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1. Johdanto 
 
Nuorten päihteiden käyttö näkyy yhä enemmän ammatillisessa koulutuksessa. Oppivelvollisuusiän 
korotus 18 ikävuoteen on tuonut mukanaan rinnakkaisilmiöitä päihteiden käytön vuoksi. Päihteiden 
käyttö opiskeluajan aikana ja sen ulkopuolella vaikuttavat koulupäivän sosiaalisiin tilanteisiin, 
opiskelijoiden osallisuuteen ja oppilaitoksen turvallisuuteen. Päihteiden myyntiringit ovat löytäneet 
paikkansa oppilaitosten käytäviltä, sillä suurempi joukko käyttäjiä ja myyjiä opiskelevat toisen asteen 
opinnoissa. Ammatilliseen koulutukseen ohjautuu sosioekonomisista taustoista heikommassa asemassa 
olevat, joille päihteiden käyttö on tavanomaisempaa ja arkisempaa. Uhkakuvana on, että päihteiden 
käyttö tuo mukanaan ilki- ja väkivaltaa, mikä muokkaa käsityksiä ja asenteita ammatillisesta 
koulutuksesta negatiiviseen suuntaan. Ammatillisen koulutuksen tehtävänä on kehittää opiskelijan 
ammatillista osaamista ja vastata työelämän henkilöstötarpeisiin. Nuorten päihteiden käyttöön tulee 
tarttua voimallisesti mahdollisimman varhaisesta vaiheesta lähtien. Yhteistyötä päihteiden käytön 
kitkemiseksi tulee tiivistää opiskelijahuollon, terveyspalveluiden, nivelvaiheiden oppilaitosten, 
viranomaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.  
 
Turun ammatti-instituutti toimi osatoteuttajana ANKKURI-ammattikoululaisten nikotiinituotteiden 
käytön ennaltaehkäisyn ja lopettamisen tukeminen sekä yhteistyö- ja johtamiskäytäntöjen 
implementointi -hankkeessa (1.1.2020-31.10.2022). Hankkeen koordinoinnista vastasi Turun 
ammattikorkeakoulu ja toisena osatoteuttaja toimi Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry. 
 
Turun ammatti-instituutilla oli kaksi hanketavoitetta: nikotiinituotteiden käytön merkittävä 
vähentäminen ammatillisten opiskelijoiden parissa sekä oppilaitoksen tapakulttuurin muuttaminen 
savuttomaksi ja nuuskattomaksi. Kehittämistoimenpiteet rakentuivat seuraavien teemojen ympärille: 
johtamis- ja yhteistyökäytännöt, matalan kynnyksen ohjausmallit elintapaohjaukseen ja päihteiden 
käytön lopettamiseksi ja ennaltaehkäisyyn, tapahtumien suunnittelu ja toteutus, viestinnän 
toteuttaminen yhdessä opiskelijoiden kanssa, toiminnan opinnollistaminen sekä nikotiiniton kampus- 
ja välituntimallien luominen.  
 
ANKKURI-hankkeen aikana Turun ammatti-instituutin toimijat kokoontuivat yhteensä yhdeksän (9) 
kertaa. TAI toimijoiden kokouksiin oli kutsuttu kehittäjäopettajien, opiskelijahyvinvoinnin 
koordinaattorin lisäksi koulutuspäällikkö, kuraattori sekä opiskelijatoiminnan koordinaattorit. 
Kokousten koolle kutsujana toimi projektikoordinaattori. Kokouksissa käsiteltiin hankkeen 
ajankohtaisia asioita sekä käytiin läpi TAIn kehittämistoiminnan toteutuksia. TAIn toimijoiden 
kokousten lisäksi hanketoimijat osallistuivat projektipäällikön Minna Salakarin järjestämiin ANKKURI-
hankkeen työryhmän kokouksiin. Kokouksiin osallistui ammattikorkeakoulun opiskelijaharjoittelijat 
sekä Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen edustajat.  
 
Turun ammatti-instituutti teki läheistä yhteistyötä Turun ammattikorkeakoulun ja Lounais-Suomen 
Syöpäsäätiön kanssa.  
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2. Johtamis- ja yhteistyökäytännöt 
 
 
Turun ammatti-instituutissa on kehitetty yhteistyökäytänteitä eri koulutalojen välillä. 
Opiskelijahyvinvoinnin koordinaattori on osallistunut koulutalojen hyvinvointityöryhmien toimintaan ja 
yhdenmukaistanut ANKKURI-hankkeen toimintaa eri koulutaloissa. 
 
TAIn toimijoiden kokouksessa (7.12.2021) nousi esiin opiskelijoiden harmistuneisuus oppilaitoksen 
ulkopuolella, piha-alueen välittömässä läheisyydessä olevien epävirallisten tupakointialueiden 
epäsiisteydestä. Opiskelijatoiminnan koordinaattori veivät asian opiskelijakunnan hallituksen 
kokoukseen, jossa asiasta keskusteltiin, mutta mitään lainmukaista ratkaisua ei asiaan löytynyt.  
 
Turun ammatti-instituutin laatukäsikirjan järjestyssääntöjä päivitettiin alkuvuodesta 2022, jonne 
ANKKURI-hanke esitti tarkasteltavaksi myös päihteiden käyttöön liittyvän osion. Järjestyssäännöt 
päivitettiin alkoholin, huumausaineiden, tupakkatuotteiden ja vaarallisten esineiden ja aineiden osalta 
(Järjestyssäännöt, 2022). Palvelualuejohtaja hyväksyi järjestyssäännöt noudatettavaksi 1.4.2022 lukien 
ja ne ovat voimassa toistaiseksi. 
 
Turun ammatti-instituutti on mukana Vertaansa vailla -hankkeessa, jossa ”tavoitteena on luoda uusia 
johtamisen muotoja sekä vahvistaa toimijoiden ja työyhteisöjen osaamista” (Vertaansa vailla-hanke, 
Pedagogisen johtamisen pelikirja). ANKKURI-hanke on tehnyt yhteistyötä Vertaansa vailla -hankkeen 
kanssa luoden ANKKURI-hankkeen tavoitteiden mukaisen raportin nikotiinittoman TAITO-kampuksen 
suunnittelun tueksi (Liite 1). 
 

Turun ammattikorkeakoulun opiskelija Sari Honkavaara teki opinnäytetyönään Turun ammatti-
instituutille Nuorten terveyden edistämisen ja päihteettömyyden vuosikellon (Vuosikello, 2022). 
Vuosikello julkaistiin virallisesti 19.6.2022, ja Honkavaara esitteli sen TAIn toimijoiden kokouksessa 
25.5.2022. TAIn koulutalojen hyvinvointityöryhmät olivat laatineet hyvinvointisuunnitelman 
lukuvuodelle 2022–2023 aiemmin keväällä. Opiskelijahyvinvoinnin koordinaattori esitteli vuosikelloa 
TAIn koulutalojen hyvinvointityöryhmissä syksyllä 2022. Vuosikellon laajempi levittäminen ja 
yhtenäinen käyttöönotto nähtiin tärkeänä jatkotoimenpiteenä.  
 
ANKKURI-hankkeen aikana yhteistyö eri koulutusalojen välillä on lisääntynyt. Liiketalouden ja sosiaali- 
ja terveysalan opettajat ovat aloittaneet tiiviimmän yhteistyön hankkeen aikana. Opiskelijatoiminnan 
koordinaattorit ovat olleet mukana hankkeen tapahtumien toteutuksissa sekä aktivoineet koulutalojen 
opiskelijakunnan hallitusten, opiskelijayhdistys TAIKA ry:n jäseniä sekä tutoreita osallistumaan mukaan 
hankkeeseen. Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ovat järjestäneet terveyden edistämisen tapahtumia 
mm. tekniikan alan opiskelijoille. Opiskelijahyvinvoinnin projektikoordinaattorin tehtäviin on 
puolestaan kuulunut eri koulutaloissa terveyden edistäminen osallistamalla opiskelijoita 
välituntitoimintaan ja osallistumalla esimerkiksi päihteiden käytön ennaltaehkäisevien tuntien 
suunnitteluun ja toteutukseen yhdessä opettajien kanssa. 
 
TAI:n ja Turun AMK:in välinen yhteistyö, sekä hankkeen alussa hyvää yhteistyötä TAI:n  
 

https://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti/opiskelijalle/ammatillinen-perustutkinto/ohjeita-opiskeluun-0
https://www.omnia.fi/hankkeet/vertaansa-vailla-verkostot-johtamisen-tukena
https://www.thinglink.com/video/1624337689799032834
https://www.ankkuripaikalla.fi/_files/ugd/aca56f_ad340be49492462aa38c3111508f5f0a.pdf
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3. Nikotiinituotteiden käytön vähentäminen ammatillisen 
koulutuksen opiskelijoiden parissa 

 
Tupakkatuotteiden ja päihteiden käytön vähentämisen hankesuunnitelman mukainen seurantatyökalu 
on Terveyden ja hyvinvoinnin laitos – THL kouluterveyskysely vertailuvuosina 2019 ja 2021. 
Kouluterveyskyselyn oppilaitoskohtaisista tuloksista (2019 ja 2021) selviää, että Turun ammatti-
instituutin opiskelijoiden päivittäinen tupakointi on vähentynyt seurantakauden aikana. Opiskelijoista 
16,1 % tupakoi päivittäin vuonna 2019 ja vuonna 2021 vastaava luku oli 11,9 %. Tupakoinnin 
vähentäminen koski sekä tyttöjä, että poikia, mutta vuonna 2021 erot käyttäjäryhmien välillä oli 
kaventuneet.  
 
 

 
Kuva 1: Nuorten osuus (%), jotka polttavat tupakkaa päivittäin. 

 
 
Nuuskatuotteiden käyttö oli vertailuvuosina vastaavasti vähentynyt. Päivittäin nuuskaa käyttävien 
nuorten määrä oli vähentynyt 14 %:sta 11,4 %:iin. Tyttöjen nuuskan käyttö oli noussut 0,1 % (2019: 6,6 
% ja 2021: 6,7 %) kun vastaavasti poikien käyttäjämäärä oli vähentynyt neljällä prosentilla (2019: 18,5 
% ja 2021: 14,2%). 
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Kuva 2: Nuorten osuus (%), jotka käyttävät nuuskaa päivittäin. 

 
Kouluterveyskyselyn tuloksista päihteiden käytön mittareista käy ilmi, että alkoholijuomia 
käyttämättömien nuorten määrä on kasvussa. Kyselyyn vastanneista nuorista 33,2 % (2021) ei käytä 
alkoholijuomia, kun vastaava tulos vuonna 2019 oli 27,9 %. Poikia, jotka eivät käytä alkoholijuomia 
määrä oli kasvanut 13 %. Tyttöjen alkoholin käyttö oli lisääntynyt 7,3 %. Viikoittainen alkoholin käyttö 
oli vähentynyt molemmilla vertailuryhmillä. Vuonna 2019 viikoittain nuorista 14,5 % käytti alkoholia ja 
vuonna 2021 12 %. Poikien marihuanan tai hasiksen (kannabista) kokeilukerrat olivat vähentyneet. 
Tyttöjen joukossa kannabiksen kokeilut olivat puolestaan lisääntyneet.  
 

 
Opiskelijahyvinvoinnin projektikoordinaattori 
 
Ammattikoululaisten tupakkatuotteiden ja päihteiden käytön vähentämisen tueksi Turun ammatti-
instituuttiin palkattiin Opiskelijahyvinvoinnin projektikoordinaattori (hankesuunnitelmassa 
”röökikoordinaattori”), jonka tehtävänä oli mm. hankkeen toimenpiteiden edistäminen, nuorten ja 
aikuisten opiskelijoiden tottumuksiin ja asenteisiin vaikuttaminen sekä savuttoman ja nuuskattoman 
välituntimallin kehittäminen.  
 
Opiskelijahyvinvoinnin projektikoordinaattori aloitti tehtävässä tammikuussa 2021 ja hän kontaktoi 
7387 opiskelijaa erilaisissa tapahtumissa sekä vapaamuotoisissa taukotilanteissa (Liite 2). 
Projektikoordinaattorin toiminta-alueena oli Turun ammatti-instituutin kaikki koulutalot ja niissä 
savuttoman ja nikotiinittoman opiskeluympäristön kehittäminen.  
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Terveyskioskitoiminta 

 
Nikotiinituotteiden käytön vähentämisen tukemiseksi Turun ammatti-instituutissa on toteutettu 
hankesuunnitelman mukaista Terveyskioski-toimintaa. Terveyskioskitoimintaa on toteutettu koulutalojen 
aulatiloissa, joissa nuoret viettävät tauoilla aikaansa. Sen lisäksi toimintaa on toteutettu Touko-terveysbussilla 
koulutalojen piha-alueella. Touko-terveysbussi on Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen ylläpitämä palvelu, jonka 
tavoitteena on terveyden edistäminen ja hyvinvoinnin tukeminen.  
 
Terveyskioskeissa nuorille on annettu tietoa ja tukea sekä sen lisäksi tarjolla on ollut erilaista toimintaa. 
Terveyskioskeissa on ollut nuorten toiveista lähtöisin olevia aiheita/teemoja syksyllä 2020 tehtyyn kartoitukseen 
pohjautuen. Kioskien teemoja ovat nikotiinituotteiden lisäksi olleet mielen hyvinvointi, seksuaalisuus ja suun 
terveys. Terveyskioskeissa on ollut tarjolla mm. pop up -kahvilaa, nikotiininäyttelyä, Kahoot-kisoja, nuuska-
tupakkalaskuria, nuuskakiekon heittoa roskikseen, Voima-kortteja, posteripohjia eri teemoilla, tatuointitarroja, 
pinssien tekoa, häkämittausta sekä juomien ph-mittausta. Lisäksi terveyskioskeissa on ollut näyttelyitä TAI:n 
sotealan ja liiketalouden opiskelijoiden julisteista.  
  
Opiskelijat ovat osallistuneet terveyskioskeihin sekä opettajan johdolla että omaehtoisesti välituntien ja 
taukojen aikana. Lounais-Suomen Syöpäyhdistys kokosi terveyskioskissa vierailleista opiskelijoista arviolistaa 
osallistuneista: 2020/n.200 opiskelijaa; 2021/n.1050 opiskelijaa; 2022/n.650 opiskelijaa. Opiskelijoiden 
kokemukset terveyskioskitoiminnasta ovat olleet positiivisia. 

 
 

4. Oppilaitoksen tapakulttuurin muuttaminen savuttomaksi ja 
nuuskattomaksi. 

 
ANKKURI-hankkeen TAIn tavoitteisiin oli asetettu osallistavien ja toiminnallisten menetelmien 
kehittäminen. Turun ammatti-instituutissa tapakulttuurin muuttamisen tueksi perustettiin mm. 
nuorten raadit, opiskelijat tuottivat materiaalia niin sosiaaliseen mediaan, digitaalisesti kuin 
painatettuina tuotteina. Nuoret vastasit myös terveystietotestiin ja ottivat kantaa päihteettömyyteen 
osana opetuksen sisältöjä. Sote-alan opiskelijat olivat mukana toteuttamassa ehkäisevän 
mielenterveys- ja päihdetyön sekä ensimmäisen vuoden ryhmäytymistapahtumia sosiaali- ja 
terveysalalla. Sote-alalla pilotoitiin myös Lapsen ja nuoren mielenterveystaitojen edistämien -
valinnainen tukinnon osa. 
 

Nuorisoraadit 
 
TAI:n lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalan opiskelijat osallistuivat ANKKURI-
hankkeessa Nuorisoraati-toimintaan.  Opiskelijoille pidettiin yhteensä 10 tuntia opetusta, joka sisälsi 
ANKKURI-hankkeen tavoitteiden mukaisesti ammattikoululaisten nikotiinituotteiden käytön 
ennaltaehkäisyä ja yleisestikin nuorten terveyskäyttäytymiseen liittyviä asioita, kuten 
päihteettömyyteen tukevia toimintoja. Lisäksi opiskelijat ideoivat erilaisia toimintatapoja, joiden avulla 
heidän mielestään ammatillisessa koulutuksessa nuorten terveyden edistämistä tulisi toteuttaa.  
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Tällaisia olivat muun muassa keskustelutilaisuudet nuorten itse valitsemista aiheista, ja erilaiset 
teemapäivät.   
 
Opiskelijoiden suunnittelemana toimintana järjestettiin teemapäivä, jossa toimintapisteinä olivat 
tietovisapiste, jossa Kahoot-ohjelman avulla järjestettiin nikotiinituotteisiin liittyvä tietovisa, 
nikotiinituotteisiin liittyvä näyttely, jossa erilaisin kuvin konkretisoitiin nikotiinin aiheuttamia haittoja 
terveydelle, liikuntaan- ja rentoutumiseen liittyvä toimintapiste. Lisäksi ulkona oli eläinterapiaa 
esittelevä piste, jossa mukana oli sekä terapiakoira että terapiaponi.  Pisteellä halukkaat opiskelijat 
pääsivät niin silittämään terapiakoiraa kuin myös kokeilemaan poniratsastusta. Tilaisuuteen osallistui 
omalla pisteellään myös Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen Touko-terveysbussi. Tilaisuuden 
suunnitteluun ja toteutukseen osallistui 23 opiskelijaa ja lisäksi pisteillä kävi yhteensä 200 opiskelijaa. 
 
Lisäksi Nuorisoraati kehitti toimintamallin, jossa nuorten itsevalitsemista terveyden edistämiseen 
liittyvistä aiheista keskustellaan niin, että tilaisuuteen ei osallistua opetushenkilöstöä eikä 
opiskelijahuollon henkilöstöä. Tällaiset keskustelutilaisuudet pilotoitiin lasten ja nuorten kasvatuksen ja 
hoidon osaamisalaopiskelijoille lokakuussa 2022. Tilaisuuden päävastuullinen vetäjä oli ANKKURI-
hankkeessa toimivat nuorisotyöntekijä. Tilaisuuden kulku ideoitiin yhdessä opettajan kanssa, mutta 
opettaja ei osallistunut tilasuuteen. Tilaisuuden alussa opiskelijat saivat valita neljä itseä kiinnostavaa 
aihetta, joita he toivat keskustelutilaisuudessa käsiteltävän. Aiheet (päihteet ja nikotiinituotteet, 
tulevaisuus, vapaa-aika, työelämä) kirjattiin kukin omalle kartongille, ja opiskelijat jaettiin neljään eri 
ryhmään. Jokainen ryhmä kävi kirjaamassa omia ajatuksia liittyen käsiteltäviin aiheisiin. Pedagogisena 
menetelmänä käytettiin siis learning cafe tyyppistä yhteistoimintamenetelmää. Kun kaikki ryhmät 
olivat kirjanneet omat ajatukset aiheista, toteutettiin varsinainen keskustelu. Opiskelijat osallistuivat 
hyvin aktiivisesti keskusteluun, ja keskusteluiden taso oli syvällistä ja osittain myös hyvin reflektoivaa, 
koska aiheesta oli jo ryhmissä tuotettu paljon erilaisia näkemyksiä aiheesta. Palautteessa opiskelijat 
kokivat menetelmän olevan innostava ja opettavainen. He toivoivat, että menetelmään 
hyödynnettäisiin myös jatkossa yhtenä osallistavana opetusmenetelmänä. 
 
Nuorisoraadista saatujen ideoiden pohjalta opettajavetoisesti kehiteltiin yhteistyötä myös Turun 
ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopiskelijoiden opettajan kanssa. Lopputuloksena pilotoitiin 
mallia, jossa terveydenhoitajaopiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat kolme päiväisen terveyden 
edistämisen koulutuskokonaisuuden lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalan opiskelijoille. 
Koulutuksen sisältö on kattava kokonaisuus nuorten terveyteen liittyvistä tekijöistä niin liikunnan, 
päihteiden, ravinnon kuin seksuaalisuuden suhteen. Koulutuskokonaisuus pilotoitiin syksyllä 2021, ja se 
tullaan toteuttamaan jatkossa vuosittain. Lisäksi terveydenhoitajaopiskelijat toteuttavat erillisen 
päihteisiin ja mielenterveyteen liittyvän teemaviikon TAI:n opiskelijoille keväisin. Ensimmäinen 
toteutus oli keväällä 2022, ja tämä tullaan toteuttamaan jatkossa myös vuosittain. Opiskelijoiden 
antamat palautteet ovat olleet varsin positiivisia. Kiitos on saanut niin toteutus kuin sisällötkin. 
Toteutuksessa on pyritty käyttämään mahdollisimman paljon toiminnallisia opetusmenetelmiä.  
 
ANKKURI-hankkeeseen liittyen opiskelijoiden kanssa on ideoitu myös sitä, miten opiskelijoiden 
vanhempia ja huoltajia saadaan entistä enemmän ja aktiivisemmin mukaan nuoria koskevaan tiedon 
pariin. Ideana syntyi ajatus siitä, että vanhemmille ja huoltajille lähetetään säännöllisesti (1 kerta/kk) 
Wilma-viestinä tietoa koulun toiminnasta ja nuoriin liittyvästä uudesta tutkimustiedosta. Kirjoittajat 
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vaihtuisivat, ja he voisivat olla esimerkiksi koulutuspäällikkö, kuraattori, terveydenhoitaja, 
opintopsykologi jne. Tämä toiminta tullaan aloittamaan vuoden 2023 keväällä. Sen tarkoituksena on 
kodin ja koulun yhteistyön lisääminen nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi.  
 

Matalan kynnyksen ohjausmallit elintapaohjaukseen, päihteiden käytön 
lopettamiseksi ja ennaltaehkäisyyn  
Turun ammatti-instituutissa matalan kynnyksen ohjausmalleja elintapaohjaukseen ja päihteiden käytön 
lopettamiseksi ja ennaltaehkäisyyn on kehitetty hankkeen edetessä. Opintojen alkuvaiheessa 
vaikuttamistyö on tärkeää, sillä uusien opiskelijoiden kohdalla ei ole vielä syntynyt valmiita 
käyttäytymis- ja ryhmäytymismalleja malleja. ANKKURI-hankkeen teemoja on otettu mukaan 
aloittavien ryhmien opintojen aloittamistapahtumiin.  Päihdeasioita on tuotu mukaan 
mielenkiintoisella ja opiskelijoita osallistavalla tavalla (Tietomiekkailu Sotella ja Amis Alkaa -
tapahtumat). 

 
Tapahtumien suunnittelu ja toteutus 

Opiskelijat ovat olleet mukana hankkeen teeman mukaisen toiminnan suunnittelussa ja 
toteuttamisessa. Kohderyhmänä tapahtumien järjestämisessä ovat olleet toiset opiskelijaryhmät, 
jolloin tietoa jaetaan vertaisten kesken.  
 
Opiskelijoille suunnattuja ANKKURI-hankkeen tapahtumia ovat olleet mm. Touko terveysbussi -
toiminta,  
välituntitoiminnot, uusien opiskelijoiden ryhmäytymispäivät, hyvinvoinnin edistämisen luennot ja 
seminaarit sekä hyvinvoinnin edistämisen teemapäivät. Teemapäivien aiheita ovat olleet mm. 
mielenterveys, Maailman terveyspäivä ja ystävänpäivä. Koulultaloissa on toteutettu yksiköiden omat 
hyvinvointipäiviä, jossa ANKKURI-hanke on ollut mukana jakaen tietoa ja toteuttamalla erilaista 
aktivitettiia.  
 
 

• Toiminnan suunnitteluun on osallistunut 366 opiskelijaa Ruiskadun kampukselta (sosiaali- ja 
terveysala, liiketoiminta ja handel o. data). 

• Opiskelijaryhmiä Ankkuri-hankkeen tapahtumiin on osallistunut n. 533. 
 
 

Tupakaton oppilaitosmallin tukeminen viestinnän keinoin 

Turun ammatti-instituutissa oppilaitoksen hyödynnettiin erilaisia viestintäkanavia ja tapoja 
tupakattoman oppilaitoskulttuurin edistämiseksi. Opiskelijat tuottivat sisältöä opettajan ojauksessa 
sosiaalisen median kanaviin (TAIn ja ANKKURI-hankkeen somekanavat) ja tekivät huoltajille 
tietopaketin nikotiinituotteista ja niiden käytön vähentämisestä. Sisältöä tehtiin myös koulutalojen 
digitaalisiin infotauluihin. Opetuksen tueksi opiskelijat ottivat valokuvia päihdekasvatuksen tueksi. 
Kuvista teetettiin kuvakortit, joita hyödynnetään opetuksessa jatkossakin. Kuvakortit toteutettiin 
yhteistyössä MLL Varsinais-Suomen piirin kanssa.  
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Viestinnässä on huomioitu monikielisyys. Opiskelijoiden tekemiä esitteitä ja kortteja on viety kaikkiin 
koulutaloihin ja ne ovat esillä taukotiloissa ja koulujen seinillä. Keskusradion kautta on toteutettu myös 
aiheeseen liittyviä tietoiskuja. Suunhoidon osaamisalan opiskelijat tuottivat suun terveyden 
edistämisen infomateriaalia. 
 
 

Toiminnan opinnollistaminen 
 
ANKKURI-hankkeessa on kehitetty Lapsen ja nuoren mielenterveystaitojen edistämisen valinnainen 
tutkinnon osa ja sitä on pilotoitu hankkeen aikana.  Valinnainen tutkinnon osa tukee ANKKURI-
hankkeen tavoitteiden mukaisen toiminnan jatkuvuutta jatkossa, sillä on tarkoitus, että tutkinnon osan 
opiskelijat toteuttavat toimintaa mm. aloittaville opiskelijaryhmille. Lapsen ja nuoren 
mielenterveystaitojen edistäminen valinnaisen tutkinnon osan toteutuksessa on tehty yhteistyötä 
Mannerheimin lastensuojeluliiton ja Peltolan koulutalon kanssa. Toiminnan on tarkoitus jatkua 
hankeajan päättymisen jälkeen.  
 
Hankkeen kautta osaamispisteitä on saanut 21 Ruiskadun kampuksen opiskelijaa. 

 
Nikotiiniton kampus -malli 
 
Turun ammatti-instituutissa on käynnissä Taito-kampus uudistamishanke, mikä tulee keskittämään 
TAIn Aninkaisten koulutalon, Lemminkäistenkadun koulutalon ja Ruiskadun kampuksen toiminnot 
yhteen toimipisteeseen. TAITO-kampukselle siirtyy myös opiskelijaterveydenhuolto, kasvatuksen ja 
opetuksen palvelukokonaisuus Tietokone opetuksessa (TOP) -keskus, oppisopimustoimisto ja 
työelämäpalveluja. TAITO-kampus mahdollistaa eri alojen ja ammattiryhmien yhteistoimintaa sekä 
opiskelijapalveluiden joustavamman tarjonnan opiskelijoille. 
 
ANKKURI-hankkeen yhtenä TAIn toimenpiteenä oli nikotiinittoman kampuksen luominen. Kolmen 
kehittäjäopettajasta ja opiskelijahyvinvoinnin koordinaattorista muodostuneen työryhmän tavoitteena 
oli kartoittaa, suunnitella ja koota toimenpiteitä, jotka tukevat nikotiinittomuuteen tähtäävää 
kulttuurimuutosta TAIssa: Mitä asioita on hyvä ottaa huomioon TAITO-kampuksen suunnittelussa, jotta 
opiskelijoille löytyy vaihtoehtoisia, yhteisöllisiä tapoja viettää aikaa mm. välituntien aikana.  
 
Työryhmä osallisti opiskelijoita mm. opiskelijahaastattelut ja kokosi raportin nikotiinittoman TAITO-
kampuksen suunnittelun tueksi (Liite 1). Opi 
 
Opiskelijahyvinvoinnin koordinaattori on tehnyt yhteistyötä opiskelijoiden parissa. Hänen 
tehtäväkokonaisuutenansa on ollut erilaisten välituntitoimintojen kehittäminen (Liite 2). Viihtyisän 
oppilaitoksen kehittäminen on yhteinen asia. Tauoilla on tärkeä olla mielekästä tekemistä mikä vie 
vähentää tarvetta lähteä tupakalle. Kehittämistyön keskiössä on ollut opiskelijoiden toiveiden 
kuuleminen ja heidän mukaansa ottaminen aktiivisina ja vastuullisina toimijoina. 
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ANKKURI-hankkeen TAIn toimenpiteistä on tehty hanketulosten koonti, jonka kokoajana toimi 
Opiskelijahyvinvoinnin koordinaattori. Koontia varten hankkeen kehittäjäopettajille lähetettiin 
Webropol-kysely, johon he täydensivät hankkeessa kehitetyt mallit ja tuotokset. Tuloskoonti toimii 
TAIn opettajien opetus- ja ohjausmateriaalina, jotta he voivat ottaa nikotiinituotteiden käytön 
puheeksi esimerkiksi vastuuopettajan tunnilla. Materiaaleista löytyy konkreettisia toimintamalleja ja 
ideoita tuntien sisältöihin (Liite 3).  

 
Tupakaton välitunti -malli 
 
Opiskelijahyvinvoinnin koordinaattori on toteuttanut koulutaloilla vaihtoehtoista ja mielekästä 
tekemistä opiskelijoille. Opiskelijoiden aktivoinnin lomassa hän on tuonut esiin tietoa mm. 
nikotiinittomuudesta ja tupakoinnista irti pääsemisestä. Läsnäolon kautta on syntynyt luottamusta, 
jolloin terveydestä ja siihen haitallisesti vaikuttavista asioista on pystytty keskustelemaan avoimesti. 
 
Välituntiaktiviteetteja: 

 
”Välitunneilla pitää koululla, sekä sisällä että ulkona, olla paljon mukavaa yhdessä tekemistä (tai 
toisaalta myös rauhallisia paikkoja niille, jotka kaipaavat yksinoloa ja hiljaisuutta), että yhdessä 

tupakalle meno ei tule mieleen.” 
 

”Kahvila ja edulliset/ilmaiset välipalat voisivat myös olla hyvä idea eli ei tarvitse lähteä 
lähikauppaan koulutalon ulkopuolelle. Kun koulun alueelta poistuu, riski tupakkatuotteiden 

käyttöön kasvaa.” 
 

5. Hankkeen onnistuminen 
 
TAIn hanketoimijoilta kysyttiin palautetta hankkeessa onnistumisessa. Palautteista nousi esiin, että 
opettajat kokivat jääneensä omilleen hankkeen toimenpiteiden toteutuksessa: ”Emme saaneet tietoa, 
mitä meiltä odotettiin tai mitä olisi pitänyt hankkeen hyväksi tehdä. Saimme tavoitteet, muttemme 
mitään konkreettista ohjetta, miten tai mitä.” Turun ammattikorkeakoulun kehittämisen toimenpiteet 
jäivät välillä epäselväksi. tiedon kulkuun toivottiin myös parannusta. Tietoa ei tullut riittävästi ja 
riittävän aikaisessa vaiheessa. Opettajille annettua tuntiresurssia pidettiin hyvänä. Jatkoa ajatellen olisi 
hyvä, että opettajien resurssit suunniteltaisiin hyvissä ajoin etukäteen, jotta kehittämistyö on 
mahdollista integroida jouhevaksi osaksi opettajien lukuvuotta. Hankkeessa onnistuttiin 
tutkimustuloksissa, TAIn sisäisessä yhteistyössä ja hyvällä resurssoinnilla. Palautteista nousi esiin myös 
tarve konkreettiselle lopputuotokselle, jota esim. vastuuopettajat voivat hyödyntää osana opetusta: 
videoita, pelejä, keskustelukortteja, tietoiskuja tms. 
 
Vastaajien keskiarvo hankkeen onnistumiseen oli 6,7. 
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6. Seuraavat kehittämiskohteet ANKKURI-hankkeen tematiikasta 
 
TAIn hanketoimijat nostivat palautekyselyssä esiin seuraavat kehittämisteemat: 

• Terveydenhoitajien osallistuminen terveyden edistämisen hankkeisiin. Tässä hankkeessa he 
jäivät aika etäisiksi. 
 

• Yhteistyön kehittäminen vapaa-aikatoimijoiden ja urheiluseurojen kanssa. Nikotiinittomuus 
nuoren elämässä on monen eri tahon asia. 
 

• Vieraskielisten ja kulttuurierojen huomioiminen: nikotiinin ja päihteiden käyttöä on, mutta 
monien maahanmuuttajien kulttuurissa niiden käyttö ei ole luvallista ja vanhempien on siihen 
vaikea puuttua. 

 

• Nuorten huoltajien osallistaminen hankkeeseen. Vanhemmille tehtiin yksi luentosarja, mutta 
osallistuminen oli huonoa. Vanhempien osallisuus jäi vähäiseksi. 
 

• Jos halutaan tavoittaa jokainen nuori, kannattaisi suunnata katseet vastuuopettajiin. He 
näkevät opiskelijoita lähes viikoittain, ja aikaa ja halua olisi keskittyä tähänkin asiaan. 

 

7. TAI materiaalia 
 
Materiaali 1. Opiskelijoiden tekemää materiaalia_tupakka_sähkis_nuuska 
Materiaali 2. Hyvinvointi ja paihteet_diat_26.10.2022 
Materiaali 3. Nuorten terveyden edistaminen 
Materiaali 4. Koska, urheilen ja terve elämä on minulle tärkeää en tupakoi 
Materiaali 5.  ANKKURI_kortit_TAI_105x148mm 
Materiaali 6.  ANKKURI_julisteet_TAI_297x420mm 
Materiaali 7. ANKKURI kortit II _TAI 

8. Liitteet 
 
Liite 1: Raportti nikotiinittoman TAITO-kampuksen suunnittelun tueksi 
Liite 2: Opiskelijahyvinvoinnin projektikoordinaattori 
Liite 3: Koonti TAIssa kehitetyistä toimenpiteistä 
 
 


