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Asia: Lausunto tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän mietinnöstä (STM/2645/2017)
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry kiittää saamastaan lausuntopyynnöstä koskien tupakka- ja nikotiinipolitiikan
kehittämistyöryhmän mietintöä.
EHYT pitää kansanterveysnäkökulman ottamista tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämisen lähtökohdaksi
tärkeänä. Mietintö ja kaikki siinä esitetyt suositukset ovat kannatettavia. Alla EHYT esittää joitakin
tarkempia huomioita ja suosituksia osasta mietinnön suosituksia.

Suositus 4.1 Verotus
Tupakkaveron korotusten jatkaminen ja uudentyyppisten tupakkaa sisältämättömien nikotiinituotteiden
verotuksen selvittäminen on suotavaa.
EHYT katsoo, että uusien tupakka- ja nikotiinituotteiden verotuksen kehittämisen tavoitteena tulee olla
erityisesti nikotiinituotteiden aloittamisen ehkäisy, sillä kansanterveyden kannalta se on todennäköisesti
vielä merkittävämpää kuin tupakoitsijoiden siirtyminen muiden ei-lääkkeellisten nikotiinituotteiden
käyttäjiksi.

4.2 Nuorten tupakoinnin aloittamisen ehkäisy
EHYT kiittää, että työryhmä on huomioinut nuoret keskeisenä erillisenä kohderyhmänä. Heille suunnattujen
toimenpiteiden toteuttaminen on erittäin tärkeää, ja keskeinen elementti tupakoinnin ja muiden
nikotiinituotteiden käytön aloittamisen vähentämisessä.
EHYT toivoo, että työryhmä edistää myös toimenpiteitä, jotka tukevat tupakkalain toimeenpanoa toisen
asteen oppilaitosten alueella. Oppilaitokset tulee myös ohjeistaa luomaan ehkäisevän päihdetyön
toimintaohjelman mukaiset savuttomuus- ja nikotiinittomuuslinjaukset ja noudattamaan niitä.
Nikotiinittomuus tulee huomioida oppilaitoksen virallisissa ja epävirallisissa rakenteissa.

4.2.3 Liikunta- ja urheiluseurat sekä nuorisotyö
Kaikki työryhmän liikunta- ja urheiluseuroja koskevat ehdotukset ovat tärkeitä ja kannatettavia, etenkin
nuorten nuuskan käytön ennaltaehkäisyn näkökulmasta. Niiden toteuttamisessa olisi kuitenkin suotavaa
huomioida koko liikunta- ja urheiluseuran toiminta, mukaan lukien kaikki siihen kuuluvat aikuiset.

4.4 Tupakkalain alaisten tuotteiden markkinointi
4.4.1 Yhdenmukaiset pakkaukset
EHYT kiittää työryhmää tuotemerkittömien myyntipakkausten Suomen lainsäädäntöön tuomisen
edistämisestä. On tärkeää, että ehdotuksessa mainitaan myyntipakkausten lisäksi myös tuotteiden
ominaisuuksien huomiointi, sillä myyntipakkausten yhdenmukaistamisen myötä on hyvä varautua
säätämään standardi myös nikotiinituotteiden ulkonäölle.
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4.5 Tupakoinnin lopettamisen tuki
EHYT kiittää kaikkia toimenpide-ehdotuksia ja niiden kattavuutta. EHYT haluaa korostaa, että samalla kun
tupakoinnin lopettamisen tuki sisällytetään systemaattisesti terveydenhuollon eri rakenteisiin, myös
resursointi, mukaan lukien koulutus, on tärkeää varmistaa tupakkariippuvuuden hoidon saattamiseksi
riittävälle tasolle.
EHYT kiittää erityisesti sen huomiointia, että ammattioppilaitoksien haasteena on tupakka- ja
nikotiinituotteiden käytön lopettamisen tukeminen ja korostaa, että savuttomuus ja terveyskasvatus tulee
nähdä osana työ- ja toimintakyvyn ylläpitämistä. Työryhmän ehdotus ottaa ns. työkykypassi osaksi
ammatillista perustutkintoa on kannatettava.

4.6 Viestintäkampanjat
EHYT kiittää ehdotusta ja pitää tärkeänä, että kampanjassa otetaan huomioon eri kohderyhmät ja niiden
tarpeet.

4.7 Matkustajatuonnin rajoitukset
EHYT kannattaa ehdotuksia ja näkee tärkeänä etenkin nuuskan matkustajatuonnin käytön nykyistä
tiukempaa rajoittamista. On tärkeää, että lisärajoitusten tueksi lisätään myös resursseja tullin
valvontatyöhön. EHYT myös esittää, että edellytyksiä rajoittaa nuuskan matkustajatuontia nikotiinimäärän
ja sallittujen makuaineiden osalta selvitettäisi.

4.8 Uusien tuotteiden säätely
4.8.1 Nikotiinia sisältävät tuotteet
EHYT kiittää erityisesti uusien tupakkaa sisältämättömien nikotiinituotteiden huomioimisen toimenpideehdotuksissa. On hyvin todennäköistä, että vastaavan kaltaisia tuotteita on tulossa lähivuosina lisää
markkinoille, joten on tärkeää, että näiden tuotteiden säätely saatetaan samalle tasolle tupakkatuotteiden
ja nikotiininesteiden kanssa.

4.11 Seurantajärjestelmät
Huomiota tulee kiinnittää laadukkaiden seurantajärjestelmien varmistamiseen, jotta saadaan luotettavaa
tietoa tupakka- ja nikotiinituotteiden käytöstä, markkinoinnista, käytön lopettamisesta, sairastuvuudesta ja
kustannuksista.
Helsingissä 26.09.2018
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
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toiminnanjohtaja

Sivu 2/2

