
Tobakslagen gör läroanstalterna rökfria 

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira har 
utfärdat direktiv åt läroanstalter samt åt kommunala myndigheter om den ändring I 
tobakslagen som trädde i kraft den 1.10.2010. Målet är att skapa en helt rökfri skol- och 
läromiljö. 

Lagändringen (698/2010) omfattar bestämmelser som läroanstalterna måste beakta i sin 
verksamhet. Valvira har sammanställt direktivet tillsammans med social- och 
hälsovårdsministeriet samt Utbildningsstyrelsen. 

Enligt 1 § i tobakslagen är syftet med lagen att användningen av tobaksprodukter, som innehåller 
för människor giftiga ämnen och orsakar beroende, ska upphöra. Finland är det första landet där 
man i en lag anger som syfte att rökningen ska upphöra. 

För att uppnå målet skulle det vara viktigt att de unga inte alls börjar röka. Läroanstalter innehar 
här en viktig roll, eftersom de utgör en betydande del av barnens och ungdomarnas livsmiljö. 

Enligt 2 § 1 moment 6 punkt i tobakslagen avses med tobaksrökning rökning eller annan 
användning av tobaksprodukt såsom njutningsämne och enligt 3 punkten avses med 
tobaksprodukter produkter som helt eller delvis är tillverkade av tobak, genetiskt modifierad eller 
ej, och som är avsedda att rökas, snusas, sugas på eller tuggas. 

Rökförbud i läroanstalter 
Enligt 12 § 1 moment 2 punkt i tobakslagen som trädde i kraft den 1.10.2010 är tobaksrökning 
förbjuden i lokalerna vid läroanstaltersom ger grundläggande utbildning, yrkesutbildning 
ochgymnasieutbildning och deras elevhem samt på utomhusområdensom används av 
dessa. 

I en läroanstalt som avses i bestämmelsen är det inte tillåtet att utifrån 13 § 1 moment i 
tobakslagen reservera ett rum eller en annan del av lokalerna inomhus för tobaksrökning. Inte 
heller på utomhusområdet som används av läroanstalten får man reservera ett ställe för 
tobaksrökning. Med utomhusområde som används av läroanstalten avses i princip de fastigheter 
som läroanstalten förfogar över. 

Inomhus i läroanstalten och på de utomhusområden som används av den är tobaksrökning 
förbjuden oberoende av elevernas ålder. Rökförbudet gäller både elever och läroanstaltens 
anställda, liksom även helt utomstående personer. 

Läroanstaltens ledning bör informera både personalen och eleverna om rökförbudet. Dessutom 
bör den instruera de anställda att ingripa vid brott mot rökförbudet. I praktiken blir det frågan om 
olika elevvårdsåtgärder och disciplinära metoder som läroanstalten kan använda sig av. 

Rökförbudet är i kraft även utanför läroanstaltens verksamhetstider. Rökning i läroanstalten och 
på dess utomhusområde är alltså förbjuden också till exempel under sommarlovet, om man då 
ordnar annan verksamhet i lokalerna. Läroanstalten ansvarar emellertid inte för övervakningen av 
att rökförbuden iakttas utanför sina verksamhetstider. 


	Tobakslagen gör läroanstalterna rökfria
	Rökförbud i läroanstalter


