuorempana.

Savukkeiden, nuuskan ja sähkösavukkeiden ko-
keilun väliset yhteydet
Kuvio 1 osoittaa, että savukkeiden, sähkösavuk-
keiden ja nuuskan kokeilu oli yleisempää niillä 
nuorilla, jotka olivat jo kokeilleet jotakin muu-
ta näistä tuotteista. Savukkeita joskus kokeilleis-
ta 48 prosenttia oli joskus kokeillut nuuskaa ja 
73 prosenttia sähkösavuketta (osakuvio 1a). Sa-
vuketta kokeilemattomilla vastaavat osuudet oli-
vat seitsemän ja 12 prosenttia. Vastaavasti nuus-
kaa joskus kokeilleista 87 prosenttia oli joskus ko-
keillut savukkeita ja 88 prosenttia sähkösavukkei-
ta (osakuvio 1b). Sähkösavukkeita joskus kokeil-
leista 84 prosenttia oli kokeillut myös savukkei-
ta ja 57 prosenttia nuuskaa (osakuvio 1c). Suku-
puolittain tarkasteltaessa erot tuotteiden kokeilus-

sa olivat samansuuntaiset kuin yhdistetyssä aineis-
tossa (ei esillä).

Savukkeiden, nuuskan ja sähkösavukkeiden ko-
keilun taustatekijät
Taulukossa 3 on kuvattu tarkasteltujen tekijöiden 
yhteys eri tuotteiden kokeiluun, kun kaikki ana-
lyysissa mukana olevat tekijät on vakioitu. Nuo-
ren muu tupakkatuotteiden, sähkösavukkeiden ja 
alkoholin käyttö sekä perheeseen, kavereihin, va-
paa-aikaan ja koulunkäyntiin liittyvät muuttujat 
huomioon otettaessa nähdään, että savukkeiden, 
nuuskan ja sähkösavukkeiden kokeiluun liittyy sa-
moja taustatekijöitä. 

Kaikkien tutkittujen tuotteiden kohdalla mui-
den tupakka- ja nikotiinituotteiden kokeilu lisä-
si kokeilun riskiä. Myös oma alkoholinkäyttö, tu-
pakoivat kaverit, matala todistuksen keskiarvo se-
kä vanhempien tietämättömyys siitä, missä nuori 
liikkuu perjantai-iltaisin, nostivat nuoren toden-
näköisyyttä kokeilla savukkeita, nuuskaa ja säh-
kösavukkeita. Pojilla oli tyttöjä korkeampi riski 
kokeilla nuuskaa ja sähkösavukkeita, mutta ty-
töillä oli poikia suurempi todennäköisyys kokeil-
la savukkeita. Vanhempien korkea koulutus lisä-
si nuoren riskiä kokeilla nuuskaa. Mielikuva siitä, 
että satunnaiseen tupakointiin ei liity suuria ter-
veydellisiä tai muita riskejä lisäsi nuoren todennä-
köisyyttä kokeilla savukkeita. Koska nuuskan ko-
keilu painottuu vahvemmin poikiin kuin tyttöi-
hin, tarkastelimme nuuskan kokeilun riskitekijöi-
tä myös sukupuolittain. Riskitekijät olivat pääosin 
samat, mutta alkoholin käyttö, urheilun harrasta-
minen eikä alhainen todistuksen keskiarvo lisän-
neet nuuskan kokeilun todennäköisyyttä tytöillä 
toisin kuin pojilla (ei esillä).

Taulukko 2. Savukkeiden, nuuskan ja säh-
kösavukkeiden aloitusiän keskiarvo (ikävuosia) 
tuotteittain ja sukupuolittain kyseistä tuotetta 
kokeilleiden joukossa sekä sukupuolten välisen 
eron tilastollinen merkitsevyys

Käyttänyt jos-
kus

Aloitusikä (ka.)

Pojat Tytöt Pr>t

Savuke 12,5 13,2 <,0001

Nuuska 13,7 14,2 <,0001

Sähkösavuke 14,1 14,3 <,0001
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Kuvio 1. Eri tupakkatuotteiden ja sähkösavukkeiden kokeilu sen mukaan, onko kokeillut tuotteita 
aiemmin.

Taulukko 3. Savukkeiden, nuuskan ja sähkösavukkeiden kokeiluun liittyvät riski- ja suojaavat tekijät, 
(OR) ja niiden 95 prosentin luottamusväli (95% Cl)

Kokeillut

savukkeita nuuskaa sähkösavukkeita

OR (95% Cl) OR (95% Cl) OR (95% Cl)

Sukupuoli (ref=poika) 2,09 (1,64–2,67) 0,18 (0,14–0,24) 0,64 (0,49–0,84)

Kokeillut savukkeita joskus (ref=ei) 3,82 (2,76–5,30) 7,59 (5,96–9,62)

Kokeillut nuuskaa joskus (ref=ei) 3,58 (2,54–5,04) 5,97 (4,50–7,94)

Kokeillut sähkösavukkeita joskus 
(ref=ei) 7,51 (5,90–9,57) 6,28 (4,75–8,30)

Kokeillut alkoholia joskus (ref=ei) 4,07 (3,02–5,49) 2,50 (1,61–3,89) 2,37 (1,71–3,28)

Harrastaa urheilua lähes päivittäin 
(ref=ei) 0,88 (0,71–1,09) 1,44 (1,14–1,81) 1,15 (0,92–1,44)

Vanhemmilla peruskoulun jälkeistä 
koulutusta (ref=ei) 0,98 (0,62–1,54) 1,58 (1,02–2,44) 0,87 (0,53–1,43)

Yksinhuoltajaperhe (ref=ydinperhe) 1,26 (0,95–1,66) 0,97 (0,71–1,33) 1,03 (0,77–1,37)

Uusperhe (ref=ydinperhe) 1,25 (0,91–1,72) 0,88 (0,64–1,21) 1,34 (0,98–1,84)

Muu perhemuoto (ref=ydinperhe) 12,66 (1,44–111,17) 1,09 (0,36–3,30) 1,35 (0,59–3,07)

Vanhemmat eivät tiedä perjantai-
illoista (ref=tietävät) 1,90 (1,24–2,92) 1,43 (1,05–1,95) 1,29 (1,03–1,62)

Kaverit tupakoivat (ref=ei) 2,71 (1,90–3,89) 2,11 (1,59–2,80) 2,44 (1,74–3,41)

Keskiarvo 7,5–8,5 (ref=>8,5) 2,04 (1,62–2,57) 1,14 (0,85–1,54) 1,29 (1,03–1,62)

Keskiarvo <7,5 (ref=>8,5) 3,79 (2,73–5,25) 1,65 (1,19–2,28) 1,45 (1,06–1,97)

Pitää satunnaiseen tupakointiin 
liittyviä riskejä pieninä (ref=suurina) 1,72 (1,09–2,72) 1,04 (0,64–1,70) 1,17 (0,69–1,98)

Käytetty rahamäärä ≥10 eur/vko 
(ref=<10) 1,17 (0,96–1,44) 1,66 (1,31–2,11) 1,54 (1,23–1,94)
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Johtopäätökset

Tämän tutkimuksen päälöydökset voidaan jakaa 
kolmeen osaan. Ensinnäkin nuorten tupakka-
tuotteiden ja sähkösavukkeiden kokeilu on yleis-
tä ja savukkeiden kokeilu aloitetaan yleensä en-
nen nuuskan ja sähkösavukkeiden kokeilua. Pojat 
näyttävät kokeilevan savukkeita, nuuskaa ja säh-
kösavukkeita tyttöjä nuoremmalla iällä. Toiseksi 
savukkeiden, nuuskan ja sähkösavukkeiden kokei-
lulla on vahvat yhteydet toisiinsa, eli niiden ko-
keilu painottuu samoille nuorille. Nuoret, jotka 
ovat kokeilleet savukkeita, ovat myös muita ylei-
semmin kokeilleet sähkösavukkeita ja nuuskaa. 
Kuitenkin myös osa savukkeita kokeilemattomis-
ta nuorista oli kokeillut sähkösavukkeita ja nuus-
kaa. Kolmanneksi savukkeiden, nuuskan ja säh-
kösavukkeiden kokeilun taustalla on useita samoja 
tekijöitä, mutta niissä havaittiin myös eroja. 

Savukkeiden kokeilu aloitetaan keskimäärin 
nuorempana kuin sähkösavukkeiden. Tutkimuk-
semme perustuessa poikkileikkausaineistoon em-
me voi päätellä enempää kokeilun syy-seuraussuh-
teesta – siis siitä, ennustaako savukkeiden kokei-
lu sähkösavukkeiden kokeilua (tai toisinpäin). Ky-
se voi olla siitä, että nuoret ovat kokeilleet säh-
kösavukkeita savukkeita myöhemmin siksi, että 
ne ovat suhteellisen uusi tuote markkinoilla ja nii-
den käyttö on vasta yleistynyt. Julkaistut pitkit-
täistutkimukset esittävät, että sähkösavukkeiden 
kokeilu ennustaa myöhempää tupakointia (Leven-
thal & al 2016; Leventhal & al. 2015; Primack & 
al. 2015; Wills & al. 2017) eikä tupakoinnin lo-
pettamishalun tai viimeaikaisten lopettamisyritys-
ten ole poikkileikkaustutkimuksessa havaittu ole-
van yhteydessä sähkösavukkeiden käyttöön (Lip-
pert 2015). Ehkäisevässä työssä on tärkeää ottaa 
huomioon mahdolliset erilaiset siirtymät ja nii-
den motiivit eri tupakkatuotteiden ja sähkösavuk-
keiden käytössä.

Toinen ehkäisevässä työssä huomioitava teki-
jä on vertaisryhmän vaikutus. Vertaisryhmällä 
on tärkeä merkitys tupakoinnissa (Lorant & al. 
2017), eikä ole syytä olettaa, että sähkösavukkei-
den tai nuuskan osalta tilanne olisi erilainen. Ver-
taisryhmän vaikutusta tupakka- ja sähkösavukeko-
keiluissa tukee kaksi havaintoamme: yhtäältä se, 
että kaverien tupakointi oli selkeästi yhteydessä 
kaikkien tutkittujen tuotteiden kokeiluun, ja toi-
saalta se, että urheilun aktiivinen harrastaminen 
oli yhteydessä poikien nuuskan kokeiluun. Vaikka 
emme tässä tutkimuksessa pystyneetkään erittele-

mään urheilun laatua (siis esimerkiksi joukkueur-
heilu tai muu urheilu), osoittavat aiemmat tutki-
mukset nuuskan käytön olevan yhteydessä jouk-
kueurheilun harrastamiseen (Mattila & al. 2012). 
Näyttää siltä, että jo tupakkatuotteiden ja säh-
kösavukkeiden kokeilussa on sukupuolittaisia ero-
ja. Pojat ovat tulostemme perusteella tyttöjä aiem-
min alttiita tuotteiden kokeilulle, mutta tytöillä 
savukkeiden kokeilu on todennäköisempää kuin 
pojilla useat taustatekijät huomioiden. Aiemman 
tutkimuksen perusteella suurempi osa yläkoulu-
ikäisistä tytöistä kokee savukkeiden, nuuskan ja 
sähkösavukkeen käytön ”varmasti terveydelle hai-
talliseksi” verrattuna poikiin (Ollila & al. 2014, 
44), mikä voisi selittää havaitsemaamme poikien 
nuuskan ja sähkösavukkeiden kokeilun suurem-
paa todennäköisyyttä. Tyttöjen suurempi toden-
näköisyys kokeilla savukkeita voi sen sijaan liit-
tyä pikemminkin sukupuolten välillä havaittui-
hin erilaisiin ympäristöllisiin tai sosiaalisiin teki-
jöihin (ks. Okoli & al. 2013) kuin savukkeiden 
koettuun suurempaan tai vähäisempään terveys-
haittaan. Suomalaismiehet tupakoivat suomalais-
naisia yleisemmin (THL 2016, 1), mikä tukee ha-
vaintoa, että varhaisten tupakkakokeilujen on to-
dettu olevan yhteydessä myöhempään tupakoin-
tiin (IOM 2015, 2–21).

Nikotiinia sisältävien sähkösavukkeiden tulo vä-
hittäismyyntiin ja siten saatavuuden parantumi-
nen uuden tupakkalain myötä voi lisätä nuorten 
mahdollisuuksia kokeilla niitä. Tulevaisuus näyt-
tää, vaikuttaako tämä tuotteiden kokeilun aloit-
tamiseen; tuleeko sähkösavukkeista aiempaa hel-
pompi tapa tutustua muihinkin nikotiinia sisäl-
täviin tuotteisiin?2 Sähkösavukkeet näyttäytyvät 
tupakoimattomille nuorille houkuttelevammil-
ta kuin savukkeet tai nuuska (Puupponen & al. 
2017). Toisaalta sähkösavukkeita tullaan säänte-
lemään vahvasti (muun muassa ikärajavalvonta, 
myyntipaikkojen esilläpitokiellot, makuainekiel-
lot), mikä voi osaltaan vähentää kokeilua (Best & 
al. 2016; Pepper & al. 2016). Sähkösavukkeiden 
kokeilua voi kuitenkin edistää myös niiden mark-
kinoitu savukkeita vähäisempi haitallisuus.3 

Havaintomme perusteella satunnaiseen tupa-
kointiin liittyvät riskikäsitykset olivat yhteydes-
sä ainoastaan savukkeiden mutteivät nuuskan tai 

2 On huomioitava, että sähkösavukkeissa voi käyttää 
myös nikotiinitonta nestettä.

3 Ks. esim. Stanfordin yliopiston ylläpitämä tietopankki 
http://tobacco.stanford.edu (luettu 23.2.2017).
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sähkösavukkeiden kokeiluun. Näyttäisi siltä, että 
nuoret eivät kokeile nuuskaa ja sähkösavukkeita 
erityisesti niiden oletetun vähäisemmän terveys-
haitan vuoksi, vaan kokeilun taustalla ovat muut 
tekijät, kuten kokeilunhalu ja kaveripiirin vaiku-
tus (Kinnunen & al. 2015, 35; Kong & al. 2015). 
Se, että savukkeiden, nuuskan ja sähkösavukkei-
den kokeiluun liittyy nuorilla samoja taustateki-
jöitä, voi helpottaa nuorten riskikäyttäytymisen 
ennaltaehkäisyä. Kaverien tupakoinnin lisäksi al-
koholin käyttö ja matala koulutodistuksen keski-
arvo olivat tällaisia tekijöitä. Myös vanhempien 
tietämättömyys siitä, missä nuori viettää aikaan-
sa perjantai-iltaisin oli yhteydessä tupakkatuot-
teiden ja sähkösavukkeiden kokeiluun. Eri toi-
mijoita, kuten koulun ja kodin, yhdistävät ohjel-
mat on todettu toimiviksi tupakoinnin ehkäisys-
sä (EMCDDA 2015, 68), ja tällaisia tulisi toteut-
taa ehkäisevästi jo alakoulussa, jolloin tupakkako-
keilut ovat vielä harvinaisempia kuin yläkoulussa. 

Tulostemme tulkinnassa on kuitenkin hyvä 
huomioida, että osa tutkittuja tuotteita kokeilleis-
ta nuorista ei tule siirtymään niiden säännöllisiksi 
käyttäjiksi, vaan kokeilu on kertaluonteista. 
Politiikan tasolla yksittäiset kokeilut eivät ole 
pääasiallisin tupakkapolitiikan ehkäisyn kohde, 

vaan pikemminkin nikotiinittomuuden tukemi-
nen ja säännöllisen nikotiinituotteiden käytön eh-
käisy. Yksilötasolla nuorten yksittäisistä kokeiluis-
ta muovautuu erilaisia reittejä nikotiinituotteiden 
käyttöön ja käyttämättömyyteen, jolloin tieto ko-
keiluista ja niihin liittyvistä tekijöistä on merkit-
tävää myös politiikan kannalta.

Tutkimukseemme sisältyy joitakin rajoitteita. 
Vaikka tuloksemme antavat viitteitä siitä, että sa-
vukkeita kokeillaan nuorempina kuin sähkösavuk-
keita, emme voi varmasti sanoa, edeltääkö savuk-
keiden kokeilu sähkösavukkeiden kokeilua vai toi-
sin päin. ESPAD-kyselyssä ei tiedusteltu, minkä-
laista sähkösavukelaitetta tai sähkösavukenestei-
tä (esim. nikotiinillinen vai nikotiiniton) nuoret 
olivat käyttäneet. Koska tuotteiden kirjo on laa-
ja, riittää käyttämämme aineisto yleisellä tasolla 
sähkösavukekokeilujen tarkasteluun. Analyyseis-
samme emme voineet ottaa huomioon vanhempi-
en tupakointia, joka on yksi tärkeimmistä nuoren 
tupakointiin yhteydessä olevista tekijöistä (USD-
HHS 2012, 439–445), sillä sitä ei tutkimukses-
sa kysytty. Mainittujen rajoitteiden vastapainok-
si kyselyn vastausprosentti oli hyvä ja tulostem-
me voidaan katsoa edustavan valtakunnallisesti 
15–16-vuotiaita nuoria.
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TIIVISTELMÄ
Otto Ruokolainen & Kirsimarja Raitasalo: Tupakka-
tuotteiden ja sähkösavukkeiden kokeilun aloitusikä ja 
taustatekijät peruskoulun yhdeksäsluokkalaisilla

Tupakointi on vähentynyt suomalaisnuorilla jo usei-
ta vuosia, mutta nuuskan ja sähkösavukkeiden käyttö 
näyttää yleistyneen. Suomen uuden tupakkalain tavoit-
teena on tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinia sisäl-
tävien tuotteiden käytön loppuminen vuoteen 2030 
mennessä. Nuorten tupakoinnin ja nikotiininkäytön 
ehkäisy on olennainen osa tavoitteen saavuttamista. 
Tarkoituksenamme oli tarkastella savukkeiden, nuus-
kan ja sähkösavukkeiden kokeilun aloitusikää ja kokei-
lun taustatekijöitä nuorilla.

Tutkimuksen aineisto perustuu European School 
Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD) 
-koululaiskyselyyn, joka toteutettiin Suomessa vuonna 
2015. Sen kohdejoukkona olivat 15–16-vuotiaat nuoret 
(n = 4 049, vastausaktiivisuus 89 prosenttia). Otanta-
menetelmä oli ositettu kaksivaiheinen ryväsotanta, mi-
kä otettiin huomioon tilastollisissa analyyseissa. Mene-
telminä käytettiin ristiintaulukointia ja χ2-testiä, kah-
den riippumattoman ryhmän keskiarvojen testausta (t-
testi) sekä logistista regressioanalyysia.

Tupakkatuotteiden ja sähkösavukkeiden kokeilu oli 
yleistä yhdeksäsluokkalaisilla. Keskimäärin savukkeita 
kokeiltiin nuuskaa ja sähkösavukkeita ennen ja pojat 
kokeilivat tuotteita tyttöjä nuorempina. Tuotteiden ko-
keilu näytti painottuvan tietylle osalle nuorista siten, 
että esimerkiksi savukkeita kokeilleet olivat kokeilleet 
yleisemmin myös sähkösavukkeita ja nuuskaa kuin sa-
vukkeita kokeilemattomat nuoret. Muiden tupakka- ja 
nikotiinituotteiden kokeilu lisäsi tupakkatuotteiden ja 
sähkösavukkeiden kokeilun riskiä. Myös oma alkoho-
linkäyttö, tupakoivat kaverit, matala todistuksen keski-
arvo sekä vanhempien tietämättömyys siitä, missä nuori 
liikkuu perjantai-iltaisin, nostivat nuoren todennäköi-
syyttä kokeilla savukkeita, nuuskaa ja sähkösavukkeita. 
Pojilla urheilun aktiivinen harrastaminen oli yhteydes-
sä nuuskan kokeiluun.

Havainto, että osittain samat riskitekijät liittyvät se-
kä tupakkatuotteiden että sähkösavukkeiden kokeiluun, 
voi auttaa terveyspolitiikan kohdentamisessa ja ehkäi-
sevässä työssä. Tupakkapolitiikan tavoitteen saavutta-
miseksi nuorten tupakkatuotteiden ohella muiden ni-
kotiinituotteiden käyttöön on kiinnitettävä huomiota.


