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En rökfri läroanstalt
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Varje ungdom har rätt att växa upp i en sund och trygg miljö. En rökfri läroanstalt stöder studerandenas och personalens
hälsa och välbefinnande. Åtgärderna som presenteras i åtgärdsprogrammet förebygger att ungdomarna börjar röka och
stöder dem som vill sluta röka. Åtgärdsprogrammet är ett hjälpmedel för utveckling och utvärdering av läroanstalternas
arbete för rökfrihet. Åtgärderna är baserade på de rökfrihetskriterier som social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för
hälsa och välfärd, Kommunförbundet, Finlands ASH rf och Andningsförbundet rf har fastställt. Åtgärdsprogrammet
omfattar alla tobaksprodukter enligt 2 § i tobakslagen.

Allmänna riktlinjer för läroanstalten

Åtgärder som riktas till anställda

Stöd för förändringen får man av

• I handlingsplanen för företagshälsovården vid läroanstalten ingår stöd för
rökavvänjning.

• De anställda vid läroanstalten får en introduktion i
läroanstaltens principer om rökfrihet.

www.savutonkunta.fi

• I handlingsplanen för studerandehälsovården vid läroanstalten ingår stöd för
rökavvänjning.

• Läroanstalten stöder de anställda när de vill sluta röka:

• Arbetsenheterna vid läroanstalten har skriftliga anvisningar om
läroanstaltens principer om rökfrihet.
• I läroanstaltens jobbannonser nämns alltid att läroanstalten är rökfri.
• Personalen och studerandena deltar i läroanstaltens arbete för rökfrihet och
utvecklingen av det.
• Rökning är förbjudet för de anställda vid läroanstalten under arbetstid.
Förbudet gäller inte lagstadgade pauser. Rökning är tillåten under
lunchrasten, om denna inte räknas som arbetstid, samt på kafferasten enligt
arbets- och tjänstekollektivavtalet.

Läroanstaltens omgivning
• Tobaksrökning är enligt tobakslagen förbjuden i lokalerna vid läroanstalter
och elevhem samt på läroanstaltens utomhusområden. Förbudet gäller
studerande, personal och besökare.
• Rökförbudet nedtecknas i läroanstaltens ordningsregler. I ordningsreglerna
kan även användningen av elcigaretter förbjudas.
• Lokaler och utomhusområden vid läroanstalten är tydligt märkta som rökfria
till exempel med skyltar, dekaler eller affischer.
• Rökplatserna på läroanstaltens område har tagits bort.
• Tobaksprodukter säljs inte i lokaler vid läroanstalten.
• Läroanstaltens representationstillställningar och andra tillställningar är
rökfria.
• Läroanstalten ger företräde till rökfria praktikplatser.

• genom handledning och rådgivning inom
företagshälsovården samt stöd genom gruppverksamhet
• vid behov genom avvänjning med hjälp av
nikotinhjälpmedel eller läkemedel.
• För att rikta stödåtgärderna kartlägger företagshälsovården
vid läroanstalten:
• antalet anställda som röker
• antalet anställda som snusar

www.savutonkunta.fi/projektitoimijoiden-yhteystiedot

Norra Savolax hjärtdistrikt rf
www.pssydan.fi

Cancerföreningen i Satakunta rf
www.satakunnansyopayhdistys.fi

Norra Österbottens hjärtdistrikt rf
www.ppsydanpiiri.fi

Norra Karelens Folkhälsocentrum
www.kansanterveys.info

Åtgärder som riktas till studeranden

Egentliga Tavastlands andningsförening rf

• Studerandena vid läroanstalten får en introduktion i
läroanstaltens principer om rökfrihet i brevet till dem som
antagits som studerande och på informationsmöten.

Filha rf

• Läroanstalten stöder studeranden när de vill sluta röka:
• genom handledning och rådgivning inom
studerandehälsovården samt stöd genom
gruppverksamhet

www.kanta-hameen-hengitys.fi

www.filha.fi

Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf
www.ehyt.fi

• vid behov genom avvänjning med hjälp av
nikotinhjälpmedel eller läkemedel.
• För att rikta stödåtgärderna kartlägger läroanstaltens
studerandevårdsgrupp, arbetsgrupp för missbruk eller
motsvarande organ
• Antalet studerande som röker
• Antalet studerande som snusar.
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Ladda ner rökfrihetssymbolerna på vår webbplats
www.savutonkunta.fi
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