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1 JOHDANTO
1.1 Lasten ja nuorten tupakoimattomuuden edistäminen on yhteinen vastuumme
Vanhempien ja yhteiskunnan tehtävä on suojella lapsia tupakkatuotteiden käytöltä.
Lasten ja nuorten tupakoinnin aloittamisen ehkäisy ja tupakoinnin lopettamisen tukeminen on velvoite ja haaste, johon vanhempien, kasvattajien ja muiden lasten ja nuorten kanssa tekemisessä
olevien aikuisten ja yhteisöjen on vastattava. Aikuisten tulee puuttua nuorten tupakointikokeiluihin
ja tupakointiin eikä vähätellä tai suhtautua niihin hyväksyvästi. Lapsella ja nuorella on oikeus terveyteen, hyvinvointiin ja turvattuun elämään sekä tupakoimattomuutta edistävään elinympäristöön.
Paras tulos lasten ja nuorten tupakoimattomuuden edistämisessä saavutetaan, kun kaikki ne toiminta-alueet, joissa lapsi ja nuori kasvaa ja kehittyy, ovat mukana valitun ohjelman toimeenpanossa.

1.2 Tupakointi on erittäin haitallista lapsille ja nuorille
Tupakkatuotteet eivät ole normaaleja kulutushyödykkeitä. Ne aiheuttavat käyttäjälleen vaikean
riippuvuuden ja ylläpitävät sitä. Ne sisältävät aineita, jotka sellaisinaan ovat aktiivisia ja myrkyllisiä
ja aiheuttavat elimistössä solu- ja perimämuutoksia, kudosvaurioita ja lukuisia sairauksia.
Lasten ja nuorten aivot ovat paljon herkemmät riippuvuuksien syntymiselle kuin aikuisten, koska
aivojen kehitys on vielä kesken. Tupakkatuotteiden sisältämä nikotiini ja muut yhdisteet muuttavat
pysyvästi nuoren aivojen rakennetta ja aiheuttavat käyttäjälle voimakkaan elinikäisen riippuvuuden.

1.3 Suomalaisnuorten tupakointi on yleistä
Suomalaisnuorten tupakointi on yleisempää ja alkaa aiemmin kuin muissa teollistuneissa maissa.
Tupakkaa kokeillaan ja tupakointi aloitetaan yleensä yläkoulussa, keskimäärin 14-vuotiaana.
Nuorten tupakoinnin yleisyys on kääntynyt laskuun vuosituhannen vaihteen jälkeen. Vuonna 2013
päivittäin tupakkatuotteita käytti 14-vuotiaista tytöistä 6 % ja pojista 4 %. 16- ja 18-vuotiaiden joukossa pojat käyttivät tupakkatuotteita päivittäin hieman tyttöjä useammin; 16-vuotiaista tytöistä 14
% ja pojista 16 % käytti tupakkatuotteita päivittäin. 18-vuotiailla vastaavat luvut olivat 18 % (tytöt) ja
21 % (pojat). Heikoin tilanne on toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa, jossa vuonna 2013
tupakoi päivittäin 36 %.
Pitkän ajan kehitystä tupakointia kokeilleissa ja tupakoivissa nuorissa kuvaa seuraavan sivun kuviot 1 ja 2 (lähde: STM: Nuorten terveystapatutkimus 2013).
Puolet tupakoivista nuorista suunnittelee lopettavansa piakkoin. Nopeasti kehittyvä riippuvuus ja
lopettamisen vaikeus tulevat kuitenkin monelle nuorelle yllätyksenä. Tupakointikokeilujen ehkäisyn
lisäksi nuorille tulee tarjota tupakoinnin lopettamiseen liittyvää tukea ja palveluja. Lasten ja nuorten
tupakoimattomuuden edistäminen on merkittävä kansanterveyshaaste.
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1.4. Nuorten ja heidän vanhempiensa tupakointi Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella

Kuvio 3. Peruskoulun 8. ja 9. luokkien päivittäin tupakoivat oppilaat v. 2003 – 2013. Lähde: Kouluterveyskysely.
Kuntayhtymän alueella peruskoulun 8. ja 9. –luokkalaisten nuorten tupakointi on vaihdellut vuosittain sekä kunnittain että saman kunnan sisällä. Kauhavalla se on ollut koko tarkastelujakson melko
vakaata 15 – 20 %:n välillä. Viimeisin tulos on tarkastelujakson alhaisin eli 12 %. Sen sijaan Evijärven viimeisin tulos on tarkastelujakson korkein eli 23 %. Lappajärven nuorten tupakointi on vähentynyt vuodesta 2005 alkaen ollen sen jälkeen kunnista vähäisintä. Viimeisimpänä kyselyvuonna 12
% 8. ja 9. –luokkalaisista nuorista tupakoi.

Kuvio 4. Peruskoulun 8. ja 9. –luokkalaisten vanhemmat, joista ainakin yksi tupakoi, v. 2003 –
2013. Lähde: Kouluterveyskysely.
Kouluterveyskyselyn mukaan peruskoulun 8. ja 9. –luokkalaisten ainakin yhden vanhemman tupakointi on ollut vuonna 2007 yhtä yleistä kaikissa alueen kunnissa. Sen jälkeen Lappajärvellä vanhempien tupakointi on tuntuvasti vähentynyt ollen vuonna 2013 enää 20 %. Kauhavalla ja Evijärvellä prosenttiluvut ovat Etelä-Pohjanmaan ja koko maan tasoakin korkeammat, 35 ja 38 %.
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2. TOIMENPIDEOHJELMAN TAVOITTEET JA LINJAUKSET

Terveys 2015 -kansanterveysohjelmassa nuorten tupakoinnin vähentämistavoitteena on, että 16–
18-vuotiaista tupakoi päivittäin vuonna 2015 enintään 15 %. Tähän tavoitteeseen pyritään ehkäisemällä tupakointikokeilut ja tukemalla tupakkatuotteiden käytön lopettamista.
Paras tulos lasten ja nuorten tupakoimattomuuden edistämisessä saavutetaan, kun kaikki toimintaalueet, joissa lapsi ja nuori kasvaa ja kehittyy, ovat mukana ohjelman toimeenpanossa. Tavoitteet
saavutetaan, kun seuraavat asiat toteutuvat:

A. Lapsen ja nuoren tupakaton kasvuympäristö
Lapsille ja nuorille turvataan tupakaton, terve ja turvallinen kasvu-, kehitys- ja elinympäristö. Nuoret odottavat aikuisilta savuttomuutta.
Lasten ja nuorten tukeminen tupakoimattomuuteen vaatii heidän kanssaan toimivilta
tavoitteellista ja pitkäjänteistä työskentelyä. Tärkein edellytys työn onnistumiselle on
koulun tai oppilaitoksen johtohenkilöiden sitoutuminen savuttomuuteen. Johdon tehtävänä on saada henkilöstö motivoitua tupakoimattomuustyöhön. Tupakoimattomuustyön tukena on lainsäädäntö.
Tupakoinnilla tarkoitetaan tässä tekstissä kaikkien tupakkatuotteiden ja myös sähkösavukkeiden käyttöä käyttötavasta riippumatta.

B. Lasten ja nuorten tupakoimattomuuden edistäminen
1. Koulu tai oppilaitos sisällyttävät järjestyssääntöihinsä tupakkalain (12§) mukaiset
tupakointikiellot sekä kieltävät myös erikseen nuuskan ja sähkösavukkeen käytön.
Kiellon rikkomisesta määritellään seuraamukset. Valvonta kuuluu koulun normaaliin
kasvatustehtävään ja päävastuussa valvonnan onnistumisesta on rehtori. Järjestyssäännöt esitellään oppilaille lukukausien alussa. Tupakoimattomuuskäytännöistä tiedotetaan vanhemmille.
2. Tupakoimattomuus ja sen edistäminen kuuluvat koulun ja oppilaitoksen toimintakulttuuriin ja sen opiskeluhuoltosuunnitelmaan. Koulut ovat viihtyisiä, siellä on välituntitekemistä ja nuoret kokevat voivansa osallistua.
Vanhemmat, oheiskasvattajat ja muut aikuiset välittävät lapsista ja nuorista ja ottavat
vastuun lasten ja nuorten tupakoimattomuuden edistämisestä.
 Aikuiset suhtautuvat kielteisesti ja puuttuvat aktiivisesti nuorten tupakointikokeiluihin ja tupakointiin riippumatta siitä, tupakoivatko he itse.
 Aikuiset eivät tupakoi itse koulun tai oppilaitoksen alueella tai harrastustoiminnassa lasten ja nuorten läsnä ollessa.
 Harrastustoiminta tehdään päihteettömäksi ja päihteettömyys koskee valmentajia, huoltajia ja vanhempia.
3. Jos koko henkilöstöä ei ole mahdollista saada lopettamaan tupakkatuotteiden käyttöä työaikana, toimintaperiaatteena on, ettei henkilöstö tupakoi lasten ja nuorten läsnä ollessa tai nähden. Ulkopuoliset koulun tai oppilaitoksen alueella työskentelevät
työtekijät noudattavat tupakointikieltoa.
4. Annetaan lapsille ja nuorille eri ikävaiheisiin sopivat tiedot ja taidot, jotta he
 ymmärtävät hyvän terveyden ja elämänhallintataitojen arvon hyvinvointinsa
edellytyksenä
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tuntevat riittävän hyvin elintapojen ja elinympäristön yhteydet terveyteen ja
hyvinvointiin sekä asettavat terveystavoitteensa korkealle heti lapsesta alkaen
osaavat kriittisesti arvioida ympäristöstä saamiaan terveyteen vaikuttavia tietoja, mielikuvia ja malleja
pystyvät omatoimisesti ja aloitteellisesti edistämään omaa terveyttään ja hyvinvointiaan sekä tupakoimattomuutta omassa elinpiirissään, esim. kouluyhteisössä ja harrastuksissa
omaavat valmiudet torjua kaveripiirin nostamat tupakointipaineet ja kieltäytyä
tupakointikokeiluista.

5. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto tukee lasten ja nuorten tupakoimattomuutta ja
tupakkatuotteiden käytön lopettamista.
6. Oppilaitoksen tuloreiteillä on savuton alue -kyltit. Kunta sisällyttää tilojen vuokrasopimuksiin (esim. harrastusryhmät) tupakkalain mukaiset tupakointikiellot. Koulujen
iltatoiminta on savutonta (vanhemmat, osallistujat, opettajat).
7. Tupakkalain toteutumista valvoo kunnassa terveystarkastaja.

C. Kaksineuvoisen alueen tavoitteet

Alla oleviin taulukoihin on koottu kouluterveyskyselyihin perustuvien mittarien tavoitteet vuosille
2017 ja 2019. Tavoitteet on asetettu ottaen suuntaa siitä, mihin jo aikaisemmin on parhaimmillaan
päästy ja siitä edelleen parantaen.

Evijärvi
Kauhava
Lappajärvi
Alueen
keskiarvo
EP:n
keskiarvo

2007
Toteutunut
17
15
8
13

2009
Tot.
9
16
8
11

2011
Tot.
6
20
5
10

2013
Tot.
23
12
12
16

14

15

2017
Tavoite
8
10
6
8

2019
Tavoite
6
8
4
6

Taulukko 1: Tupakoi päivittäin, %, peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaat, tavoitteet 2017 ja 2019.

Evijärvi
Kauhava
Lappajärvi
Alueen
keskiarvo
EP:n
keskiarvo

2007
Tot.
34
34
34
34

2009
Tot.
27
33
22
27

2011
Tot.
35
38
26
33

2013
Tot.
38
35
20
31

34

33

2017
Tavoite
27
31
18
25

2019
Tavoite
25
27
16
23

Taulukko 2: Ainakin yksi vanhemmista tupakoi, %, peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaat,
tavoitteet 2017 ja 2019.
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3. TOIMENPITEET LASTEN JA NUORTEN TUPAKOIMATTOMUUDEN EDISTÄMISEKSI
- Toiminta-alueet, toimeenpanijat ja toimenpiteet

3.1 Koti
Vanhemmat välittävät lapsista ja nuorista ja ottavat vastuun lasten ja nuorten tupakoimattomuuden
edistämisestä. Vanhemmat suhtautuvat kielteisesti ja puuttuvat aktiivisesti nuorten tupakointikokeiluihin ja tupakointiin riippumatta siitä, tupakoivatko he itse. Koulujen ja seurojen vanhempainilloissa
tuetaan vanhempia kasvatustyössä.
3.2 Sosiaali- ja terveyspalvelut
Neuvola ja kouluterveydenhuolto
 tukea ja ohjausta tarjotaan kaikille asiakkaille
 neuvolassa otetaan tupakointi puheeksi aina tarkastusten yhteydessä kuten myös koulussa
 ilmainen nikotiinikorvaushoito kolmen viikon ajan sekä tuki ja ohjaus: lasta odottavalle perheelle, lastenneuvolaikäisten lasten vanhemmille, koululaisille ja opiskelijoille, työttömille ja
mielenterveyskuntoutujille.
Suun terveydenhuolto
 osa kuntayhtymän suuhygienisteistä on käynyt tupakastavieroitusohjaajakoulutuksen
 eri luokka-asteille pidetään tupakkavalistustunteja
 hoitoon tultaessa täytetään esitietolomake, jossa kysytään tupakoinnista. Myönteinen
vastaus käynnistää tupakastavieroituskeskustelun ja seurauksena lopetuskehotus.
 kun nuori käy hammashoidossa ja tupakointi tulee ilmi, seuraa vähintään lopetuskehotus.
 hammashoitoloissa on esillä tupakoimattomuuteen ja nuuskaamattomuuteen kannustavia
julisteita sekä jaettavana materiaalia.
 tupakkavalistus seuraaville luokille: 5. lk, 7. lk ja 9. lk. Toteutuu valistustunteina, tupakkarasteina yhdessä Ehyt ry:n kanssa sekä osana 9. -luokkalaisten suunhoidon teemapäivää.
 aina pyydettäessä tehdään erilaisissa tapahtumissa tupakoinnin vastaista työtä.
 häkämittari on hankittu ja sitä hyödynnetään erilaisissa tupakkavalistustilanteissa
 yksi suuhygienisteistä alkaa tarjota hammashoidon asiakkaille tupakastavieroitusohjausta.
Maksuton ohjaus tarjotaan erityisryhmille (opiskelijat, odottavat jne.) Kaikki alaikäiset
ohjataan vieroituskäynnille, jos heidän huomataan tupakoivan.
 vuosittainen valistustunti alueen ammattikouluilla
3.3 Koulut
Tupakkalaki ohjaa koulujen ja oppilaitosten toimintaa. Kaikilla kouluilla järjestyssäännöissä määritellään se, miten päihteisiin suhtaudutaan. Säännöllisesti toistuvia käytäntöjä kouluilla:
-

Savuton Evijärvi / Kauhava / Lappajärvi -toimenpideohjelma koulun aikuisille
terveystiedon opetussuunnitelman mukaisesti tupakoinnista ja päihteistä annetaan opetusta/valitusta joka luokka-asteella
suuhygienisti vierailee kouluilla kertoen tupakan vaikutuksista suuhun ja hampaisiin

Lisäksi muita kouluilla toteutettuja toimenpiteitä, mm.:
Kauhavan yläkoulu
 Koululla 7. ja 8. luokkalaisille "tupakkatempauspäivä", jossa oppilaat kiersivät ryhmissä rasteja. Rasteilla tupakkavalistusta pitivät terveydenhoitaja, hammashoitaja sekä EHYT ry.
 Joka 3. vuosi järjestetään koko koulun teemapäivä, jossa yhtenä teemana on savuttomuus.
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Koulun järjestyssäännöissä tupakointi on kiellettyä kouluaikana ja koulun alueella. Tupakoinnista seuraa aina kahden tunnin jälki-istunto sekä ilmoitus huoltajille. Jos tupakointi on
ollut jatkuvaa ja toistuvaa, poliisi on kirjoittanut sakkorangaistuksen.

Ylihärmän yläkoulu
 7. luokat osallistuvat Smoke free- kampanjaan
 tupakoinnista koulussa rangaistaan jälki-istunnolla. Kolmesta kiinnijäämisestä ilmoitetaan
poliisille, joka käy oppilaan kotona kirjoittamassa sakkorangaistuksen.
 päihdebussin vierailu koululla tai on ollut joku muu tapahtuma nuorisotoimen järjestämänä
Alahärmän yläkoulu
 välituntivalvonta keskittyy oppilaiden turvaamisen ohella tupakoinnin ehkäisemiseen. Välituntivalvoja on ulkona jokaisella välitunnilla.
 jo tupakointiepäilystä ilmoitetaan huoltajalle Wilma-viestillä
 koululla on porrastettu rangaistuskäytäntö tupakoinnista kouluaikana
 Terveys ry:n info 7. luokkalaisille syyslukukaudella
 päihdebussin vierailu koululla 8. luokkalaisille nuorisotoimen järjestämänä
 koulun alueella on kyltit ” Tupakaton alue”
 oppilashuoltoryhmän yhteistyö muiden toimijoiden kanssa savuttomien nuorisotapahtumien
järjestämiseksi. Yhteiset pelisäännöt tapahtumissa ja toiminnassa.
Evijärvi
 sähkösavukkeiden käytön vuoksi koulun järjestyssääntöihin tehty muutoksia v. 2013
 tukea tupakoimattomuuteen tuokiot 7-9 -luokkalaisille
 nuorten yhteistyötiimi kokoontuu Evijärvellä 1 x/kk. NYT:issä on edustajat kaikista evijärveläisistä yhdistyksistä ja yhteisöistä, joilla on nuorisotoimintaa. NYT:in tavoitteena ollut järjestää yläkoululle hyvinvointipäivä.
Lappajärvi
 Vanhempainilloissa nuuska, tupakointi ja sähkötupakan yleistyminen nostettu vahvasti esille.
 savuttomuuteen kanustetaan kaikilla oppitunneilla, erikoisesti terveystiedon tunneilla
 tietoisku ylempien luokkien oppilaille sähkötupakasta
 päihdebussin vierailu
 osallistuminen smoke free-kampanjaan
 Raide-vierailut päihteettömyydestä
 terveydenhoitajan tunnit tupakan haitoista
 oppilaat, joille lopettaminen on ongelma, on ohjattu hakemaan korvaushoitoa terveydenhoitajan kautta
 järjestyssäännöt on päivitetty nykytilanteen mukaisiksi
 ESITYS kaikille alueen peruskoulun yläkouluille: terveystiedon opettaja tai luokanvalvoja
tekee kaikille 7. luokkalaisille nimettömänä lyhyen tupakka- ja nuuskakyselyn. Kysely toteutetaan
keskitetysti weprobol-kyselynä. Tuloksia seurataan yhtenä tupakoimattomuuden mittarina. (Liite 4.)

3.4 Seurakunnat
Kirkkohallitus on antanut vuonna 2007 evankelisluterilaisille seurakunnille suosituksen nuorten
tupakoimattomuuden edistämiseksi. Suosituksen tarkoituksena on rohkaista ja auttaa seurakuntia
laatimaan linjauksia ja ohjelmia sekä lasten ja nuorten että omien työntekijöidensä tupakoimattomuuden edistämiseksi. Kirkkohallitus painottaa savuttomuuden merkitystä erityisesti rippikoulu- ja
isostoiminnassa sekä nuorisotyössä. Suosituksen mukaan kirkkojen ja seurakuntien tulisi myös
strategisena toimenpiteenä tehdä päätös savuttomuudesta. Tavoitteena on, että rippikoulut, nuorisotyö ja seurakunnan kerhot tukevat tupakoimattomuutta.
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3.5 Harraste-/ urheiluseurat, järjestöt ja muu vapaa-ajan toiminta
Harraste- ja urheiluseurat, järjestöt ja muut nuorten vapaa-ajan toiminnan järjestäjät (mm. kansalais- ja musiikkiopistot) haastetaan mukaan toteuttamaan lasten ja nuorten savuttomuutta tukevaa
toimintaohjelmaa. Kunnan sopimuksissa sitoutetaan tilojen käyttäjät noudattamaan tupakkalakia.

3.6 Kaupat, huoltoasemat ja kioskit
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen ja kunnat haastavat alueen elintarvikeliikkeet, huoltoasemat, kioskit
ja muut tupakan myyntipisteet huolehtimaan omalta osaltaan siitä, etteivät ne myy alaikäisille tupakkatuotteita.
Elinkeinoelämän toimijat haastetaan myös yhteistyöhön koulujen ja oppilaitosten kanssa siten,
että rehtoreiden kanssa voidaan sopia yhteisistä pelisäännöistä ja rehtorit voivat informoida em.
tahoja koulun savuttomuus- ja välituntikäytännöistä.

3.7. Ehdotus ja yhteenveto yhteistä jatkotoimenpiteistä
1. Terveystiedon opetussuunnitelman mukaisesti tupakoinnista ja päihteistä annetaan opetusta/valistusta joka luokka-asteella. Valistusta kohdennetaan myös siirtymävaiheisiin.
2. Tupakka- ja nuuskakysely syyslukukaudella 7. luokille terveystiedon opettajan tai luokanvalvojan tekemänä. (Liite 4) Voidaan toteuttaa keskitetysti Weprobol-kyselynä.
3. Kohderyhmän luokat osallistuvat harkintansa mukaan Smoke Free –kampanjaan. (Liite 6)
4. Camera obscura –ohjelman (http://www.cameraobscura.fi/terveyskasvatus), päihdebussin (http://www.raide.info/kouluvierailut/paihdebussi/) ja päihdeputken tilaaminen / järjestäminen yläkouluilla vuorovuosittain. (Liite 5). Päihdeputket ovat elämysreittejä / rakennelmia, joissa oppilaille tarjotaan tietoiskuja ja elämyksellisiä havaintoesityksiä.
5. Harraste- ja urheiluseurojen haastaminen mukaan tukemaan lasten ja nuorten savuttomuutta.
6. Kauppojen, huoltoasemien ja kioskien haastaminen mukaan tukemaan lasten ja nuorten savuttomuutta.
7. Muiden ohjelmassa mainittujen toimenpiteiden toteuttaminen toimijoiden valinnan mukaan.
8. Ohjelman keskeisten toimenpiteiden toteutumisen ja mittareiden seuranta säännöllisesti ja
raportointi lasten ja nuorten palvelujen monialaiselle johtamisverkostolle.

4. TUPAKOINNIN LOPETTAMISEN TUKI NUORILLE JA AIKUISILLE
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen koko väestö saa tupakoinnin lopettamiseen yksilöohjausta
työterveyshuollosta ja terveyskeskuksesta. Kuntayhtymä on myös jo vuodesta 2013 alkaen halunnut kannustaa joitakin tupakasta eroon haluavia asiakasryhmiä. Kuntayhtymä tarjoaa 3 viikon ilmaisen nikotiinikorvaushoidon sekä tuen ja ohjauksen lasta odottaville perheille, lastenneuvolaikäisten lasten vanhemmille, koululaisille ja opiskelijoille, työttömille ja mielenterveyskuntoutujille.
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Koululaiset ja opiskelijat ohjataan tupakastavieroitusohjaukseen kouluterveydenhoitajalle.
Ajanvaraus tupakastavieroitusohjaukseen terveyskeskuksen ajanvarauksesta:
Alahärmän terveysasema
Evijärven terveysasema
Kauhavan terveysasema, keskus
Kortesjärven terveysasema
Lappajärven terveysasema
Ylihärmän terveysasema

ma-pe klo 8-15
ma-pe klo 8-15
ma-pe klo 8-15
ma-pe klo 8-15
ma-pe klo 8-15
ma-pe klo 8-15

(06) 2412 4553
(06) 2412 4553
(06) 2412 4553
(06) 2412 4553
(06) 2412 4553
(06) 2412 4553

5. OHJELMAN SEURANTA JA RAPORTOINTI
Ohjelman seurannassa käytettävät mittarit:

1. Joka toinen vuosi tehtävästä kouluterveyskyselystä saadaan oppilaitos- ja kuntakohtaista
tietoa. Mittarit:
o Tupakoi päivittäin, peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaat
o Ainakin yksi vanhemmista tupakoi, peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaat
2. Weprobol-kysely tupakoinnista ja nuuskaamisesta 7 luokkalaisille syyslukukaudella. Liite 4.
3. Neuvolan tilastot ja kyselyt: mm.
o 4-vuotiaiden kyselystä tieto äidin tupakoinnista, alkaa vuoden 2016 alusta
Tuloksista raportoidaan lasten ja nuorten palvelujen johtamisverkostolle joka toinen vuosi kouluterveystulosten yhteydessä.
Toimenpideohjelmaa päivitetään tarvittaessa lainsäädännön ja/tai olosuhteiden muuttuessa, mutta
viimeistään vuodelle 2018.

------------------------------

LIITTEET:
1. Savuton Suomi 2040 –linjaukset
2. Ehyt ry: Tiivistetyt ohjeet oppilaitoksille oppilaiden ja opiskelijoiden tupakointiin ja
nuuskankäyttöön puuttumiseen
3. Esimerkki: Alahärmän yläkoulun tuke-käytäntö
4. Kysely 7-luokkalaisille tupakoinnista ja/tai nuuskaamisesta
5. Päihdebussi ja Camera Obscura
6. Savuttomuuslupaus ja Smokefree –kampanja
7. Nuorten toiveita vanhemmille, materiaalia vanhempainiltaan
8. Nuorten toiveita ammattilaisille tupakoinnin lopettamisen tuesta
9. Linkkejä ja materiaalia
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Savuton Suomi 2040 –hankkeen linjauksia
Savuton Suomi 2040 on yhteistyöhanke, jonka tavoite on tupakaton Suomi.
Toimintalinjauksia
 Savuttomat kunnat ja savuton kuntayhtymä. Savuttomuuspäätös on tehty kunnissa ja kuntayhtymässä. Kaikilla eri sektoreilla on vastuu savuttomuuden edistämisestä.
 Kuntien tulee olla aidosti savuttomia; työntekijät eivät tupakoi työajalla ja tupakoimattomuus on lasten ja nuorten kanssa toimivien työnhakijoiden yksi valintaperuste.
 Savuttomuusvaatimus nuorten kanssa työskenteleville.
 Kunnan seuroille ja järjestöille jakamien avustusten yhtenä myöntämisehtona on savuttomuus (myös
nuuskan käyttö).
Savuton ympäristö
 Julkisilla paikoilla tupakointi on kielletty ja siellä on opasteet alueen savuttomuudesta.
 Koulut ovat viihtyisiä, siellä on välituntitekemistä ja nuoret kokevat voivansa osallistua.
 Harrastustoiminta tehdään päihteettömäksi. Koskee valmentajia, huoltajia ja vanhempia.
 Koulujen iltatoiminta on savutonta (vanhemmat, osallistujat ja opettajat).
Aikuisten esimerkki
 Nuorten kanssa työskentelevät ovat savuttomia: mm. opettajat, rippileirien työntekijät, urheilu- ym.
harrasteseuroissa sekä muissa vapaa-ajan toiminnoissa toimivat.
 Kaikille sama viesti ja samat säännöt savuttomuudesta.
 Päättäjien ja luottamusmiesten savuttomuus on tärkeää.
Tupakoinnin lopettamisen tuki
 Kunta tarjoaa tupakoinnin lopettamisen tukea kuntalaisille.
 Lasta odottavat perheet ja lapsiperheet saavat tukea, korvaushoitoa ja vertaistukea. Neuvolassa
asiointi on otollista aikaa, sillä silloin lopettamismotivaatio on korkea.
 Perheitä tuetaan, jotta niissä jaksetaan pitää kiinni rajoista.
 Tupakoimattomuus on osa koulun opetussuunnitelmaa eri oppiaineiden kautta. Ammattikouluissa
tupakoimattomuus linkitetään eri alojen ammatteihin.
 Ammattikouluissa ja lukiossa valinnaiseksi aineeksi lopettamisryhmä.
 Tupakoinnin lopettaneiden nuorten onnistumiskokemuksia tuodaan esiin - nuorille kannustavia malleja tupakoinnin lopettamiseen.
 Tupakoinnista kiinni jääminen: suositus hoitoonohjauksesta tietyn jälki-istuntomäärän jälkeen. Koulussa, oppilaitoksessa ja rippileireillä sääntöjen rikkomisesta rangaistaan. Nuorelle tarjotaan tukea
tupakoinnin lopettamiseen / ohjataan lopettamista tukeviin palveluihin.
 Nonstop-ryhmät, vertaistukea entisiltä tupakoitsijoilta (esim. ”28 päivää ilman”).
 Tupakoivia ei syyllistetä vaan kannustetaan, koska suurin osa haluaa lopettaa
Koulut mukaan savuttomuuteen
 Opettajille koulutusta savuttomuudesta.
 Savuton alue – kyltti kaikkiin kouluihin
 Kohtaamistaitojen koulutusta lapsille ja nuorille.
 Mini-interventio jo 5 luokalla, tehostettu interventio ala- ja yläasteen välissä.
 Lapsille ohjataan savuttomuusaiheisia aktiviteettejä jo ala-asteella: miten kieltäytyä tupakasta.
 Tupakointivalvonta kouluissa/rippikouluissa. Muuta tekemistä välitunneille.
 Ammattikoulun opettajat mukaan edistämään savuttomuutta.
 Samanikäiset viestivät toisilleen "tupakointi ei ole cool".
 Järjestetään ympäristön siivouspäiviä, koulujen siivouspäivät.
Aito välittäminen ja osallistaminen
 Kaikilla on mahdollisuus osallistua. Lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksia parannetaan
omaan ympäristöön liittyvissä asioissa. Jokainen kokee tulevansa kuulluksi, jokaista arvostetaan ja
mielipiteellä on merkitystä.
 Aikuiset ovat läsnä lasten ja nuorten elämässä ja ottavat heidät huomioon omalla vapaa-ajallaan.
 Uudet ikäluokat tarvitsevat jatkuvaa, vuosittaista savuttomuuteen osallistamista.
 Porukan paine voimavaraksi = 12–13-vuotiaista 100 % voi sitoutua savuttomuuteen.
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LIITE 3

Esimerkki: Alahärmän yläkoulun TUKE-käytäntö - TUPAKOINTIRIKKOMUS

Jos oppilas jää kiinni tupakoinnista tai tupakan välittämisestä:
I.

Ensimmäisestä tupakointirikkomuksesta koulussa määrätään oppilas jälki-istuntoon.
Jälki-istunnosta ilmoitetaan kotiin puhelimella heti oppilaan jäätyä kiinni tupakoinnista. Puhelinsoiton hoitaa oppilas itse joko omasta puhelimestaan tai koulun puhelimesta. Samassa puhelussa opettaja ilmoittaa tulevasta jälki-istunnosta, joka pyritään istumaan samana päivänä.

II.

Toisesta tupakointirikkomuskerrasta oppilas määrätään tupakointirikkomuskeskusteluun (TUKE). Keskustelun yhteydessä oppilas tekee tupakka-aiheisen kyselyn,
tutkitaan tupakoinnin aiheuttamia vaaroja tehtävien kautta sekä tehdään suunnitelma tupakoinnin lopettamisesta. Kasvatuskeskusteluryhmän kanssa käydyn keskustelun lisäksi oppilas toimittaa raportin ja tehtävät huoltajalleen. Huoltaja kuittaa oppilaan kotiin tuoman tehtävän ja oppilas palauttaa sen sovittuna ajankohtana terveydenhoitajalle (aika varataan TUKE-keskustelun aikana ja sovitaan palautuspäivämäärä tehtäville). Terveydenhoitajan kanssa oppilas käy läpi suunnitelmansa tupakoinnin lopettamiseksi. Tämän lisäksi rehtori tekee tupakointirikkomusilmoituksen
poliisille.

III.

Kolmannesta (ja mahdollisista seuraavista) tupakointikerrasta seuraa jälki-istuntoa
ja rehtori tekee aina tupakointirikkomusilmoituksen poliisille. Toistuvista tupakointikerroista oppilaalle voidaan myös antaa kirjallinen varoitus.
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Esitys alueen kouluille yhteiseksi toimenpiteeksi:

Kysely 7-luokkalaisille tupakoinnista ja/tai nuuskaamisesta
Terveystiedon opettaja tai luokanvalvoja tekee alla olevan kyselyn syyslukukaudella 7-luokkalaisille
tai toteutetaan keskitetysti Weprobol-kyselynä. Kyselyn tulokset käsitellään yhdessä luokan kanssa. Kyselyyn vastataan nimettömänä. Tuloksia verrataan edellisten seitsemäsluokkalisten tuloksiin
sekä ikäluokan tuloksiin. Nuorella voi olla käsitys, että kaikki muut käyttävät tupakkatuotteita. Kysely vähentää paineita aloittaa tupakkatuotteiden käyttö. Tunnilla voidaan yhdessä pohtia, miksi nuoret aloittavat tupakoinnin.
Kyselyn tuloksia seurataan alueella yhtenä tupakoimattomuuden mittarina.

Kysely 7- luokkalaisille:



Olen tupakoimaton enkä käytä nuuskaa tai sähkösavuketta (olen maistanut alle
kolme kertaa tupakkaa, nuuskaa tai sähkösavuketta)



Olen lopettanut tupakoinnin tai nuuskan tai sähkösavukkeen käytön



Olen lakossa



Tupakoin tai käytän nuuskaa tai sähkösavuketta satunnaisesti



Tupakoin tai käytän nuuskaa tai sähkösavuketta päivittäin
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PÄIHDEBUSSI - avointa keskustelua ja faktoja
Nuoriso-, perhetuki- ja tiedotusyhdistys RAIDE RYon vakiinnuttanut paikkansa valtakunnallisesti toimivana
ehkäisevää päihdetyötä tekevänä järjestönä. Pääasiallinen työmuoto on koulujen kanssa yhteistyössä toteutettava ehkäisevä päihdetyö. Vanhemmille suunnattua tukea ja neuvontaa toteutetaan vanhempainilloissa.
Pysähdyspaikkoina ovat myös erilaiset nuorten tapahtumat mm. messut ja festarit. Lisäksi annetaan ns.
matalan kynnyksen tuki- ja neuvontapalveluja nuorille.
Kouluvierailut ovat kouluille maksuttomia.
Raide ry:n Päihdebussi on toiminut ehkäisevässä päihdetyössä jo vuodesta 2003. Päihdebussi on keskustelua ja yhdessäoloa, tietoa ja asenteita. Päihdebussi toimii työvälineenä erityisesti nuorten tapahtumissa ja
messuilla sekä katupäivystyksessä.
Päihdebussin varaukset ja yhteydenotot: Raide ry:n nuorisotyöntekijä Aija Tommila, puh: 040 059 4491
tai E-mail: aija.tommila@raide.info.

---------------------

Arvo- ja terveyskasvatusohjelma CAMERA OBSCURA

Kokemukselliseen oppimiseen ja Camera obscura -menetelmään perustuva arvo- ja terveyskasvatusohjelma on tarkoitettu 12-17-vuotiaille. Se soveltuu hyvin koulun päihdekasvatukseen, yhteisöllisen opiskeluhuollon, mielenterveyden edistämisen, ehkäisevän päihdetyön sekä sosiaalisen vahvistamisen välineeksi. Toimintamalli toteutetaan paikallisesti, usein nuorisoalan ja koulun yhteistyönä. Mitä paremmin se on integroitu
osaksi koulun kasvatussuunnitelmaa, sitä parempi vaikutus sillä on. Camera obscura -toimintamalli on kokonaisvaltaista kasvua tukeva kokonaisuus.
Valmistautuminen ja ohjelman tilaaminen
Ennen ohjelman tilaamista kannattaa tutustua perustietoihin tilaamisesta ja ennakkovalmisteluista.
Toteutuksen onnistumiseen tarvitaan







Koulu, joka sitoutuu toteuttamaan oppitunteja. Ohjelma sisältää kaksi (45 min.) oppituntia, jotka
opettajat pitävät kouluissa.
Paikkakunnan vastuullinen pääjärjestäjä (tilaaja). Tilaajan ei tarvitse tehdä kaikkea yksin. Yhteistyökumppaneita voivat olla mm. seurakunnan / kunnan nuorisotyö, järjestöt tai vanhempainyhdistys.
Oppaita (4 henk.) seikkailun pyörittämiseen. Kaikkien oppaiden tulee olla aikuisia.
Sali, jossa on vähintään 9 m x11m x 2,7 m lattiatila ja siellä tulee voida käyttää teatterisavua, sekä
seikkailutilan läheisyydestä kaksi huonetta (Startti- ja Parkkihuoneet).
Rakentajat ja purkajat. Rakentaminen kestää neljä ja purkaminen kaksi tuntia. Molemmat vaativat
neljä henkilöä, mielellään seikkailun oppaat.
Oppilaita, esim. 250 oppilasta per viikko on mainio porukka.

Keskustele koulujen ja yhteistyökumppaneiden kanssa alustavasti:





Ovatko tilat käytettävissä ja sopivatko ne koulujen ja yhteistyökumppaneiden aikatauluihin? Camera
obscura -tekniikka rakennetaan yleensä perjantaina ja puretaan torstaina ja se on tilassa 24/7.
Tarkista koulun aikataulut (koeviikot, ylioppilaskirjoitukset, TET-jaksot yms.)
Sopiiko kokonaisuus ja aikataulut yhteistyökumppaneiden henkilöstöresursseihin ja koulun oppituntien toteuttamiseen sekä sen laatimiin reunaehtoihin?
Valmistelutyöhön osallistumisesta, johon kuuluu kaksivaiheinen perehdytys. Ensimmäinen vaihe
(rehtorit, koulujen yhteyshenkilöt ja tilaaja) on noin 12-6 kk ennen seikkailua. Toinen vaihe (opettajat,
oppaat ja muut toimijat) on 6-2 kk ennen seikkailua.
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Yhteyshenkilö kokoaa ydinryhmän, jonka kanssa hanke viedään läpi




Rooleista ja tehtävistä sopiminen.
Yhteys- ja varayhteyshenkilöjen nimeäminen.
Koulujen yhteyshenkilöiden nimeäminen.

Camera obscura –koordinaattorimme




Sopii kanssanne ensimmäisen ja toisen vaiheen perehdytyksen, sekä lähettää toteutussopimuksen
allekirjoitettavaksi.
Kolme kuukautta ennen tarkentaa rakentamis- ja purkuajat. Tarkennuksen jälkeen varaamme auton,
matkaliput ja majoituksen. Rakentamis- ja purkuajat ovat kiinteästi yhteydessä edelliseen ja seuraavaan tilaukseen ja toimijaan.
Tuo seikkailun paikalle ja rakentaa sen oppaiden kanssa, sekä perehdyttää oppaat seikkailun toteuttamiseen ja tekniikkaan. Purkaa seikkailun yhdessä oppaiden kanssa.

Maksuton - RAY tarjoaa
Camera obscura on paikkakunnalle maksuton. Toiminnan rahoittaa Raha-automaattiyhdistys ja sen operaattorina toimii Suomen NMKY:n Liitto.
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SAVUTTOMUUSLUPAUS JA SMOKEFREE –KAMPANJA

LIITE 6
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Smokefree-luokkakilpailuun voivat osallistua 7., 8. ja 9. luokat, jotka sitoutuvat yhteisellä päätöksellä olemaan tupakoimatta, nuuskaamatta ja käyttämättä sähkösavuketta kuusi kuukautta kestävän
kilpailukauden ajan (lokakuu – maaliskuu). Hakuohjeet nettisivuilla:
http://www.smokefree.fi/fi/smokefree/
7., 8., ja 9. luokkalaiset kilpailevat omissa sarjoissaan. Kunkin sarjan pääpalkintona on 1 000 euroa. Pääpalkinnot arvotaan huhtikuussa 2016 tupakoimattomina pysyneiden luokkien kesken.
Smokefree-luokkakilpailua on järjestetty Suomessa vuodesta 1989. Kilpailuun osallistuu vuosittain
yli tuhat luokkaa ympäri Suomea. Vuosien varrella kilpailusta on muodostunut kouluissa jokasyksyinen perinne. Kilpailu tukee kouluissa tehtävää tupakoimattomuuden edistämistyötä helpolla ja
hauskalla tavalla.

Alakoulujen Smokefree -toiminta uudistuu
Alakoulujen Smokefree-toiminta uudistuu syksyllä 2015. Luokkakilpailun sijaan tarjoamme alakouluille aivan uudenlaista Smokefree -toimintakonseptia. Uusi toimintapaketti on suunnattu etenkin 6.
luokkalaisille oppilaille, mutta soveltuu myös 5. luokkien opetukseen. Lisätietoja:
http://www.smokefree.fi/fi/smokefree/
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Linkkejä ja materiaaleja:
Fressis.fi
Pokalehuulessa.fi
Röökikroppa.fi
Työkalupakki.net
Stumppi.fi
Smokefree.fi
Nuuska nuorten maailmassa, http://www.socca.fi/files/2910/Nuuskanuorten_maailmassa_julkaisu_2013.pdf
Nuorten näkemyksiä tupakoinnin lopettamisesta ja lopettamisen tuesta,
http://www.savutonkunta.fi/sites/default/files/Kuuntelua_kannustusta_kehuja_2606.pdf
Nuuska ja sähkösavuke,
http://www.hengitysliitto.fi/sites/default/files/oppaat/nuuska_ja_sahkosavuke.pdf
Savuton Oppilaitos toimenpideohjelma, Savuton kunta- hanke.
http://www.savutonkunta.fi/sites/default/files/savuton_oppilaitos_www_toimenpideohjelma.pdf
Lasten ja nuorten tupakoimattomuuden edistäminen yhteinen vastuumme, STM Selvityksiä
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=1082856&name=DLFE-11427.pdf
Savuton oppilaitos, THL
2009:58http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/aiheet/tietopaketit/amis/savuttomuus/oppilaitos

