1.
Rökning är förbjuden inuti daghem och
läroanstalter som erbjuder för- eller grundskoleundervisning, yrkesutbildning eller gymnasieutbildning samt utomhusområden i deras
användning. Förbudet gäller även användning
av rökfria tobaksprodukter, såsom till exempel
snus och e-cigaretter samt rökning av växtbaserade produkter, såsom till exempel örtcigaretter.
•

Förbudet gäller alla, även personer utanför
skolan eller läroanstalten.

•

Förbudet gäller alltid, även på kvällar och
under lov.

•

Förbudsskyltar bör placeras väl synliga både
inomhus och på utomhusområden.

•

Det är inte tillåtet att arrangera en rökplats
på skolors och läroanstalters inom- eller
utomhusområden.

•

Personalen bör instrueras att ingripa i brott
mot förbuden.

•

Skolan kan uppmana en person som
använder produkterna i fråga att avlägsna sig och vid behov kontakta polis för att
avlägsna den störande personen.

•

Vid upprepade brott mot förbuden kan fallet anmälas till kommunens myndighet som
övervakar tobakslagen.

2.

b)

I yrkesutbildning eller gymnasieundervisning
•

Rektor eller lärare kan under arbetsdagen
överta en tobaksprodukt, nikotinlösning
eller en e-cigarett som innehåller nikotinlösning.

•

Övertagna produkter bör överlämnas till elevens vårdnadshavare efter arbetsdagen.

•

För elever som stör undervisningen kan disciplinära åtgärder vidtas.

•

Över 18-åriga studerande har rätt att ha
tobaksprodukter eller nikotinlösning i sin
besittning men får inte använda dessa på
läroanstaltens område.

a) Innehav av tobaksprodukter och nikotinvätskor är förbjudet för under 18-åringar.
I grundskoleundervisning
•

•

•

Under arbetsdagen kan rektor eller läraren
överta en tobaksprodukt från en elev (t.ex.
tobak, snus), nikotinlösning eller en cigarrett
som innehåller nikotinlösning. Även andra
ämnen som eleven stör undervisningen
eller lärandet med kan tas i besittning (till
exempel energisnus).
Om eleven motsätter sig övertagandet av
tobaksprodukter eller e-cigaretter har rektor
och lärare rätt att ta till nödvändiga disciplinära åtgärder enligt vad som avses i lagen
om grundläggande utbildning för att överta
föremålet eller ämnet.
Övertagna produkter bör överlämnas till elevens vårdnadshavare efter arbetsdagen.

3.
Tobaksprodukter eller nikotinlösningar får
inte säljas eller annars överräckas till under
18-åringar.

4.

Anvisning för läroanstalter
för att ingripa i tobaksrökning
samt användning av snus och
e-cigaretter

Tobakssurrogat, tobaksredskap och e-cigaretter får inte säljas eller annars överlåtas i affärsverksamhet till under 18-åringar.
•

Försäljning och överlåtelse till under
18-åringar som sker på läroanstalten kan
anmälas till polisen.

•

Det är befogat att berätta om denna möjlighet till elever och deras vårdnadshavare.

•

Till kommunens myndighet som övervakar tobakslagen kan även göras en anmälan om en försäljningsplats i närheten av
läroanstalten säljer produkter till under
18-åriga elever.

5.
Snus får inte säljas eller överlåtas till andra
(gäller alla åldrar).

Anvisningen baserar sig på följande förordningar:
Lagen om grundläggande utbildning
(628/1998)

finlex.fi/sv/laki/alkup/1998/19980628
Gymnasielagen (714/2018)
finlex.fi/sv/laki/alkup/2018/20180714
Lagen om yrkesutbildning (531/2017)
finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170531
Tobakslagen (549/2016)
finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2016/20160549

Anvisningen finns i elektronisk version på adressen

smokefree.fi/tobakslagen och
nikedu.fi/opas-oppilaitoksille/

