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Savuton pääkaupunkiseutu -hankkeen tavoitteena oli edistää pääkaupunkiseudun savuttomuutta vuosina 
2011-2013. Savuton pääkaupunkiseutu -hankkeen päätavoite oli tukea lasten ja nuorten tupakoimattomuut-
ta. Aloite hankkeelle tuli pääkaupunkiseudun kunnista (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen), jotka olivat 
aloitteellisia hankkeen ideoinnissa. 
  
Socca, pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus, hallinnoi Savuton pääkaupunkiseutu -hanketta. Eri 
kuntien terveyden edistämisen toimijat sekä hankkeen projektipäällikkö (Socca) ja tutkija (Socca) olivat hank-
keen ydintoimijoita ja muodostivat hankkeen työryhmän. Hankkeen projektipäällikkö aloitti tehtävässään 
1.4.2011.      

Savuton pääkaupunkiseutu –hankkeen  
tavoitteet 2011–2013 
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Kaikki pääkaupunkiseudun kunnat ovat julistautuneet savuttomiksi (Helsinki 2007, Espoo 2010, Vantaa 
2011, Kauniainen 2011). Pääkaupunkiseudun kuntien toimintaohjelmat ja/tai strategiat sekä Savuton pää-
kaupunkiseutu –hankkeen osatavoitteet vahvistavat lasten ja nuorten savutonta elinympäristöä ja tukevat 
Savuton Suomi 2040 –tavoitetta mm.                                                                                                                                             

•	 vahvistamalla kuntien savutonta toimintakulttuuria,                                                                                                  
•	 kehittämällä Savuton Kunta –kriteereitä ja niiden seurantavälineitä sekä                                                             
•	 kehittämällä tupakkariippuvaisten hoitoketjua ja heille tarjottavaa tukea omassa toimintaympäristös-

sään.

Savuton pääkaupunkiseutu -hankkeen suorat vaikutukset kohdistuvat pääkaupunkiseudun julkisen sektorin 
toimintakulttuurin kehittämiseen, lapsiin/nuoriin, kuntien työntekijöihin ja väestöön. Välilliset vaikutukset 
näkyvät väestön tupakoinnin ja sairastuvuuden vähentymisenä.

Savuton Suomi 2040 
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2010  100 000€
2011  130 000€
2012   130 000€

Savuton pääkaupunkiseutu –hankkeelle STM:stä 
myönnetty terveyden edistämisen määräraha
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2011 

Pohja nuoruusiän ja aikuisuuden tupakoimattomuudelle luodaan jo lapsuudessa. Alakouluilla on tärkeä 
rooli yhdessä vanhempien kanssa tukea lapsen tupakoimattomuutta. Vuosina 2011-2013 Savuton pääkau-
punkiseutu -hanke vei eteenpäin koko pääkaupunkiseudun alueella toimintamallia tupakoimattomuuden 
tukemiseen peruskoulun vuosiluokilla 1–6. Toimintamallin tavoitteena on ehkäistä tupakoinnin aloittamis-
ta ja myös suojella lapsia passiiviselta tupakoinnilta. 

Toimintamalli perustuu tutkimustuloksiin ja laajaan käytännön kokemukseen lasten ja nuorten tupa-
koimattomuuden edistämisestä. Toimintamallin laatimisessa on hyödynnetty Suomen Syöpäyhdistykselle 
tehtyjen, nuorten tupakointia koskevien tutkimusten tuloksia (esim. Kiltistä koululaisesta tupakoivaksi tei-
niksi –tilaustutkimus). Toimintamalli on syntynyt moniammatillisen yhteistyön tuloksena Savuton Helsinki 
–ohjelman puitteissa. Myös opettajat ja rehtorit ovat olleet mukana toimintamallin kehittämisessä. Toimin-
tamallia pilotoitiin ja testattiin Helsingissä lukuvuoden 2010–2011 aikana. 

Toimintamalli sisältää valmiita tehtäviä ja materiaaleja hyödynnettäväksi terveystiedon opetuksessa, vinkke-
jä savuttomuutta vahvistavan kouluympäristön ja -yhteisön luomiseen sekä sisältöä vanhempainiltoihin ja 
uudenlaisia tapoja käsitellä terveyteen liittyviä asioita yhdessä vanhempien kanssa positiivisella tavalla.

Savuton pääkaupunkiseutu –hanke toimitti syksyllä 2011 pääkaupunkiseudun eri peruskouluille Tupa-
koimattomuuden edistäminen ala-asteella -oppaan. Vuosien 2011–2013 aikana Savuton pääkaupunkiseu-
tu –hanke järjesti toimintamallista useita koulutustilaisuuksia pääkaupunkiseudun peruskoulujen johto-, 
opetus- ja oppilashuoltohenkilöstölle yhteistyössä Suomen Syöpäyhdistys ry:n sekä Aurera Oy:n kanssa. 

Savuton pääkaupunkiseutu –hankkeen painopistealue 1:  
Tupakoinnin aloittamisen ehkäisy alakouluiästä 
lähtien 
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2012 

 

Nuuskatutkimus
Nuorten nuuskakokeilut ja nuuskan käyttö ovat yleistyneet huolestuttavasti. Keväällä 2012 Aurera Oy to-
teutti nuuskatutkimuksen Savuton pääkaupunkiseutu -hankkeen toimeksiannosta. Tutkimuksessa haluttiin 
selvittää, miksi nuuskan käyttö on lisännyt suosiotaan nuorten keskuudessa – miten nuuska näyttäytyy 
nuorten arjessa ja mielikuvissa. Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena oli pohtia, miten nuorten nuuskan käyt-
töä kannattaisi ehkäistä ja vähentää.

Tutkimuksen tavoitteena oli:
•	 perehtyä nuorten mielikuviin, käsityksiin ja kokemuksiin nuuskasta ja nuuskan käytöstä,
•	 selvittää nuuskan käytön erityispiirteitä nuorten tupakoimattomuuden edistämisen kannalta, sekä
•	 pohtia, miten nuorten nuuskan käyttöä voitaisiin ehkäistä ja vähentää tehokkaammin.

Tutkimus oli luonteeltaan kvalitatiivinen. Tutkimukseen haastateltiin 26 iältään 16–19 –vuotiasta nuuskaa 
käyttävää poikaa pääkaupunkiseudulta. Tutkimuksessa haluttiin perehtyä sekä ammatillisessa oppilaitok-
sessa että lukiossa opiskelevien poikien käsityksiin. Haastateltavista puolet (13 poikaa) opiskeli ammatillises-
sa oppilaitoksessa ja puolet (13 poikaa) lukiossa. Haastateltavista pojista puolet käytti nuuskaa säännöllisesti 
ja puolet satunnaisesti. 

Tutkimuksen aineisto kerättiin ryhmähaastatteluiden avulla. Eri puolilla pääkaupunkiseutua järjestettiin 
neljä ryhmähaastattelua, kaksi ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleville pojille ja kaksi lukiolaispojille. 
Haastattelut tehtiin toukokuussa 2012. Kuhunkin ryhmään osallistui 5–8 poikaa.

Savuton pääkaupunkiseutu –hankkeen painopistealue 2:  
Tietoa nuuskasta yläkouluikäisille 

Millaiset miehet 
käyttävät nuuskaa?
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Tutkimukseen haasta-
teltiin 26 iältään 16–
19 -vuotiasta nuuskaa 
käyttävää poikaa pää-
kaupunkiseudulta.
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2013 

Nuorten käsityksiä ja kokemuksia nuuskasta ja nuuskan käytöstä 
/ Nuuska nuorten maailmassa -julkaisu

Savuton pääkaupunkiseutu -hankkeen, Suomen Syöpäyhdistys ry:n ja Valo ry:n syksyllä 2012 toteuttamista 
nuuskatutkimuksista tuotettiin vuonna 2013 julkaisu Nuorten käsityksiä ja kokemuksia nuuskasta ja nuuskan 
käytöstä / Nuuska Nuorten maailmassa. Julkaisussa perehdytään nuuskailmiön taustoihin - sekä urheilevien 
nuorten nuuskan käyttöön että ”tavallisten” nuorten nuuskan käyttöön liittyen ja nostetaan esiin toimenpi-
de-ehdotuksia nuorten nuuskan käytön vähentämiseksi. 

Nuuska nuorten maailmassa -julkaisu:
•	 kertoo nuorten nuuskan käytöstä sekä siihen liittyvistä ja sen taustalla vaikuttavista tekijöistä ja syistä
•	 esittelee käytännön toimenpide-ehdotuksia urheiluseuroille nuorten nuuskan käytön vähentämiseksi
•	 informoi nuuskan käytön haittavaikutuksista
•	 antaa linkkejä ja vinkkejä hyödyllisiin materiaaleihin

Julkaisun kohderyhmiä ovat:
•	 urheiluseurojen toimihenkilöt, lajiliittojen toimihenkilöt, muut lasten ja nuorten urheilun ja liikunnan 

parissa toimivat
•	 muut nuorten parissa työskentelevät (esim. opettajat – erityisesti terveystiedon- ja liikunnanopettajat, 

terveydenhoitajat, suun terveydenhuollon ammattilaiset, nuorisotyöntekijät, ehkäisevän päihdetyön 
ammattilaiset, jne.)

Savuton pääkaupunkiseutu –hanke järjesti yhteistyössä Suomen Syöpäyhdistys ry:n ja Valo ry:n kanssa  
Nuuska nuorten maailmassa –selvityksestä/julkaisusta tiedotustilaisuuden Helsingin Jäähallilla toukokuussa 
2013. Lisäksi Savuton pääkaupunkiseutu –hanke järjesti nuuskatutkimustuloksista useita koulutustilaisuuk-
sia pääkaupunkiseudun kunnille. 

Sanna-Mari Salomäki  

ja Johanna Tuisku

Nuorten käsityksiä ja kokemuksia

nuuskasta ja nuuskan käytöstä

Nuuska nuorten 
maailmassa

Nuorten nuuskakokeilut ja nuuskan 

 käyttö ovat lisääntyneet  huolestuttavasti. 

Nuuskaa käyttävät niin ammatillisissa 

 oppilaitoksissa kuin lukioissakin opis

kelevat pojat. Nuuskan käyttö on suosittua 

myös urheilevien nuorten keskuudessa. 

Nuorten nuuskan käytön ehkäisemiseksi ja 

vähentämiseksi tarvitaan toimenpiteitä.

Tässä selvityksessä tuodaan  esille  nuorten 

käsityksiä ja kokemuksia  nuuskasta ja 

nuuskan käytöstä. Nuorten  nuuskatto

muuden edistämiseksi on  tärkeää  ymmär

tää, millaiset tekijät nuorten arjessa ja 

mielikuvissa vaikuttavat nuuskan käytön 

suosioon.

Selvitys tarjoaa hyödyllistä tietoa ja 

toimen pideehdotuksia nuorten parissa 

työskenteleville ammattilaisille ja erityi sesti 

myös nuorten urheilun parissa toimiville. 
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Vuosina 2012-2013: yhteistyö Helsingin Nuorisoasiainkeskuksen kanssa
Savuton pääkaupunkiseutu –hanke käynnisti Break Free –projektin yhteistyössä Nuorisoasiainkeskuksen 
(NK) sekä palvelumuotoilutoimisto Diagonal  Mental Structure Oy:n kanssa keväällä 2012. Hankkeen tavoit-
teena oli kehittää NK:n työntekijöiden avulla kevään 2012 aikana konsepti (palvelu tai toimintamalli), joka 
edistää NK:n työntekijöiden tupakoimattomuutta työaikana. Mallin suunnittelussa hyödynnettiin palvelu-
muotoilun ja osallistavan suunnittelun toimintatapaa. Palvelumuotoilulla tarkoitetaan palvelujen innovoin-
tia ja suunnittelua muotoiluajattelua hyödyntäen. 

NK:ta ehdotettiin hankkeen yhteistyökumppaniksi, koska NK:n työntekijät tekevät työtä nuorten parissa, 
ja koska Helsingin kaupungin työterveyskeskuksen mukaan viraston työntekijöistä 31 prosenttia tupakoi 
päivittäin ja 17 prosenttia satunnaisesti. 

Break Free –projektiin osallistui 20 NK:n työntekijää. Projektiin osallistui myös työntekijöitä, joiden ta-
voitteena ei ollut lopettaa tupakointi. Lisäksi projektiin osallistui työntekijöitä, jotka olivat jo lopettaneet 
tupakoinnin.

Break Free –projektin suunnitteluprosessissa oli kolme vaihetta:
1) Mahdollisuuksien kartoitus 
2) Ideoista vaihtoehtoja ja konsepti
3) Konseptista ratkaisu: palvelu, toimintamalli 

Hankkeen tuotokset ja johtopäätökset esitettiin NK:n johtoryhmälle kesäkuussa 2012. Johtoryhmä käsitteli 
Break Free –hankkeen loppuraporttia johtoryhmän kokouksessa elokuussa 2012. Sovittiin, että yhdenmu-
kaisia käytäntöjä ja esimiesten tarvitsemaa tukea työstetään Savuton Nuorisoasiainkeskus työseminaarissa 
marraskuussa 2012. Seminaariin osallistui lähes 40 esimiestä. Työseminaarissa työstettiin mm. perusteet 
NK:n savuttomuudelle. 

Vuoden 2013 aikana Savuton pääkaupunkiseutu –hankkeen projektipäällikkö konsultoi NK:n henkilöstö- ja 
johtotiimiä savuttomuuslinjauksien luomisessa ja tupakoimattomuuden edistämisessä.

Savuton pääkaupunkiseutu –hankkeen projektipäällikkö koordinoi työryhmän työskentelyä,  joka kehitti 
Savuton NK –tuki tupakoimattomuuteen –toimintamallin (kts. liite 2) sekä Savuton NK – tuki tupakoinnin 
lopettamisen tueksi tarkoitetuista nikotiinikorvaustuotteista –käyttöohjeen (kts. liite 3).  Savuton Kunta –
hanke tarjoaa käyttöohjetta valtakunnallisesti kuntien käyttöön.

Savuton pääkaupunkiseutu –hankkeen painopistealue 3:  
Lasten ja nuorten parissa työskentelevien kaupungin 
työntekijöiden savuttomuuden tukeminen 
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Syksyllä 2013: yhteistyö Espoo Catering –liikelaitoksen (EC) kanssa  
/ esimiesten konsultatiiviset työpajat 
Savuton pääkaupunkiseutu –hanke käynnisti yhteistyössä EC:n kanssa Savuton EC –osahankkeen syksyllä 
2013.  Savuton EC –osahanke pyrki saamaan Espoon kaupungin savuttomuuspäätöksen käytännöksi.

Työpajojen tarkoitus oli tukea esimiehiä savuttomuuden johtamisessa ja antaa välineitä henkilöstön osallis-
tamiseen. Työpajojen ohjaajana toimi CommuniArt Oy:n konsultti (Riitta Jauhiainen).

Työpajoissa käsiteltiin näitä kysymyksiä:

•	 Mitä tiedetään EC:n savuttomuustilanteesta?
•	 Miksi EC:n savuttomuus on tärkeää? (ydinkysymys)
•	 Mikä sen toteutumista käytännössä estää? 
•	 Jotta savuttomuustavoite toteutuu, mihin asioihin tai tilanteisiin esimiesten tulee kiinnittää huomiota 

ja puuttua?
•	 Mitä tukea esimiehet tarvitsevat voidakseen osaltaan johtaa savuttomuutta?
•	 Millä kaikilla luovillakin tavoilla työyhteisö voi tukea ja kannustaa oman työpaikkansa savuttomuutta 

(sen lisäksi, mitä työterveyshuolto voi tarjota)? 
•	 Mitä tupakoimiseen puuttuminen tarkoittaa esimiestyössä arjen toimintana ja tunnetyönä? 



13

Kysymyksiä työstettiin reflektoiden eri organisaatiotasoilla siten, että pyrittiin saamaan kaikki työntekijät 
mukaan keskusteluun. Neljän työpajan välissä osallistujat tekivät osallistavia tehtäviä omissa yksiköissään. 
Työpajojen rinnalla toimi johdon ja henkilöstön edustajien yhteinen työryhmä, joka tarkensi EC:n savutto-
muuslinjaukset ja työterveyshuollon tukimahdollisuudet.

Kuva 1: Espoo Catering –liikelaitoksen osahankkeen kuvaus

Reflektiivinen, osallistava työtapa valittiin, koska…

•	 Jotta muutokseen voi sitoutua, täytyy osallistua yhteisen ymmärryksen rakentamiseen siitä, MIKSI muu-
tos on tärkeä. 

•	 Asenteet ovat vahvasti tunnevaltaisia ja vasta toissijaisesti rationaalisia. Aidon muutoksen aikaansaami-
seksi täytyy olla tilaa myös vastakkaisille äänille. Vastustus suojaa aina jotain tärkeää, josta kannattaa 
kiinnostua. 

•	 Sanktiokeskeisyyden rinnalle savuttomuustyössä tarvitaan tuen, kannustuksen ja yhteisöllisyyden näkökulma.

Prosessin pohjalta laaditaan osallistava työskentelymalli valtakunnalliseen käyttöön.
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Savuton pääkaupunkiseutu –hanke teki yhteistyötä Aalto-yliopiston 365 Wellbeing –hankkeen kanssa, joka 
oli yksi Aalto-yliopiston designpääkaupunkivuoden kärkihankkeista. 365 Wellbeing muotoili hyvinvointia 
12 projektissa, jotka olivat mukana olevien kaupunkien todellisia palveluja tai prosesseja.

Osana 365 Wellbeing –hanketta Savuton pääkaupunkiseutu tähtäsi savuttomien julkisten ympäristöjen 
luomiseen. Hankkeen kick-off oli maaliskuussa 2012. Yhdeksän tiimiä ja noin viisikymmentä opiskelijaa 
ympäri maailmaa etsivät uusia kansainvälisiä muotoilulähtöisiä näkökulmia suomalaisen savuttomuuden 
kehittämiseen ja loivat eri muotoilukonsepteja suomalaiseen savuttomuuteen eurooppalaisten muotoi-
lukorkeakoulujen MEDes – Master of European Design –maisteriohjelman viikon kestäneessä työpajassa. 
Työpajaan sisältyi eri maiden tupakointikulttuurin vertailua, monialaisia luentoja sekä kokemuksellista 
havainnointia pääkaupunkiseudun julkisissa ympäristöissä. Työpajassa kehitetyistä muotoilukonsepteista 
järjestettiin lehdistötilaisuus sekä kahden viikon näyttely Arabiakeskuksessa, Helsingissä. 

Hanke jatkui työpajan tulosten pohjalta touko-, kesä- ja elokuussa. Aalto-yliopiston muotoiluopiskelijoiden 
ja tohtorikoulutettavien työn kohteiksi valittiin pari nuorten suosimaa puistoa ja muuta oleskelupaikkaa: 
Vanha Kirkkopuisto Helsingistä, Thurmanin puisto Kauniaisista, Tapionraitti Espoosta sekä Tikkuraitti 
Vantaalta. Opiskelijat ideoivat savuttomuuden toteuttamista yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Hankkeen 
työskentelyä ja tuloksia esiteltiin yleisölle avoimissa työpajoissa. Keväällä 2012 hankkeesta järjestettiin 
vuorovaikutteinen luentoilta Helsingin Design-museossa sekä World Design Paviljongissa. Hyvinvoinnin ja 
muotoilun välistä keskustelua käytiin touko-, kesä- elokuussa lisäksi online-foorumeilla, julkisuudessa sekä 
akateemisissa julkaisuissa. Helsingin Vanhassa Kirkkopuistossa järjestettiin tapahtuma kesäkuussa 2012- 
Aalto-yliopisto tuotti 365 Wellbeing –hankkeesta Savuttomat elinympäristöt loppuraportin kunnille.

Savuton pääkaupunkiseutu –hankkeen painopistealue 4:  
Lasten ja nuorten savuttomat elinympäristöt 
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Savuton pääkaupunkiseutu –hanke tuotti yhteistyössä Aurera Oy:n,  Suomen Syöpäyhdistys ry:n ja Valo ry:n 
kanssa Mitä minun vanhempana tulisi tietää? Nuoret ja nuuska –esitteen. Esite perustuu Savuton pääkaupunkiseu-
tu –hankkeen, Suomen Syöpäyhdistys ry:n ja Nuori Suomi ry:n syksyllä 2012 toteuttamiin nuuskatutkimuk-
siin. Esitteen tavoitteena on tukea vanhempia omien lastensa nuuskattomuuden edistämisessä 

Esite toimitettiin syksyllä 2013 pääkaupunkiseudun 7. luokkalaisten vanhempainiltoihin. Valo ry lähetti 
myös esitteitä jaettavaksi mm seuraaviin lajiliittoihin: Suomen Jääkiekkoliitto (5000), Suomen Palloliitto 
(3000) ja Suomen Salibandyliitto (2000).

Savuton pääkaupunkiseutu –hankkeen painopistealue 5:  
Yläkouluikäisten vanhempien kannustaminen 
nuorten tupakoimattomuuden tukemiseen

Nuoret ja nuuska
•	 Nuorten nuuskan käyttö ja kokeilut ovat lisääntyneet.

•	 Nuorilla ei ole riittävästi tietoa nuuskan haitoista.

•	 Nuuska on tupakkatuote, joka aiheuttaa riippuvuutta ja 

sairauksia sekä heikentää urheilijan suorituskykyä.

•	 Vanhemmilla on mahdollisuus vaikuttaa lasten ja nuorten 

asenteisiin ja päihteiden käyttöön.

Lisätietoja
•	 tyokalupakki.net (klikkaa nuuska-osioon)

•	 fressis.fi  (nuorille)

•	 pokalehuulessa.fi  (nuorille)

•	 stumppi.fi  (aikuisille)

Lähteet
•	 Salomäki, S.-M. & Tuisku, J. (2013). Nuuska nuorten 

maailmassa. Suomen Syöpäyhdistys ry:n, Valo ry:n ja Savuton 

pääkaupunkiseutu -hankkeen tilaustutkimus.

•	 Wickholm, S., Laitinen, A., Ainamo, A., & Rautalahti, M. (2012). 

Nuuskan terveyshaitat. Duodecim, 128, 1089-96.

Vinkkejä vanhemmille

•	 Nuuska on tupakkatuote. Nuuskan käyttö on haitallista lapsesi 

terveydelle ja aiheuttaa riippuvuutta.

•	 Nuuska ei kuulu lasten ja nuorten urheiluun - kuten eivät muutkaan 

päihteet. Nuuska heikentää urheilevan nuoren suorituskykyä.

•	 Suhtaudu nuuskaan kielteisesti kuten muihinkin tupakkatuotteisiin. 

Mieti, millaista esimerkkiä itse annat lapsellesi nuuskan käytön 

suhteen. Vanhemman esimerkki ja asenne vaikuttavat lapsen 

käsityksiin nuuskasta.

•	 Keskustele lapsesi kanssa nuuskan käytöstä ja sen haitoista. 

Nuori tarvitsee tietoa nuuskan terveysvaaroista ja muista 

haittavaikutuksista.

•	 Varmista, että nuuskaa ei ole kotona lapsesi saatavilla. Nuuskan 

helppo saatavuus houkuttelee kokeilemaan ja käyttämään.

•	 Kannusta lastasi nuuskattomuuteen ja tue nuuskan käytön 

lopettamisessa.

•	 Älä hyväksy laitonta nuuskan välitysbisnestä alaikäisille lapsille 

ja nuorille.

Mitä minun vanhempana tulisi tietää? 
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TEE FIKSU PÄÄTÖS – ÄLÄ EDES 

KOKEILE!
•	 Nuuska on tupakkatuote. Nuuska sisältää 20 kertaa enemmän nikotiinia 

kuin tupakka.

•	 Nuuska aiheuttaa voimakasta riippuvuutta ja on monella tavalla 

terveydelle vaarallista.

•	 Nuuska ei ole oikea keino tupakoinnin lopettamiseen.

•	 Ota selvää mitä nuuska sisältää - sitä ei purkeissa kerrota!

Nuuskan käytön haitat, jotka    

näkyvät suussa 
•	 Ikenet vetäytyvät ja hampaiden juuret paljastuvat.

•	 Hampaat kuluvat, tummuvat ja reikiintyvät. 

•	 Paikkaan, jossa nuuskaa pidetään, tulee limakalvovaurio.

•	 Nuuskaaminen aiheuttaa pahanhajuista hengitystä.

•	 Nuuskan käyttö voi aiheuttaa suusyöpää.

Hae apua nuuskan käytön lopettamiseen terveydenhuollon ammattilaiselta.

Lisätietoja

•	 fressis.fi – Tietoa 

nuuskasta ja tukea 

nuuskan käytön 

lopettamiseen

•	 pokalehuulessa.fi 

Suun terveyden edistämisen työryhmä: Helsinki, Vantaa, Espoo, 

Kauniainen, Kirkkonummi ja Tampere
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Vuonna 2013 Savuton pääkaupunkiseutu –hanke tuotti yhteistyössä Suomen Syöpäyhdistys ry:n ja suun 
terveyden edistämisen työryhmän (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kirkkonummi ja Tampere) kanssa 
Oletko miettinyt miltä nuuskaajan suu näyttää ja maistuu? –esitteen. Esitteen kohderyhmänä ovat nuoret ja esit-
teessä kerrotaan nuuskan käytön haitoista, jotka näkyvät suussa. Esitettä jaettiin mm  pääkaupunkiseudulla 
Ehkäisevän päihdetyön viikolla 45 hammashoitohuoneitten kautta (Helsingissä 265, Espoossa 125, Vantaalla 
110, Kirkkonummella 21, Kauniaisissa 5). Tampereen suun terveydenhuolto puolestaan kampanjoi nuuskas-
ta viikolla 14 vuonna 2014. 

Savuton pääkaupunkiseutu –hankkeen painopistealue 6:  
Lasten ja nuorten parissa toimivien kaupungin  
työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet esiin

Oletko miettinyt 
miltä nuuskaajan suu 
näyttää ja maistuu?
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Aikajana liittyen Savuton pääkaupunkiseutu  
–hankkeen toimintoihin

Syksy
Pääkaupunkiseudun savuttomuuskysely.

Painopistealue 1: Tupakoinnin aloittamisen ehkäisy alakouluiästä lähtien. 
Tupakoimattomuuden edistäminen ala-asteella –opas. 

Kevät
Painopistealue 2: Tietoa nuuskasta yläkouluikäisille. Nuuskatutkimus.

Painopistealue 4: Lasten ja nuorten savuttomat elinympäristöt.  
Yhteistyö Aalto-yliopiston 365 Wellbeing –hankkeen kanssa. 

Kevät + syksy
Painopistealue 3: Lasten ja nuorten parissa työskentelevien kaupungin työntekijöiden  
savuttomuuden tukeminen. Yhteistyö Helsingin Nuorisoasiainkeskuksen kanssa. 

Kevät
Painopistealue 2: Tietoa nuuskasta yläkouluikäisille.  
Nuorten käsityksiä ja kokemuksia nuuskasta ja nuuskan  
käytöstä / Nuuska Nuorten maailmassa –julkaisu. 

Syksy
Savuton pääkaupunkiseutu –hankkeen painopistealue 5: Yläkouluikäisten  
vanhempien kannustaminen nuorten tupakoimattomuuden tukemiseen.  
Mitä minun vanhempana tulisi tietää? Nuoret ja nuuska –esite.

Savuton pääkaupunkiseutu –hankkeen painopistealue 6: Lasten ja nuorten  
parissa toimivien kaupungin työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet esiin.  
Oletko miettinyt miltä nuuskaajan suu näyttää ja maistuu? –esite.

Painopistealue 3: Lasten ja nuorten parissa työskentelevien kaupungin  
työntekijöiden savuttomuuden tukeminen. 
Yhteistyö Espoo Catering –liikelaitoksen kanssa.

1.4.2011 

joulukuu 2013

2011

2012

2013

Tupakoimattomuuden  

edistäminen ala-asteella 

OPAS TUPAKOIMATTOMUUDEN TUKEMISEEN PERUSKOULUN VUOSILUOKILLA 1-6

Laivisto Virve, Salomäki Sanna-Mari 

Sanna-Mari Salomäki  

ja Johanna Tuisku

Nuorten käsityksiä ja kokemuksia

nuuskasta ja nuuskan käytöstä

Nuuska nuorten 
maailmassa

Nuorten nuuskakokeilut ja nuuskan 

 käyttö ovat lisääntyneet  huolestuttavasti. 

Nuuskaa käyttävät niin ammatillisissa 

 oppilaitoksissa kuin lukioissakin opis

kelevat pojat. Nuuskan käyttö on suosittua 

myös urheilevien nuorten keskuudessa. 

Nuorten nuuskan käytön ehkäisemiseksi ja 

vähentämiseksi tarvitaan toimenpiteitä.

Tässä selvityksessä tuodaan  esille  nuorten 

käsityksiä ja kokemuksia  nuuskasta ja 

nuuskan käytöstä. Nuorten  nuuskatto

muuden edistämiseksi on  tärkeää  ymmär

tää, millaiset tekijät nuorten arjessa ja 

mielikuvissa vaikuttavat nuuskan käytön 

suosioon.

Selvitys tarjoaa hyödyllistä tietoa ja 

toimen pideehdotuksia nuorten parissa 

työskenteleville ammattilaisille ja erityi sesti 

myös nuorten urheilun parissa toimiville. Nuoret ja nuuska
•	 Nuorten nuuskan käyttö ja kokeilut ovat lisääntyneet.•	 Nuorilla ei ole riittävästi tietoa nuuskan haitoista.•	 Nuuska on tupakkatuote, joka aiheuttaa riippuvuutta ja sairauksia sekä heikentää urheilijan suorituskykyä.•	 Vanhemmilla on mahdollisuus vaikuttaa lasten ja nuorten asenteisiin ja päihteiden käyttöön.

Lisätietoja
•	 tyokalupakki.net (klikkaa nuuska-osioon)•	 fressis.fi  (nuorille)
•	 pokalehuulessa.fi  (nuorille)
•	 stumppi.fi  (aikuisille)

Lähteet
•	 Salomäki, S.-M. & Tuisku, J. (2013). Nuuska nuorten maailmassa. Suomen Syöpäyhdistys ry:n, Valo ry:n ja Savuton pääkaupunkiseutu -hankkeen tilaustutkimus.•	 Wickholm, S., Laitinen, A., Ainamo, A., & Rautalahti, M. (2012). Nuuskan terveyshaitat. Duodecim, 128, 1089-96.

Vinkkejä vanhemmille
•	 Nuuska on tupakkatuote. Nuuskan käyttö on haitallista lapsesi terveydelle ja aiheuttaa riippuvuutta.•	 Nuuska ei kuulu lasten ja nuorten urheiluun - kuten eivät muutkaan päihteet. Nuuska heikentää urheilevan nuoren suorituskykyä.•	 Suhtaudu nuuskaan kielteisesti kuten muihinkin tupakkatuotteisiin. Mieti, millaista esimerkkiä itse annat lapsellesi nuuskan käytön suhteen. Vanhemman esimerkki ja asenne vaikuttavat lapsen käsityksiin nuuskasta.

•	 Keskustele lapsesi kanssa nuuskan käytöstä ja sen haitoista. Nuori tarvitsee tietoa nuuskan terveysvaaroista ja muista haittavaikutuksista.
•	 Varmista, että nuuskaa ei ole kotona lapsesi saatavilla. Nuuskan helppo saatavuus houkuttelee kokeilemaan ja käyttämään.•	 Kannusta lastasi nuuskattomuuteen ja tue nuuskan käytön lopettamisessa.
•	 Älä hyväksy laitonta nuuskan välitysbisnestä alaikäisille lapsille ja nuorille.

Mitä minun vanhempana tulisi tietää? 

Oletko miettinyt 
miltä nuuskaajan suu 
näyttää ja maistuu?

TEE FIKSU PÄÄTÖS – ÄLÄ EDES KOKEILE!
•	 Nuuska on tupakkatuote. Nuuska sisältää 20 kertaa enemmän nikotiinia 

kuin tupakka.
•	 Nuuska aiheuttaa voimakasta riippuvuutta ja on monella tavalla terveydelle vaarallista.
•	 Nuuska ei ole oikea keino tupakoinnin lopettamiseen.•	 Ota selvää mitä nuuska sisältää - sitä ei purkeissa kerrota!

Nuuskan käytön haitat, jotka    näkyvät suussa 
•	 Ikenet vetäytyvät ja hampaiden juuret paljastuvat.•	 Hampaat kuluvat, tummuvat ja reikiintyvät. •	 Paikkaan, jossa nuuskaa pidetään, tulee limakalvovaurio.•	 Nuuskaaminen aiheuttaa pahanhajuista hengitystä.•	 Nuuskan käyttö voi aiheuttaa suusyöpää.

Hae apua nuuskan käytön lopettamiseen terveydenhuollon ammattilaiselta.
Lisätietoja
•	 fressis.fi – Tietoa 

nuuskasta ja tukea 
nuuskan käytön 
lopettamiseen

•	 pokalehuulessa.fi 

Suun terveyden edistämisen työryhmä: Helsinki, Vantaa, Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi ja Tampere
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Aikajana Savuton pääkaupunkiseutu ja Savuton Kun-
ta –hankkeiden yhteistyössä toteuttamiin toimiin

Savuton pääkaupunkiseutu –toimenpideohjelma

Savuton Kunta –toimenpideohjelma

Savuton Kunta 2012 –kysely
(61% Suomen kunnista on tehnyt päätöksen savuttomuudesta)
 

Savuton Oppilaitos –toimenpideohjelma

Savuton Työpaikka –toimenpideohjelma

Yritysten haastaminen savuttoman työpaikan kehittämiseen

Savuton Ammatillinen Oppilaitos 2013 –kysely 

Kunnan työntekijöiden savuttomuuteen sitouttamisen konseptointi

28 päivää ilman –palvelun kehittäminen

1.4.2011 

joulukuu 2013

2012

2013
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Pääkaupunkiseudun savuttomuuskysely 2011

Taloustutkimus Oy toteutti tutkimuksen Savuton pääkaupunkiseutu -hankkeen ja Suomen ASH ry:n toi-
meksiannosta 6. – 17.10.2011 välisenä aikana. Kyselyyn vastasivat 16–64 -vuotiaat suomalaiset pääkaupun-
kiseudulla (Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa). Tiedonkeruu toteutettiin Taloustutkimuksen Internet 
-paneelissa ja vastaajia oli 2791. 

Kyselytutkimuksella selvitettiin, miten savuttomuuteen suhtaudutaan. Kyselyn kysymykset liittyivät selke-
ästi kotikaupungin savuttomuuteen ja Savuton pääkaupunkiseutu –hankkeen painopistealueisiin. Lisäksi 
tutkimuksessa selvitettiin tupakointitottumuksia ja nuuskan käyttöä. Kyselyn avoimissa kysymyksissä 
vastaajia pyydettiin esittämään ideoita kotikaupunkinsa savuttomuuden lisäämiseksi sekä toiveita tervey-
denhuollolle tupakoinnin lopettamisen tueksi.

Kyselyn tulokset
Pääkaupunkiseutulaiset kannattavat kotikaupunkiensa savuttomuutta – nuorten tupakoimattomuuden 
edistämisen tärkeys korostuu tuloksissa 
Savuton pääkaupunkiseutu -hankkeen ja Suomen ASH ry:n Taloustutkimuksella teettämästä kyselystä käy 
ilmi, että noin 80 % pääkaupunkiseudun asukkaista kannattaa kotikaupunkinsa savuttomuutta. Kaupunki-
en välillä ei ole tuloksissa merkittäviä eroja. Vantaalaiset suhtautuvat kautta linjan savuttomuuteen hieman 
muuta pääkaupunkiseutua positiivisemmin.

Tulokset ovat yllättävän hyviä. Savuttomien kaupunkien tukeminen näin laajalla joukolla on hämmästyttä-
vää, etenkin kun pääkaupunkiseudun asukkaista hieman yli viidennes polttaa. Tupakoivistakin noin puolet 
kannattaa asuinkaupunkinsa savuttomuutta.
 
Nuorten tupakoimattomuuden tukemisesta ollaan yksimielisiä 

Lähes 100 % vastaajista kokee, että lasten ja nuorten tupakoimattomuuden tukeminen on kotien tehtävä. 
Myös koulujen rooli koetaan lähes yhtä tärkeäksi, ja noin 90 % vastaajista katsoo, että tupakoinnin aloitta-
misen ehkäisy kannattaa aloittaa jo alakouluiässä. Kaupunkien tulee panostaa lasten ja nuorten tupakoimat-
tomuuden edistämiseen vastaajista yli 95 prosentin mielestä. 

Yksi merkittävä tulos on, että lähes kaikki vastaajat odottavat myös nuorisotyöntekijöiden tukevan lasten 
ja nuorten tupakoimattomuutta. Lisäksi vastaajista yli 90 % on sitä mieltä, että lasten ja nuorten parissa 
työskentelevien ei sovi polttaa lasten ja nuorten läsnä ollessa. Tupakoimattomuuden edistäminen tuntuu 
olevan pääkaupunkiseutulaisten mielestä kattavasti kaikkien lasten ja nuorten kanssa tekemisissä olevien 
vastuulla. 

Työterveyshuolto tukee lopettamista tehokkaimmin

Työterveyshuollon tupakoinnin lopettamisen tuki tavoittaa pääkaupunkiseutulaiset parhaiten. Tupakoivista 
ja tupakoinnin hiljattain lopettaneista lähes viidennes oli keskustellut työterveyshuollossa lopettamisesta. 
Sen sijaan erilaiset julkisen terveydenhuollon palvelut ja yksityiset lääkäriasemat eivät tavoita asukkaita 
tupakoinnin lopettamiseen liittyen yhtä tehokkaasti. Esimerkiksi vain 6 % vastaajista raportoi, että asiasta 
oli keskusteltu terveysasemalla.

Hankkeen muut toiminnot
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Nuorten tupakoimat-
tomuuden edistämi-
sen tärkeys korostuu 
kyselyn tuloksissa. 
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Eniten apua tupakoinnin lopettamisessa on vastaajien mukaan nikotiinikorvaushoidoista, reseptilääkkeistä 
sekä henkilökohtaisesta neuvonnasta. Hyödyllisimmiksi koetut tukimuodot ovat juuri niitä, joiden pariin 
terveydenhuolto pystyy asiakkaitaan ohjaamaan. Kyselyssä toivottiin terveydenhuollolta muun muassa 
innostavaa, asiallista ja suoraa tukea ilman pelottelua ja saarnaamista.
  
Savuttomuuden puolesta tehtävä työ kannatettavaa

Pääkaupunkiseudun savuttomuuden puolesta tehtävä työ saa tukea sekä tupakoivilta että tupakoimattomil-
ta. Noin 90 % vastaajista kannattaa kaupungin tilojen ja kaupungin järjestämien tilaisuuksien savuttomuut-
ta. Kaupunkilaiset pitävät tärkeänä myös, että julkisten rakennusten edessä ei tupakoitaisi. Lisäksi puolet 
kieltäisi tupakoinnin myös katetuilla joukkoliikennepysäkeillä. Sen sijaan parveketupakoinnin kieltäminen 
ei saa missään kaupungissa yhtä suurta kannatusta.  Myös kyselyn avoimissa vastauksissa korostuu toive 
julkisten tilojen ja tapahtumien savuttomuudesta. Lisäksi savuttomuutta toivottiin edistettävän asiallisen 
informaation ja valistuksen avulla. Pääkaupunkiseudun asukkaista 22 % tupakoi, joista 13 % polttaa päivit-
täin ja 9 % satunnaisesti.
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Yhteistyö Savuton Kunta –hankkeen kanssa vuosina 2012-2013

2012 

Savuton pääkaupunkiseutu –toimenpideohjelma

Pääkaupunkiseudun kunnille laadittiin yhteinen savuttomuutta edistävä toimintaohjelma. Ohjelman laati 
Savuton pääkaupunkiseutu –hanke yhteistyössä pääkaupunkiseudun kuntien (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kau-
niainen) ja Raha-automaattiyhdistyksen rahoittaman Savuton Kunta –hankkeen kanssa. Savuton pääkaupun-
kiseutu –hanke teki yhteistyötä Savuton Kunta –hankkeen kanssa vuosina 2012-2013. Ohjelma tukee kunkin 
kunnan alueella tehtävää savuttomuuden edistämistyötä. Yhteisen toimenpideohjelman taustalla on kunkin 
kunnan omat, aiemmin suunnitellut toimenpideohjelmat.

Toimenpideohjelman missiona on vahvistaa lasten ja nuorten savutonta elinympäristöä ja tukea Savuton 
Suomi 2040 -tavoitetta. Ohjelman tavoitteena on tukea kuntien savuttomuusprosessin suunnittelua, johta-
mista, toteutusta ja arviointia.

Pääkaupunkiseudun kuntien tupakoimattomuutta edistävä työ on yhtenevää sekä lainsäädännön että 
kansallisten terveyspoliittisten tavoitteiden kanssa. Savuton pääkaupunkiseutu -ohjelman tarkoituksena on 
toimia Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan yhteisenä ohjelmana.

Savuton pääkaupunkiseutu -ohjelman päämääränä on turvata lapsille ja nuorille savuton elinympäristö ja 
vahvistaa kuntien savutonta toimintakulttuuria. Savuttomalla toimintakulttuurilla tarkoitetaan kuntatyön-
tekijöiden työajan ja kunnan eri toiminta-alueiden savuttomuutta.

Savuton pääkaupunkiseutu -toimenpideohjelman toimenpiteet pohjautuvat Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen yhteistyössä Sosiaali- ja terveysministeriön, Kuntaliiton, Suomen ASH ry:n ja Hengitysliitto ry:n 
kanssa määrittelemiin savuttomuuskriteereihin. 

Savuton pääkaupunkiseutu –toimenpideohjelma hyväksytettiin vuoden 2012 aikana kuntien päätöksenteko-
prosessissa ja merkittiin tiedoksi PKS-sosterissa.
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Savuton Kunta -toimenpideohjelma

Savuton Kunta –hanke ja Savuton pääkaupunkiseutu –hanke toteuttivat yhteistyössä syksyllä 2012 Savuton 
pääkaupunkiseutu –toimenpideohjelmaan pohjautuvan valtakunnallisen Savuton Kunta –toimenpideoh-
jelman. Toimenpideohjelman missiona on vahvistaa lasten ja nuorten savutonta elinympäristöä ja tukea 
Savuton Suomi 2040 -tavoitetta. Ohjelman tavoitteena on tukea kuntien savuttomuusprosessin suunnittelua, 
johtamista, toteutusta ja arviointia.
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Savuton Kunta 2012 –kysely

Savuton Kunta ja Savuton pääkaupunkiseutu -hankkeet toteuttivat valtakunnallisen Savuton Kunta -kyselyn 
elokuussa 2012. Kyselyn allekirjoittajina toimivat Kuntaliitto, STM ja THL. Kyselyn kysymykset johdettiin Sa-
vuton Kunta –toimenpideohjelmasta. Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa kunnan savuttomuutta koskevia 
päätöksiä ja toimenpiteitä, kunnan henkilöstöön sekä terveydenhuollon asiakkaisiin kohdistuvaa savutto-
muustoimintaa. Kysely lähetettiin kaikkiin Suomen kuntiin ja siihen vastasi 52 % kunnista. Kyselyn tulosten 
mukaan kuntien savuttomuuspäätökset näkyvät erityisesti tupakoinnin lopettamisen tukemisessa, henkilös-
tön ohjeistamisessa, kunnan tilaisuuksien savuttomuutena ja toiminta-alueiden merkitsemisessä.

Savuton pääkaupunkiseutu -hanke työsti kyselyn yhteistyössä Savuton Kunta –hankkeen kanssa. Savuton 
pääkaupunkiseutu -hanke vastasi Savuton Kunta 2012 -kyselyn tulosten analysoinnista. Kyselyn tulokset 
julkaistiin Valtakunnallisilla tupakka- ja terveyspäivillä marraskuussa 2012.

Kyselyn tulokset
Työterveyshuollon ohjaus ja neuvonta toteutuu paremmin savuttomissa kunnissa 
Savuttomissa kunnissa työntekijöiden tukeminen savuttomuuteen toteutuu selkeästi paremmin kuin ei-
savuttomissa kunnissa. Ohjaus ja neuvonta toteutuu hyvin jo 65 % savuttomien kuntien työterveyshuollois-
sa kun vastaava luku ei-savuttomissa kunnissa on 35 %. Työntekijöille maksuttomia nikotiinikorvaustuottei-
ta on hyvin saatavilla 37 % savuttomissa kunnissa. Ei -savuttomissa kunnissa korvausta on hyvin saatavilla 
vain  14 % kunnista. Lääkkeelliset lopettamishoidot toteutuvat hyvin yli viidesosassa (21 %) savuttomissa 
kunnissa, mutta ei-savuttomissa se toteutuu hyvin vain joka kymmenennessä kunnassa (11 %). Ryhmämuo-
toinen tuki työajalla on edelleen kuntien yhteinen haaste. Savuttomissa kunnissa se toteutuu hyvin 14 % 
kunnissa ja ei-savuttomissa 3 %. 

Kunnan savuttomuus tukee henkilöstön tupakoimattomuutta                                                                           

Jo puolet Suomen savuttomista kunnista on toimittanut kirjalliset ohjeet työyksiköihinsä kunnan savutto-
mista linjauksista ja yli puolessa (56 %) on tupakoinnin kieltäminen työaikana toteutuu hyvin. Ei-savutto-
missa kunnissa tupakointikielto työaikana toteutuu hyvin 20 % kunnista. Kunnan työpaikkailmoituksissa 
on maininta savuttomuudesta 15 % savuttomista kunnista ja 8 % ei-savuttomista kunnista.

Tupakointipaikkoja entistä vähemmän                                                                                                  

Suurimmassa osassa (89 %) kyselyyn vastanneista kunnista päätös olla rakentamatta uusia tupakointipaikko-
ja toteutuu joko hyvin tai melko hyvin. Tupakointipaikkojen sijoittaminen siten, ettei tupakansavu kulkeu-
du sisätiloihin toteutuu hyvin tai melko hyvin lähes kaikissa (96 %) kunnista. Suurimmassa osassa kunnista 
tupakointipaikkojen poistaminen lasten ja nuorten harrastetiloista ja – alueilta, päiväkotien, peruskoulujen 
ja lukioiden alueilta toteutuu hyvin tai melko hyvin eikä henkilökunta tai vieraat tupakoi työaikana. 

Savuttomuus näkyy myös kunnan tilaisuuksissa                                                                                        

Kunnan edustus- ja muiden tilaisuuksien savuttomuus toteutuu hyvin 60 % savuttomissa kunnissa ja 43 %        
ei-savuttomissa. Myös kunnan hallinnoimien tilojen ja ulkoalueiden merkitseminen savuttomiksi selkeästi esi-
merkiksi kylteillä, tarroilla tai julisteilla toteutuu hyvin 37 % savuttomissa kunnissa ja 15 % ei-savuttomissa.

Kehittämisen tarvetta savuttomassa vuokra-asumisessa                                                                             

Kyselystä nousi tarve savuttoman vuokra-asumisen kehittämiseen, sillä kyselyyn vastanneista kunnista aino-
astaan 7 % oli sitä mieltä, että asia toteutuu kunnassa hyvin.
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2013
Savuton Oppilaitos ja Savuton Työpaikka –toimenpideohjelmat

Keväällä 2013 Savuton pääkaupunkiseutu ja Savuton Kunta –hankkeet työstivät yhteistyössä  THL:n, EHYT ry:n 
sekä Suomen Syöpäyhdistys ry:n kanssa Savuton Oppilaitos –toimenpideohjelman. Lisäksi Savuton pääkaupun-
kiseutu ja Savuton Kunta –hankkeet työstivät Savuton Työpaikka –toimenpideohjelman. Molemmat toimenpi-
deohjelmat pohjautuvat hankkeessa vuonna 2012 tuotettuun Savuton Kunta –toimenpideohjelmaan.  

Yritysten haastaminen savuttoman työpaikan kehittämiseen

Toimintavuonna Savuton Kunta ja Savuton pääkaupunkiseutu –hankkeet haastoivat yrittäjät savuttomuu-
teen. Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) kautta lähettyä haastetta jaettiin myös Suomen yrittäjät alue- ja 
paikallisorganisaatioiden kautta sekä alueellisten kauppakamarien kautta kevään aikana.

Savuton Ammatillinen Oppilaitos 2013 -kysely

Savuton Kunta ja Savuton pääkaupunkiseutu –hankkeet toteuttivat valtakunnallisen Savuton Ammatillinen 
oppilaitos –kyselyn syksyllä 2013. Kyselyn allekirjoittajina toimivat STM, THL ja OPH. Kyselyn tiedonkeruu 
toteutettiin sähköisesti ja se kohdistettiin kaikkiin ammatillisiin oppilaitoksiin Suomessa. Kyselyyn vastasi 
127 oppilaitosta ja sen vastausprosentti oli 62.

Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa ammatillisten oppilaitosten savuttomuutta koskevia päätöksiä ja toi-
menpiteitä, henkilöstöön sekä opiskelijoihin kohdistuvaa savuttomuustoimintaa. Arvioitavat toimenpiteet 
pohjautuvat pääosin Sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Suomen Kunta-
liiton, Suomen ASH ry:n ja Hengitysliitto ry:n määrittelemiin savuttomuuskriteereihin. Kyselyn rakenne 
koostui Savuton Oppilaitos -toimenpideohjelman mukaisista osa-alueista: oppilaitoksen yleiset linjaukset, 
oppilaitoksen ympäristö, työntekijöille kohdistetut toimenpiteet ja opiskelijoille kohdistetut toimenpiteet.

Kyselyyn vastanneista oppilaitoksista suurimmassa osassa (81 %) oli tehty virallinen päätös savuttomuudesta 
ja kymmenessä (8 %) oppilaitoksessa savuttomaksi julistautuminen oli vireillä. Savuttomuuspäätöstä ei oltu 
tehty eikä sitä tällä hetkellä valmistella 11% kyselyyn osallistuneista oppilaitoksista. 

Kysely ammatillisissa oppilaitoksissa poiki PKS –kuntien välisen jatkohankkeen.

Kyselyn tulokset
Savuttomuuden toteutuminen oppilaitoksen yleisissä linjauksissa
Kyselyyn vastanneiden oppilaitosten savuttomuuden toteutuminen yleisten linjausten kohdalla vaihtelee 
suhteellisen paljon.  Oppilaitoksen savuttomia toimintalinjauksia koskevien kirjallisten ohjeiden toimittami-
nen työyksiköihin on toteutunut hyvin tai melko hyvin 79 % oppilaitoksista. Savuttomuuden mainitseminen 
työpaikkailmoituksissa toteutuu hyvin tai melko hyvin ainoastaan neljäsosassa vastanneista oppilaitoksista.  

Henkilökunnan tupakointikielto työaikana toteutuu hyvin tai melko hyvin 84 % oppilaitoksista. Oppilaitok-
sen savuttomuustyöhön ja sen kehittämiseen osallistuminen toteutuu henkilöstön osalta hyvin tai melko 
hyvin 74 % ja opiskelijoiden osalta 54 % oppilaitoksista. Henkilöstön kohdalla tämä toteutuu pääasiassa 
seuraamalla, opastamalla ja puuttumalla opiskelijoiden tupakointiin, käsittelemällä savuttomuusasioita ko-
kouksissa, työryhmissä ja opiskelijoiden kanssa sekä henkilökunnan tupakoimattomuutena. Opiskelijoiden 
osallistuminen näkyy opiskelijakunnan toiminnan kautta teemapäivinä ja kampanjoina sekä opiskelijoiden 
sitoutumisena savuttomuuteen. 
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Savuttomuus oppilaitosten ympäristössä
Oppilaitosten ympäristössä savuttomuus toteutuu kyselyyn vastanneiden oppilaitosten osalta hyvin. Tupa-
kointikielto oppilaitoksen sisätiloissa, oppilasasuntoloissa ja oppilaitoksen ulkoalueilla toteutuu hyvin tai 
melko hyvin 85 % oppilaitoksista. Tupakointikieltoa noudattavat opiskelijat, henkilöstö ja vierailijat. Oppi-
laitoksen tilojen ja ulkoalueiden merkitseminen savuttomiksi kylteillä, tarroilla tai julisteilla on toteutunut 
hyvin tai melko hyvin 88 % oppilaitoksista. Tupakointikiellon kirjaaminen osaksi oppilaitoksen järjestys-
sääntöjä on toteutunut hyvin tai melko hyvin 97 % oppilaitoksista. Nuuskan käytön kieltäminen on toteutu-
nut hyvin tai melko hyvin 78 % ja sähkösavukkeet on kielletty 79 % oppilaitoksista.

Oppilaitoksen alueella sijaitsevien tupakkapaikkojen poistaminen on toteutunut hyvin tai melko hyvin                 
96 % oppilaitoksista. Tupakkatuotteiden myyntikielto on voimassa yhtä lukuunottamatta kaikissa kyse-
lyyn vastanneista oppilaitoksista. Suurimmassa osassa (95 %) edustus- ja muiden tilaisuuksien savuttomuus 
toteutuu hyvin tai melko hyvin. Savuttomien työharjoittelupaikkojen suosiminen erottuu oppilaitoksen 
ympäristön savuttomuutta koskevissa kysymyksissä selvästi, sillä se toteutuu hyvin tai melko hyvin vain 38 
% oppilaitoksista.

Savuttomuus työntekijöille kohdistetuissa toimenpiteissä

Työntekijöiden perehdyttäminen oppilaitoksen savuttomiin toimintalinjauksiin toteutuu hyvin tai melko 
hyvin 92 % oppilaitoksista. Tupakoinnin lopettamisen tukimuodoista parhaiten toteutuu työterveyshuollon 
ohjaus ja neuvonta (hyvin tai melko hyvin 78 %). Ryhmämuotoinen tuki toteutuu hyvin tai melko hyvin          
28 %, nikotiinikorvaushoitotuotteet 31 %, lääkkeelliset lopettamishoidot tarvittaessa 23 % oppilaitoksista.

Savuttomuus opiskelijoille kohdistetuissa toimenpiteissä

Opiskelijoiden perehdyttäminen oppilaitoksen savuttomiin toimintalinjauksiin oppilaitoksen hyväksymis-
kirjeessä toteutuu hyvin tai melko hyvin 68 % ja infotilaisuudessa 95 % oppilaitoksista. Tupakoinnin lopet-
tamisen tuki toteutuu parhaiten opiskelijaterveydenhuollon ohjauksella ja neuvolla (hyvin tai melko hyvin 
86 %). Ryhmämuotoinen tuki toteutuu hyvin tai melko hyvin 38 %, nikotiinikorvaushoitotuotteet 18 %, 
lääkkeelliset lopettamishoidot tarvittaessa 9 % oppilaitoksista.

Tupakoimattomuuden edistämisen keinot ja esteet

Kyselyssä kartoitettiin myös tupakoimattomuuden edistämisen nykytilaa sekä sen keinoja ja esteitä.  Tupa-
koimattomuutta edistetään paljon tai melko paljon 88 % kyselyyn vastanneista oppilaitoksista. Edistämistä 
ei tapahdu juuri lainkaan 12 % oppilaitoksista.  Tärkeimmiksi tupakoimattomuuden edistämisen keinoiksi 
mainittiin tiedotus, valistus ja ohjaus, tupakointiin puuttuminen ja sen valvonta, teemapäivät ja opiskelija-
kunnan järjestämä toiminta sekä henkilöstön esimerkki olla tupakoimatta.

Suurimpina esteinä tupakoimattomuuden edistämiselle mainittiin ajan ja resurssien puute sekä negatiiviset 
asenteet tupakoimattomuutta kohtaan ja sitoutumisen puute. Oppilaitos ei voi myöskään puuttua koulualu-
een ulkopuolella tapahtuvaan tupakointiin. Lisäksi oppilaitosten vierailijat ja lyhytkurssilaiset eivät välttä-
mättä noudata tupakointikieltoa. 

Savuton Suomi 2040 –projektin tunnettuus

Kyselyssä kartoitettiin kuinka hyvin Savuton Suomi 2040 – projekti tunnetaan oppilaitosten keskuudessa. 
Erittäin hyvin projektin tunsi ainoastaan 3 % ja melko hyvin 31 % vastaajista. Suurimmalle osalle projekti ei 
ole tuttu, sillä 39 % ilmoitti ettei tuntenut sitä juuri lainkaan ja 15 % ei tuntenut projektia lainkaan.

Savuton pääkaupunkiseutu –hanke vastasi Savuton Ammatillinen Oppilaitos 2013 –kyselyn tulosten analy-
soinnista.  Savuton Kunta –hanke uusii sekä Savuton Kunta että Savuton Oppilaitos –kyselyt vuonna 2015.

Kunnan työntekijöiden savuttomuuteen sitouttamisen konseptointi
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Syksyllä 2013 Savuton pääkaupunkiseutu –hanke toteutti yhteistyössä Espoo Catering –liikelaitoksen ja 
CommuniArt Oy:n kanssa Savuton EC –osahankkeen (kts sivu: 12). Osahankkeen tavoitteena oli tukea esi-
miehiä savuttomuuden johtamisessa ja antaa välineitä henkilöstön osallistamiseen.  EC:n prosessin pohjalta 
laaditaan osallistava työskentelymalli mm Savuton Kunta –hankkeen valtakunnalliseen käyttöön.

28 päivää ilman –palvelun kehittäminen 

Vuonna 2013 Savuton pääkaupunkiseutu ja Savuton Kunta –hankkeet kehittivät uutta valtakunnallista ”28 
päivää ilman” -ryhmävieroitusmallia, joka on suunnattu aikuisille. Toimintamalliin sisältyy myös mobiilituki. 
Tämä on uusi järjestöjen yhteinen lähestymistapa tupakasta vieroituksen tukemiseksi. 

”28 päivää ilman” –toimintamallia pilotoidaan keväällä 2014 yhteistyössä terveysjärjestöjen Sydänliitto ry:n, 
Filha ry:n, Suomen Syöpäyhdistys ry:n, EHYT ry:n ja Hengitysliitto ry:n kanssa. Myöhemmässä vaiheessa 
tuotetaan myös nuorten versio palvelusta.

Savuton Kunta –hanke tuottaa 28 päivää ilman –palvelusta omat verkkosivustot www.28paivaailman.fi. 
Sivusto julkaistaan keväällä 2014.

Pääkaupunkiseudun kuntien hyvinvointikertomusten savuttomuusindikaattorit

Savuton pääkaupunkiseutu ja Savuton Kunta –hankkeet kehittivät yhteistyössä syksyllä 2013 raportointimal-
lin, jolla pääkaupunkiseudun kunnat raportoivat kuntiensa savuttomuustyöstä hyvinvointikertomuksissaan. 
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Arvioinnin toteutus
Savuton Pääkaupunkiseutu –hankkeen arviointi toteutettiin haastattelemalla hankkeen toimijoita sekä 
hankkeen kannalta olennaisia yhteistyökumppaneita ja tahoja. Arvioinnissa haluttiin selvittää hankkeen 
roolia ja merkitystä savuttomuuden edistäjänä sekä tarkastella toiminnan onnistumisia ja haasteita. Haas-
tattelut kohdistettiin työryhmän jäseniin, alueellisiin ja kansallisiin yhteistyökumppaneihin sekä alueen 
kuntien sosiaali- ja terveystoimien johtotasoihin. Arvioinnin toteutti erikoistutkija Saija Turunen.

Haastatteluja tehtiin yhteensä kymmenen, joista yksi oli ryhmähaastattelu, kuusi yksilöhaastattelua ja kol-
messa tapauksessa vastaukset haastattelurungon kysymyksiin saatiin sähköpostitse. Haastatteluja ohjasi väljä 
haastattelurunko, jossa kysymykset etenivät kronologisessa järjestyksessä hankkeen valmistelu- ja suunnitte-
lutyöstä hankeaikaan ja sen toimintoihin. Lopuksi kysyttiin vielä savuttomuustyön jatkumisesta hankeajan 
päätyttyä. Haastattelurunkoa muokattiin tarpeen mukaan haastattelutilanteisiin ja –kohteille sopivaksi.

Yhteistyö ja verkostoituminen
Haastatteluissa hankkeen työtapaa kuvattiin usein toimivien yhteistyöverkostojen kautta. Verkostoja löytyi 
lukuisia ja ne toimivat eri tasoilla. Esimerkiksi hankkeen avulla luotiin ja vahvistettiin yhden kunnan eri 
virastojen yhteistyötä savuttomuusteeman ympärille.  Yhtä lailla pääkaupunkiseudun kuntien välistä yh-
teistyötä kuvattiin toimivaksi ja monessa suhteessa ainutlaatuiseksi. Näiden lisäksi hankkeen ja kansallisten 
toimijoiden yhteistyö sai lyhyessä ajassa aikaan paljon konkreettisia asioita savuttomuuden edistämiseksi. 

Toimivan yhteistyöverkoston teki mahdolliseksi yhteinen tahtotila. Tupakoinnin ollessa suurin yksittäinen 
kansanterveysongelma yhteiset linjaukset ja tavoitteet koettiin välttämättömiksi savuttomuuden edistämi-
sessä. Kuntien velvoite edistää hyvinvointia ja terveyttä ja kaventaa hyvinvointieroja vahvisti myös tarvetta 
yhteisten linjausten löytämiselle. Alueellinen, pääkaupunkiseudun kuntien välinen yhteistyö nähtiin mer-
kittävänä myös valtakunnan tasoa ajatellen, sillä isojen toimijoiden yhteistyön kautta näkyvyyden ja pai-
noarvon saaminen savuttomuusaiheelle koettiin helpommaksi kuin yksittäisen kunnan toiminnan kautta. 
Pääkaupunkiseudun kuntien edustajat toivat myös esille, että yhteistyön ansiosta alueen savuttomuuden 
edistäminen on nyt yhdenmukaisempaa. Yhteistyön tavat kehittyivät hankkeen aikana avoimemmiksi ja 
haastatellut kokivat, että henkilötasolla kynnys jatkoyhteistyöstä myös muissa terveydenedistämistä koske-
vissa asioissa madaltui. Yksittäiset työntekijät kokivat saaneensa hankkeelta uutta puhtia muilta kunnilta 
saatujen ideoiden ansiosta. Yhteistyön ansioiksi mainittiin myös mahdollisuus jakaa ajatuksia ja kokemuk-
sia sekä konsultoida naapurikuntien asiantuntijoita. 

Yhteistyön haasteiksi koettiin kuntien eri lähtötilanne savuttomuusasioissa. Yhteisten tavoitteiden selkiyt-
täminen koettiin tärkeäksi ja siinä onnistuttiin käyttämällä siihen hankkeen alkuaikana suhteellisen paljon 
aikaa. Ajan käyttämistä ei haastatteluissa kritisoitu, vaan lähtötilanteen ja tavoitteiden selkiyttäminen 
koettiin yhteisesti tärkeäksi ennen konkreettisia toimenpiteitä. Hankkeen henkilöstön vaihtuvuus nähtiin 
yhtäältä haasteellisena, toisaalta sen koettiin tuovan hankkeelle uutta osaamista.

Projektipäällikkö
Hankkeen projektipäällikön merkittävää roolia korostettiin sekä yhteistyöstä että hankkeen onnistumisista 
puhuttaessa.  Projektipäällikön vuorovaikutteinen ja reflektoiva työote heijastui myös työryhmätyöskente-
lyyn. Onnistunutta rekrytointia tukivat esimerkiksi haastatteluissa esitetyt kuvaukset rohkeasta, innovatiivi-
sesta ja helposti asioita ja ihmisiä lähestyvästä projektipäälliköstä. Projektipäälliköltä saadun kannustuksen 
ja tuen koettiin lisäävän yksittäisen työntekijän mahdollisuuksia viedä savuttomuusasiaa eteenpäin. Hank-
keen aikaansaannoksissa korostettiin projektipäällikön verkostoitumistaitoja ja kykyä tehdä yhteistyötä. 

Savuton pääkaupunkiseutu  
–hankkeen arviointi



29

Yhtä lailla pääkau-
punkiseudun kuntien 
välistä yhteistyötä ku-
vattiin toimivaksi ja 
monessa suhteessa 
ainutlaatuiseksi.



30

Lapset ja nuoret 
Lasten ja nuorten valitseminen yhteiseksi kohderyhmäksi tuotiin haastatteluissa esiin hyvänä valintana 
monella tasolla.  Kohderyhmä mahdollisti helposti kaupungin hallintokuntien välisen yhteistyön sekä järjes-
töyhteistyön. Oppilaitosyhteistyö sekä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien huomioiminen tuli päämää-
rän myötä luonnollisesti osaksi hanketta. Kohderyhmän valinta korostaa myös ennaltaehkäisyn roolia ja 
merkitystä savuttomuusteemassa.

Hankkeen tuotokset
Hankkeessa tuotetut materiaalit saivat haastatteluissa positiivista palautetta. Materiaalien kohderyhmät 
koettiin oikeiksi sekä sisällöt ja laadukkaat lopputuotteet onnistuneiksi. Ala-asteille tuotettu materiaali mai-
nittiin lähes jokaisessa haastattelussa.  Palautteen mukaan ilman hankkeen resursseja ja yhteistyöverkostoja 
materiaaleja ei olisi pystytty toteuttamaan ja hyödyntämään samoissa määrin.

Materiaalien ja yhteistyötapojen kautta hankkeen koettiin antaneen työvälineitä omaan työhön myös jat-
kotyöskentelyn kannalta. Hankkeen toteuttamat tutkimukset ovat tuoneet systemaattisesti uutta tietoa ja 
näkökulmia kuntien savuttomuustyöhön. Toimenpideohjelmien koettiin toimivan hyödyllisinä keskustelu-
navaajina ja vievän savuttomuutta eteenpäin kunnissa.

Haasteet
Pääkaupunkiseudun kuntien savuttomuustyö oli hankkeen alkaessa hyvin erilaisissa lähtötilanteissa, joka 
loi omat haasteensa yhteisten tavoitteiden asettamiselle ja kaikkia kuntia hyödyttävän työtavan löytämi-
selle. Myös kuntien johdon sitouttaminen ja kunkin kunnan saaman lisähyödyn näkyväksi tekeminen vei 
hankkeen alussa oman aikansa. Projektipäällikön ja työryhmän sitkeydellä sekä lukuisten tahojen kanssa 
käydyillä keskusteluilla hanke sai sekä kaikille kunnille sopivat tavoitteet että kuntien sitoumukset.

Savuttomuus on ”vain” yksi teema kuntien terveydenedistämistyössä, jossa suurin haaste edelleen on ter-
veyserojen kaventaminen. Hankkeessa koettiin haasteelliseksi se, että kuntien työntekijöiden oli jaettava 
aikansa ja resurssinsa savuttomuuden ohella myös muille terveyttä edistäville teemoille. Myös kunnissa 
savuttomuusteeman nähtiin helposti jäävän muiden terveyttä edistävien teemojen ja meneillään olevien 
suurien kansallisten uudistusten varjoon tahtotilasta huolimatta.

Savuttomuus ja sen johtaminen nähtiin usein laajempana kysymyksenä. Haastatteluissa tuotiin esille koko-
naisvaltaisen ymmärryksen lisääminen eli tupakoinnin syiden ja niihin liittyvien tekijöiden selvittäminen. 
Ennaltaehkäisevän työn merkitystä korostettiin erityisesti lasten ja nuorten sekä vanhempien antaman 
esimerkin kohdalla.  Johtamista ei nähty ainoastaan kunnan tehtävänä vaan siinä korostettiin yhteistyötä 
eri toimijoiden välillä sekä yhdenmukaisuutta. 

Ajatuksia jatkosta
Mielipiteet hankkeen jatkorahoituksen hakemisesta jakaantuivat suhteellisen tasaisesti. Yhtäällä oltiin sitä 
mieltä, että asenteiden muuttaminen vie aikaa ja hankkeen jatkumisen myötä positiivista asennetta savut-
tomuutta kohtaan olisi voitu vielä edistää. Savuttomuustyössä koettiin vielä olevan paljon tehtävää esimer-
kiksi kuntien yhteisten savuttomuusindikaattoreiden laatimisessa. Lisäksi koettiin, että kuntien välinen 
yhteistyö hyötyisi, jos savuttomuusteemalla olisi yksi alueellinen, joka ohjaisi asiaa eteenpäin, tiedottaisi 
ja ohjeistaisi kuntia. Toisaalta haastatteluissa tuotiin vahvasti esiin, että savuttomuuden on tultava osaksi 
kunnan normaalia toimintaa. Yhtenä pelkona jatkohankkeen kohdalla tuotiin väsähtäminen ja ettei jatko-
hankkeen myötä ei enää saataisi samanlaista tehokkuutta ja vaikutuksia aikaan.

Jatkotyön kannalta haasteiksi koettiin nuuska, sähkötupakka ja vesipiiput. Lasten ja nuorten savuttomuus-
työssä korostettiin ennaltaehkäisyn ja aikuisten antaman esimerkin merkitystä. Myös ammatilliset oppilai-
tokset koettiin yhteiseksi haasteeksi savuttomuustyössä. Haastatteluissa pohdittiin sosiaalisen markkinoin-
nin ja medianäkyvyyden lisäämistä erityisesti nuoriin kohdistuvassa savuttomuustyössä sekä yhteistyön 
lisäämistä esimerkiksi urheilujärjestöjen kanssa.
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Socca, pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus, hallinnoi Savuton pääkaupunkiseutu -hanketta. Eri 
kuntien terveyden edistämisen toimijat sekä hankkeen projektipäällikkö (Socca) ja tutkija (Socca) toimivat 
hankkeen ydintoimijoina ja muodostivat hankkeen työryhmän. Hankkeen projektipäällikkö aloitti tehtäväs-
sään 1.4.2011. 

Hankkeen yhteyshenkilöt

Socca, pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus
Projektipäällikkö Corinne Björkenheim

Erikoistutkija Saija Turunen

Helsinki
2011-2013
Hallintoylihoitaja ja Savuton Helsinki –ohjausryhmän puheenjohtaja Marketta Kupiainen
marketta.kupiainen@hel.fi

2011-2012
Kehittämiskonsultti Marja-Kirsti Eliasson 

2012
Erityissuunnittelija Juha Nyman

2013
Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen koordinaattori ja Savuton Helsinki –ohjausryhmän sihteeri 
Tarja Saarinen
tarja.saarinen@hel.fi

Espoo 
Syksy 2011 - syksy 2012
Erityissuunnittelija ja Savuton Espoo –ohjausryhmän puheenjohtaja Elina Palojärvi
elina.palojarvi@espoo.fi 

Syksy 2011 - kevät 2012
Erityissuunnittelija ja Savuton Espoo –ohjausryhmän puheenjohtaja Katja Louhio 

Syksy 2012
Erityissuunnittelija ja Savuton Espoo –ohjausryhmän puheenjohtaja Merja Nordling

Kevät/syksy 2013
Terveyden edistämisen vs erityissuunnittelija ja Savuton Espoo –ohjausryhmän puheenjohtaja Katri Lagerblom

Talvi 2013
Erityissuunnittelija ja Savuton Espoo –ohjausryhmän puheenjohtaja Elina Palojärvi 

LIITE 1  
Savuton pääkaupunkiseutu –hankkeen 
ydintoimijat vuosina 2011-2013
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Vantaa 
2011 - kevät 2012
Erityisasiantuntija ja Savuton Vantaa –ohjelman vastuuhenkilö Leena Pääkkönen-Tarvainen 

Syksy 2012 - syksy 2013
Erityisasiantuntija Katja Louhio 

Kauniainen
Kevät 2012
Sosiaali- ja terveystoimen johtaja ja Savuton Kauniainen –ohjelman vastuuhenkilö Ulla Tikkanen

Syksy 2012 -2013
Suun terveydenhuolto, osastonhoitaja Päivi Laakso
paivi.laakso@kauniainen.fi

Savuton pääkaupunkiseutu -hankkeen toteutuksen seuranta                                                                        
Savuton pääkaupunkiseutu –hanketta esiteltiin ja arvioitiin säännöllisesti kuntien kaupunkitasoissa johto-
ryhmissä ja/tai sosiaali- ja terveystoimen tasoisissa johtoryhmissä ja asiantuntijafoorumeissa.
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LIITE 2 

Savuton NK 
Tupakoinnin lopettamisen tueksi  
tarkoitetut nikotiinikorvaustuotteet

KAHDEN KYSYMYKSEN NIKOTIINIRIIPPUVUUSTESTI 

1. Kuinka pian herättyäsi poltat ensimmäisen savukkeen? 2. Kuinka monta savuketta poltat päivittäin?

Aika Pisteet Määrä  Pisteet

alle 6 min. 3  alle 10  0

6-30 min. 2 11-20  1

31-60 min. 1 21-30  2

yli 60 min. 0  yli 30  3

VALMISTE 
 

Nikotiini-purukumi  
Nicotinell /Nicorette 
2mg tai 4mg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nikotiini-
imeskelytabletti  
Nicotinell  Mint 1 mg 
Nicotinell Mint 2mg 
Nicorette Icemint 2 mg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nikotiini-inhalaattori  
Nicorette inhalaattori  
10 mg 

KÄYTTÖSUOSITUS 
(laske ensin  yhteen  nikotiiniriippuvuus- 
testin kahden kysymyksen pisteet )

Annos 2 mg  
Alle 20 savuketta/vrk polttava tai  
alle 3 pistettä nikotiiniriippuvuustestissä 
saanut. 
Käyttösuositus: 8-12 palaa/vrk  
(maksimimäärä: 24 palaa/vrk).

Annos 4 mg 
Vähintään 20 savuketta/vrk polttava tai 
vähintään 3 pistettä nikotiiniriippuvuus- 
testissä saanut. 
Käyttösuositus: 8-12 palaa/vrk  
(maksimimäärä: 15 palaa/vrk)

Nicotinell Mint 1 mg 
alle 20 savuketta tai 0-2 pistettä 
nikotiiniriippuvuus testissä saanut 
Käyttösuositus: 8-12 tablettia  
(maksimimäärä  30 tablettia /vrk).

Nicotinell Mint  2 mg 
yli 30 savuketta vrk:ssa  tai 3-6 pistettä 
nikotiiniriippuvuustestissä saanut  
Käyttösuositus: 8-12 tablettia  
(maksimimäärä 15 tablettia/vrk).

Nicorette Icemint 2mg 
0-2 pistettä nikotiiniriippuvuustestissä saanut 
Käyttösuositus: kerta-annos 1 tbl, 
maksimimäärä 15 tbl/vrk

3 pistettä tai yli nikotiiniriippuvuustestissä 
saanut: kerta-annos tarvittaessa  2 tablettia 
(maksimimäärä 15 tbl/vrk).

Käyttösuositus: 4-12 kapselia/vrk 
(maksimimäärä 12 kapselia/vrk).

HOIDON KESTO 
 

2-3 kk annosta asteittain 
vähentäen mielellään  
6 kk:een saakka

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-3 kk annosta asteittain 
vähentäen mielellään 
6kk:een saakka

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-3 kk annosta asteittain 
vähentäen mielellään  
6 kk:een saakka

HAITTAVAIKUTUKSET 

 
Suun ja nielun arkuus 
Vatsavaivat

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suun ja ruokatorven ärsytys

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suun ja nielun ärsytys 

Tupakoinnin lopettamisen yhteydessä esiintyviä vieroitusoireita voidaan poistaa  
tai merkittävästi lieventää, kun tupakan nikotiini korvataan nikotiinikorvaustuotteista  
saatavalla vastikkeella.
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VALMISTE

Nikotiini-resoribletti 
Microtab 2 mg

KÄYTTÖSUOSITUS

0-2 pistettä nikotiiniriippuvuustestissä saanut  
Käyttösuositus: kerta-annos 1 tabletti 1-2 
tunnin välein tai tarpeen mukaan, suositus  
8-12 kielenalustbl/vrk.

3-6 pistettä nikotiiniriippuvuustestissä saanut 
Käyttösuositus: kerta-annos 1-2 tablettia 1-2 
tunnin välein tai tarpeen mukaan, suositus  
8-12 kielenalustbl/vrk 
(maksimimäärä 30 kpl/vrk).

HOIDON KESTO

2-3 kk annosta asteittain 
vähentäen mielellään  
6kk :een saakka

HAITTAVAIKUTUKSET

Suun ja nielun ärsytys

LISÄTIETOJA

Lisätietoa valmisteista löytyy lääkepakkauksen tuoteselosteesta. Näiden tuotteiden lisäksi on olemassa nikotiinilaastarihoitoa sekä 
reseptilääkkeitä tupakasta vieroitukseen. Näitä lääkkeitä saa työterveyshuollon kautta.

On tärkeä, että tuotteita käytetään oikealla tavalla. Jos sinulla on kysyttävää tuotteista voit olla yhteydessä työterveyshuoltoon.  
Samoin jos 3–6 kuukauden hoitoaika ole riittävä vieroitusoireiden häviämiseen tai tuntuu siltä, että annos on liian pieni.

Nikotiinikorvaushoito sopii myös nuuskasta eroon pyrkiville. 

HUOMIOI NIKOTIINIKORVAUSTUOTTEIDEN KÄYTTÖAIKANA

Happamien juomien (esim. tuoremehun) tai kahvin nauttiminen nikotiinipurukumin tai -tablettien kanssa samaan aikaan voi vähentää nikotiinin 
imeytymistä suun limakalvoilta. Näiden juomien nauttimista tulee välttää noin 15 minuuttia ennen purukumin pureskelua ja sen aikana. 

NIKOTIINIPURUKUMIN KÄYTTÖ

•	 Nikotiinipurukumia	pureskellaan	hitaammin	kuin	tavallista	purukumia.	

•	 Kutakin	nikotiinipurukumityynyä	pureskellaan	jaksoittain	noin	30	minuuttia.	

•	 Nikotiinipurukumia	pureskellaan,	kunnes	suussa	on	voimakas	maku	tai	suuta	kihelmöi	hieman.	Sitten	pureskelu	keskeytetään	ja	purukumi	
pannaan posken ja ikenen väliin odottamaan maun tai kihelmöinnin häviämistä. Tämän jälkeen pureskelua jatketaan taas hitaasti 
jaksoittain. Näin toimiessa nikotiini imeytyy suun limakalvojen kautta ja saadaan paras hoitotulos.

•	 Liian nopea pureskelu voi aluksi ärsyttää nielua ja aiheuttaa hikkaa tai pahoinvointia. Jos nikotiinipurukumia ei pureskele rauhallisesti, 
niin osa nikotiinista saattaa mennä syljen mukana vatsaan, mikä heikentää sen vaikutusta.

NIKOTIINI-INHALAATTORIN KÄYTTÖ 

•	 Kuplapakkauksen	suojafolio	vedetään	auki	yhdestä	kulmasta	ja	siitä	otetaan	yksi	10	mg	inhalaatiokapseli.	

•	 Varmistetaan,	että	suukappaleen	osien	merkkiviivat	ovat	vastakkain,	ja	vedetään	osat	irti	toisistaan.

•	 Asetetaan	inhalaatiokapseli	suukappaleeseen.	Painetaan	suukappaleen	osat	kiinni	toisiinsa	pohjaan	saakka,	jolloin	inhalaatiokapselin	
päissä olevat sinetit murtuvat naksahtaen.

•	 Käytetty	inhalaatiokapseli	otetaan	pois	suukappaleesta	ja	kapseli	hävitetään	normaalisti	talousjätteen	mukana.	Imeminen	suukappaleen	
läpi höyrystää tulpassa olevan nikotiinin, joka imeytyy suuontelosta elimistöön. Koska nikotiinihöyry imeytyy elimistöön nimenomaan 
suuontelosta, höyryä ei vedetä henkeen, vaan sen annetaan jäädä suuonteloon.

•	 Inhalaatiokapselin	sisältämä	nikotiini	alkaa	haihtua,	kun	kapselin	sinetöinti	on	murrettu.	Siksi	inhalaatiokapseli	kannattaa	käyttää	
suhteellisen nopeasti. Yhtä inhalaatiokapselia voi käyttää useamman kerran, kuitenkin enintään 12 tunnin ajan. 

NIKOTIINI-IMESKELYTABLETIN KÄYTTÖ

•	 Imeskelytablettia	imeskellään	kunnes	maku	tuntuu	voimakkaana.	Sen	jälkeen	imeskelytabletin	annetaan	levätä	posken	ja	ikenen	
välissä. Kun maku heikkenee, imeskely aloitetaan uudelleen. Imeskelyrutiini on yksilöllinen ja sitä toistetaan kunnes imeskelytabletti on 
kokonaan liuennut (noin 30 minuuttia).

NIKOTIINI-RESORIBLETIN  KÄYTTÖ

•	 Pane	resoribletti	kielen	alle,	ja	anna	syljen	hajottaa	se	hitaasti.	Tämä	vie	noin	puoli	tuntia.	Älä	pureskele	tai	niele	resoriblettiä.		 
Jos kuitenkin vahingossa nielaiset resoribletin, on myrkytysriski pieni.

         

LÄHTEET

Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus Käypä hoito suositus (www.kaypahoito.fi) 
Lilja-Marita Kiviaho/ Helsingin terveyskeskuksen tupakkaklinikan ohje nikotiinivalmisteiden käyttöön 
Reetta-Maija	Luhta	/	Etelä-Pohjanmaan	sairaanhoitopiirin	ohje	nikotiinikorvausvalmisteiden	käyttöön
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LIITE 3 

KORVAUS
TUOTTEIDEN 
KÄYTTÖ
Kokeile eri korvaustuotteita (esim. 
nikotiinipurukumi,-imeskelytablet-
ti, -inhalaattori). Saat korvaus-
tuotteita omalta esimieheltäsi tai 
nimetyltä työntekijältä, jolta saat 
kirjalliset ohjeet niiden käyttöön.

TUKEA, NEUVOA, 
APUA SAAT NK:N 
HENKILÖSTÖ
TIIMISTÄ:
Tanja Suomalainen  (31.8. asti) tai 
Aino Honkapohja (alkaen 1.9.2013), 
puh. 09 310 64876. 

aino.honkapohja@hel.fi 
tanja.suomalainen@hel.fi

VIEROITUS
LÄÄKKEIDEN 
KORVAUS
NK korvaa sinulle Paragon-kuittia 
vastaan (kuittiin oma nimi) 200€ 
korvaustuotteita ja/tai reseptilääk-
keitä*. Korvaus riittää esim. kolmen 
kuukauden reseptilääkkeisiin. Olet 
oikeutettu korvaukseen, jos

•	 osallistut	ennen	korvaustuottei-
den ja/tai reseptilääkkeiden ostoa 
ainakin yhden kerran ryhmävie-
roitukseen ja

	•	 työsopimuksesi	jatkuu	NK:ssa	
vielä kuusi kuukautta osallistut-
tuasi ryhmän toimintaan. 

* NK noudattaa tupakkariippuvuu-
den hoidon  Käypä hoito –suosi-
tusta. Tästä syystä NK korvaa vain 
korvaustuotteita tai reseptilääk-
keitä, joista on tutkimusnäyttöä (ei 
esim. akupunktiota).

RYHMÄMUOTOINEN VIEROITUSTUKI                                                                                                               

TYÖTERVEYS
HUoLLON  
TARJOAMA HEN
KILÖKOHTAINEN 
VIEROITUSTUKI
Harkitsetko tupakoinnin lopetta-
mista?

Varaa aika työterveyshoitaja  
Outi Nymanille ajanvarausnumeros-
ta puh. 310 54200 tai lähetä sähkö-
postia Outille osoitteella   
outi.nyman@hel.fi. Hän ottaa si-
nuun yhteyttä tapaamisen sopimi-
seksi.

Saat tietoa tupakoimattomuuden 
hyödyistä ja positiivisista terveys-
vaikutuksista, lopettamisen kari-
koista ja ohjeita korvaustuotteiden 
käytöstä. Yhteisiä tapaamisia on 
useamman kerran. Käynnit työter-
veysasemalla ovat työaikaa. Työter-
veyshoitajalle pääsee viimeistään 
1-2 viikon sisällä.

Savuton NK 
– Tuki tupakoimattomuuteen

Ke 27.11.2013 klo 13:00-14:30   
teema:		Sylttytehtaan	(tupakkateollisuu-
den) koukuttavat strategiat
ke 11.12.2013 klo 13:00-14:30   
teema:	Itsepetostekniikat.	Ryhmää	ohjaa	
vieroitusohjaaja	Karin	Iivonen.	Ryhmä	
kokoontuu	NK:ssa	(tapaamispaikka	
ilmoitetaan	myöhemmin).	Ryhmään	ei	
tarvitse ilmoittautua.
Kevään 2014 avoimen ryhmän tapaamis-
ajoista tiedotetaan syksyllä 2013.

SULJETTU RYHMÄ.	Ryhmä	kokoontuu	
kuusi kertaa viikon välein ja sinun pitää 
sitoutua ryhmän kaikkiin tapaamisiin.

Tapaamiset:

to 5.9.2013 klo 13:00-14:30   
teema:	Tutustumme	toisiimme	ja	omiin	
tupakoinnin taustatekijöihimme.
to 12.9.2013 klo 13:00-14:30   
teema:	Lopettamisen	suunnittelu	yh-
dessä:	tupakkahimon	kesytys,	käsien	ja	
mielen  aktivointi.
to 19.9.2013 klo 13:00-14:30   
teema:	Savuttomuus	käynnistyy:	 
mehän osaamme! 

to 26.9.2013 klo 13:00-14:30   
teema:	Tupakkaklinikan	lääkäri	kertoo:	
näin tupakoinnin lopettaminen hyö-
dyttää meitä.
to 3.10.2013 klo 13:00-14:30   
teema:	Suu	kaipaa	huomiota	ja	makea	
houkuttaa; ravitsemusterapeutti aut-
taa painonhallinta-asioissa.
to 10.10.2013 klo 13:00-14:30   
teema:	Itsepetostekniikat	yrittävät	
jujuttaa:	kumman	tien	valitsen.

Ilmoittaudu	ryhmään	viimeistään	
29.8.2013 mennessä osoitteessa lilja-
marita.kiviaho@hel.fi.	Ryhmässä	
oltava vähintään 6 osallistujaa (12 
maks.).Ryhmää	ohjaa	terveydenhoita-
ja/vieroitusohjaaja	Lilja-Marita	Kivi-
aho.	Ryhmä	kokoontuu	Helsingin	kau-
pungin tupakkaklinikalla, osoitteessa 
Toinen linja 4 c, 3 krs. Kevään 2014 
ryhmä aloittaa toimintansa 9.1.2014 
klo	13:00-14:30	ja	päättää	toimintansa	
13.2.2014.

Osallistu työaikana tapahtuvaan 
ryhmämuotoiseen vieroitukseen. Voit 
osallistua joko avoimeen tai suljet-
tuun ryhmään. Sovi esimiehesi kanssa 
hyvissä ajoin ryhmään osallistumises-
ta, jotta se voidaan ottaa huomioon 
työvuorosuunnittelussa.

AVOIN RYHMÄ. Voit osallistua halua-
miisi	tapaamisiin.	Ryhmä	kokoontuu	
joka toinen viikko syksyn 2013 aikana. 
Ryhmällä	yhteensä	7	tapaamiskertaa.	

Tapaamiset:

Ke 18.9.2013 klo 13:00-14:30   
teema:	Joko	mitta	tuli	täyteen?
Ke 2.10.2013 klo 13:00-14:30   
teema:	Lopeta	harkiten	ja	nautinnolla
Ke 16.10.2013 klo 13:00-14:30   
teema:	Tupakan	ja	elimistön	vuoro-
puhelu (esim. vieroitusoireet).
Ke 30.10.2013 klo 13:00-14:30   
teema:	Kompuroida	saa,	mutta	ei	kan-
nata jäädä makaamaan.
Ke 13.11.2013 klo 13:00-14:30   
teema:	Miten	tulen	toimeen:	painon	
nousu, stressi, työn tauottaminen 
jne…



SAVUTON PÄÄKAUPUNKISEUTU –HANKE 2011–2013


