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Tutkimuksen taustatiedot

• Tutkimuksen on toteuttanut e2 Tutkimus: Jenni 

Simonen (VTT) ja Aino Heikkilä (YTM) 

• Tutkimus on tehty tilaustutkimuksena 

Syöpäjärjestöille, raportti on julkaistu 

Opetushallituksen verkkojulkaisuna
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Tutkimuksen tavoite ja 

aineisto 

• Ammatillisten oppilaitosten savuttomuustyön 

tarkastelu: miten työ toteutuu ja mitä se on 

käytännössä?

• 6 ammatillista oppilaitosta eri puolilta Suomea, 2 

koulutusalaa 

• Aineistona: opiskelijoiden (N=61), 

henkilökunnan (N=30) ja johdon (N=15) yksilö- ja 

ryhmähaastattelut

• Lisäksi havainnointi, kirjalliset materiaalit   
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Miten tupakkalaki näkyy 

oppilaitoksissa?

• Kieltää kaikkien tupakkatuotteiden käytön 

oppilaitoksen alueella 

• Laki näkyy järjestyssäännöissä, kylteissä, 

kirjallisissa ohjeissa, opiskelijoiden 

perehdyttämisessä 

• Opiskelijat ja henkilökunta tietoisia säännöistä ja 

kielloista 
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Tupakkalaki toi 

tupakkatuotteiden käytön 

näkyviin 

• Tupakkalaki poisti tupakkapaikat: 

”No seki on niin kakspiippunen juttu, että silmillehä tää

rävähti kun tää kielto tuli, että kaikki tuli sisäpihoilta 

ulos polttaa kaikkien näkyville ja sillonha nää meiän

ongelmat alko” (haast. 16, oppil.3, taitovalmentaja)

• Ei ole lopettanut tupakkatuotteiden käyttöä: 

”Et jos ei polta, niin sit ne käyttää nuuskaa” (haast.   

2, oppil.1,opiskelijat)
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Savuttomuustyön arkea

• Tupakointikiellon valvomista ja opiskelijoiden 

ohjaamista oppilaitoksen alueen ulkopuolelle:

”Ohjataan oikeelle paikalle tupakoimaan” (haast. 20, 

oppil. 4, erityisopettaja)

”Tupakkalaki on toteutuksen ja valvonnan puolelta 

vähän torso” (haast. 17, oppil.4, koulutusalapäällikkö)

• Ohjeiden ja toiminnan ristiriita, henkilökunta 

tupakoi samoilla paikoilla:

”Opettajatki käy tossa koulun kulmalla polttelee” (haast. 

11, oppil. 2, opiskelijat, Ilmari)
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Savuttomuustyön käytäntöjä  

• Käytännöt etupäässä rajoja, kieltoja ja sanktioita  

• Puheeksiottoa käytetään vähän, samoin  

muita keinoja: tapahtumat, kampanjat,          

(irrallisuuden ongelma) 

• Myönteisen viestimisen vaikeus:

”On puute semmosista positiivisista työkaluista, että se 

ei oo sitä kieltoo ja sanktioo --- että kun joku keksisi 

sen sairaan hyvän idean” (haast. 16, oppil. 3, 

markkinointiassari)
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Puuttuminen on epäyhtenäistä

• Puuttuminen ei ole järjestelmällistä, yhtenäistä 

eikä pitkäjänteistä:

”Kaikkien pitäisi sisältää omaksi velvollisuudeksi 

puuttua. Sehän on ongelma, että osa kävelee ohi ja 

ummistaa silmät” (haast. 20, oppil. 4, opo) 

• Kiireinen oppilaitosarki vaikeuttaa puuttumista:

”Oman työn hektisyys, joskus on vaan painettava 

ovesta sisään sen savupilvenkin läpi, koska ei kerkee

pysähtyy” (haast. 8, oppil. 2 opo)
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Savuttomuustyö jää muun 

varjoon

”Tää on meidän murheista pienin” (haast. 25, oppil. 5, 

kuraattori)

”Oppilaitokset on ollu muutoksessa, on jäänyt jalkoihin tää

tupakka- ja nuuska-asia ihan kokonaan” (haast. 7, oppil. 2, 

johto, koulutusalapäällikkö)

• Opiskeluhuoltoryhmän, terv.hoitajan, opettajien 

rajalliset resurssit: 

”Kyllähän ne sanoo, että pitää puuttua, mut kuka sitä 

jaksaa päivästä toiseen, tunnista toiseen. Jos se ei 

kerrasta kahdesta usko, niin minkäs sille teet” (haast.   

20, oppil.4, opettaja)
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Savuttomuustyön muita 

haasteita  

• Kodin asenne ja vaikuttamisen rajallisuus: 

”Jos yhessä poltetaan vanhempien kanssa, niin kyllä 

meiän sanominen sellasis tilanteis viel vähemmän 

painaa” (haast. 8, oppil. 2, opo)

• Opiskelijaprofiilin muutos:

”Siihen aikaan kun tosi aktiivisesti puututtiin, niin 

enemmistö opiskelijoista oli alaikäisiä. Nythän on 

todella paljon aikuisopiskelijoita, joka on vaikeuttanu

niiden pelisääntöjen rakentamista ja miettimistä” (haast. 

8, oppil. 2, kuraattori)

• Työssäoppimispaikat harmaana alueena 
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Oppilaitosten toiveita ja 

tarpeita 
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• Yhtenäinen sitoutuminen: 

”Selkeet yhteiset pelisäännöt henkilöstön osalta tässä 

asiassa” (haast. 8, oppil. 2, opo)

• Henkilökunta toivoi johdolta vahvempaa roolia ja  

johto toivoi keinoja sitouttaa henkilökunta:

”Ei mulla oo viisasten kiveä, että mä saisin koko 

henkilökunnan siihen sitoutumaan” (haast.19, oppil. 4, 

johto, yks.johtaja)

• Toiveina työkalut, positiiviset vaikuttamisen 

keinot, lopettamisen tuen vahvistaminen, 

savuttomuutta koskevat palkitsemiskeinot



Lopuksi: mikä avuksi?

• Työkaluja ja välineitä (erityisesti nuuska tuotti 

turhautumista) 

• Savuttomuuden integrointi osaksi johtamista, 

opetussuunnitelmia, ammatillisuutta ja laajempaa 

hyvinvointinäkökulmaa

”Kuinka paljon kokee roolinsa vaan ammatilliseksi 

opettajaksi ja kuinka paljon kasvattajaksi” (haast. 19, 

oppil.4, johto, yksikön joht.)

→ Sisällytettävä rakenteisiin

• Paljon mahdollisuuksia: aiheen tärkeys tunnistettiin, 

motivoitunutta henkilökuntaa 
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KIITOS!

Lisätiedot:

Jenni Simonen 

e2 Tutkimus 

jenni.simonen@e2.fi
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