Taustaa

Suomi savuttomaksi 2040
Suomi on maailman ensimmäisenä maana asettanut lainsäädännössä tavoitteen, jolla
tähdätään tupakkatuotteiden käytön loppumiseen. Savuton Suomi 2040 yhteistyöhanke on ainutlaatuinen tapa nivoa yhteen toimijoita, joilla on sama
päämäärä. Hankkeen avulla pyritään saamaan aikaan konkreettisia toimenpiteitä
savuttomuuden edistämiseksi ja tuomaan savuttomuutta myönteisellä tavalla esille.
Vuosittain valitaan tietty ajankohtainen aihe, jonka avulla verkosto aktivoi ja edistää
toimintaa savuttomuuden puolesta. Vuosittain järjestetyistä seminaareista
muodostuu kattava toimenpidekokonaisuus, jota tuetaan myös verkoston muulla
vaikuttamistyöllä.
Nuoret ja lapset tärkeä kohderyhmä
Tupakkalain tavoitteena on tupakkatuotteiden käytön loppuminen ehkäisemällä
erityisesti lasten ja nuorten tupakoinnin aloittamista. Savuton Suomi 2040 –hanke
kannattaa nopeita toimia erityisesti savuttomien elinympäristöjen turvaamiseksi
lapsille. Vaikka tupakkalakia on kehitetty vuosien saatossa, koti ja yksityisauto ovat sen
ulkopuolella. Suomessa altistuu lapsia ja nuoria tupakansavulle edelleen niin perheen
autoissa kuin kodin sisätiloissakin. Lasten ja nuorten tupakoinnin ja muiden
tupakkatuotteiden käytön aloittamista on ennaltaehkäistävä vahvasti.
Tupakkateollisuus markkinoi taitavasti erilaisia savuttomia tupakkatuotteita ja niistä
tulee helposti nuorisoa houkuttelevia trendituotteita.
Työpaikkakilpailu motivoimaan kaikkia työpaikkoja
Vuosittain järjestettävä Paras Savuton Työpaikka -kilpailu haastaa mukaan kaikki
Suomen yritykset ja yhteisöt. Kilpailun avulla tuetaan työpaikkojen savuttomuutta ja
ponnisteluja savuttomuuden edistämiseksi.
Savuttomuuden nouseva trendi näkyy jo hyvin työpaikoilla, ja siitä on tullut monelle jo
luonnollinen osa yrityksen identiteettiä. Savuttomuutta osataan arvostaa ja vaatia.
Työpaikan savuttomuus on koko työyhteisön etu, ja se näkyy niin työn tuloksessa kuin
työtyytyväisyydessäkin.
Voittajat palkitaan keväällä järjestettävässä Savuton Suomi 2040 kutsuvierasseminaarissa. Kaikki työyhteisöt toivotetaan tervetulleeksi kisaan!

Yhteistyö on voimaa
Hankkeen ohjausryhmässä mukana olevat järjestöt ja julkishallinnolliset organisaatiot
ovat työskennelleet ja työskentelevät omaan työhönsä liittyen savuttomuuden
puolesta.

Savuton Suomi 2040 yhdistää kaikki toimijat ja vahvan, kattavan

osaamisen saman sateenvarjon alle.
Mukana olevat tahot
Allergia- ja Astmaliitto ry, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Filha ry, Hengitysliitto ry, HYKS
– Sydän ja keuhkokeskus, Kirkkohallitus, Lääkärit tupakkaa vastaan –verkosto, Savuton
kunta –hanke, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Suomalainen Lääkäriseura
Duodecim, Suomen ASH (Action on Smoking and Health) ry, Suomen
keuhkolääkäriyhdistys ry, Suomen Sydänliitto ry, Suomen Syöpäyhdistys ry, Suomen
terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry STESO, Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos, Työterveyslaitos. Suomen ASH (Action on Smoking and Health) ry hallinnoi
hanketta ja hankkeen puheenjohtajana toimii professori Kari Reijula.
www.savutonsuomi.fi
Savuton Suomi 2040 pähkinänkuoressa
Päämäärä: Savuton Suomi 2040
Tavoite:
•

Luoda Savuton Suomi 2040 –brändi, matalan kynnyksen yhteenliittymä, jolla tuetaan
yhteistä tavoitetta savuttomasta Suomesta.

•

Saada aikaan konkreettisia toimenpiteitä savuttomuuden edistämiseksi sekä sitouttaa
yhteistyökumppanit toimimaan savuttomuuden puolesta ja välittämään tietoa
savuttomuuden merkityksestä omassa toimintaympäristössään.

•

Valtakunnalliset strategiat tukevat tavoitetta savuttomasta Suomesta

•

Savuttomuudesta tulee myönteistä ja tavoiteltavaa.

Keinot: Vuosittaiset seminaarit, tiedotus, Paras Savuton Työpaikka –kilpailu, hankkeen esittely
tapahtumissa ja messuilla, kannanotot, aloitteet, yhteisesiintymiset, moniammatillisen
verkoston toimijoiden osaamisen hyödyntäminen

