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§ 174
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän mietinnöstä

HEL 2018-008859 T 06 01 02

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että tavoitteiden saavuttami-
sen keinot ovat vaikuttaviksi todettuja ja siksi kannatettavia. Nuorten tu-
pakoinnin yleisyys on laskenut sekä tytöillä että pojilla. Tämän trendin 
jatkamiselle on välttämätöntä työryhmän esittämien keinojen toteutta-
minen. 

Toimenpide-ehdotusten tuomat vaikutukset erityisesti nuorten tupakka- 
ja nikotiinituotteiden käytön aloittamisen ehkäisemiseen, käyttöön ja 
käytön lopettamiseen ovat merkittävät. Myös ehdotus savuttomien ym-
päristöjen laajentamisesta alueisiin, jotka ovat pääsääntöisesti alaikäis-
ten käytössä, kuten päiväkotien ja EU-uimarantojen alueet vähentävät 
lasten ja nuorten altistumista tupakkatuotteiden aiheuttamille haitoille. 
Kootut hyvät käytänteet ja seuranta tuovat systemaattisuutta ehkäise-
vään päihdetyöhön. 

Tutkimusten mukaan ikärajan nosto yli 18 vuoteen on vähentänyt ar-
vion mukaan erityisesti 15–17-vuotiaiden tupakoinnin aloittamista. Ikä-
rajan noston 21 ikävuoteen on arvioitu vähentävän tupakointia 12 pro-
senttia enemmän kuin olemassa olevat tupakoinnin rajoitukset, kun 
taas ikärajan noston 25 ikävuoteen on arvioitu vähentävän tupakointia 
16 prosenttia.

Systemaattiset toimet tupakka- ja muiden nikotiinituotteiden käytön lop-
pumiselle edistävät kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia ja vähentävät 
eriarvoisuutta.
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2 Tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittäminen, työryhmän toimenpide-eh-
dotukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 26.9.2018 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle tupakka- ja nikotiini-
politiikan kehittämistyöryhmän mietinnöstä.

Työryhmän ehdotukset, jotka kohdistuvat verotukseen, nuorten tupa-
koinnin aloittamisen ehkäisyyn, savuttomiin ympäristöihin, markkinoin-
tiin, viestintään, uusiin tuotteisiin, tupakoinnin lopettamisen tukeen, eh-
käisevät nuorten tupakointia.

Työryhmän keinovalikoimaan tavoitteen, jossa Suomi on savuton vuon-
na 2030, saavuttamiseksi kuuluu muun muassa muutoksia lainsäädän-
töön ja verotukseen, lisää savuttomia ympäristöjä, tukea tupakoinnin lo-
pettamiseen, ikärajojen nostamista, laajennettuja tupakointikieltoja, 
matkustajatuonnin rajoituksia sekä tehokkaampaa tupakka- ja nikotiini-
tuotteiden käytön seurantaa ovat kannatettavia.

Nuorten tupakoinnin aloittamisen ehkäisemiseksi ehdotetut toimet, jois-
sa tupakkalakia muutetaan niin, että tupakkatuotteita, nikotiininesteitä 
ja nikotiinia sisältäviä tupakan vastikkeita ei saa myydä tai muutoin luo-
vuttaa eikä välittää alle 20-vuotiaalle, ovat vaikuttavia tupakka- ja niko-
tiinituotteiden käytön ehkäisemiseksi. 

Myös tuotteiden maahantuonti- ja hallussapitokieltoa koskeva ikäraja 
ehdotetaan nostettavaksi 20 vuoteen. 

Työryhmä ehdottaa muun muassa, että liikunta- ja nuorisolakiin sääde-
tään valtakunnallisten avustusten jakamisen yhdeksi avustusperusteek-
si sitoutuminen tupakka- ja muiden nikotiinituotteiden käytön ehkäisyyn. 

Työryhmä myös suosittelee, että kunnat ottavat nuoriso- ja liikuntatyö-
hön liittyvien avustustensa myöntämisen yhdeksi kriteeriksi sitoutumi-
sen tupakka- ja muiden nikotiinituotteiden käytön ehkäisyyn. 

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa 2016 -raportin mu-
kaan seurassa urheilua harrastavien lasten ja nuorten osuus oli vuonna 
2016 (58 %).
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Suositus edesauttaa sitä, että avustusten hakijoiden on tarkasteltava 
omia arvojaan nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Tämä on hyvä paik-
ka myös vanhempien yhteistyöhön ja tavoitteen saavuttamiseen.  

Työryhmä ehdottaa, että opetus- ja kulttuuriministeriö kerää lasten ja 
nuorten tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön ehkäisyä koskevia hyviä 
käytänteitä ja tuo ne osaksi nuorisotyön, liikunnan ja urheilun toiminta-
kulttuuria. Tällaista johdettua hyvien käytänteiden keräämistä on odo-
tettu ja ne tulevat hyvään käyttöön.

Työryhmän esitys toimien arvioinnista jokaisella hallituskaudella vuo-
teen 2030 saakka, sekä selvittämisestä tupakkalain tavoitteen toteutu-
misista, tuo lisäarvoa ja varmistusta toimien vaikuttavuudesta. Arvioin-
nin jälkeen voidaan esittää tarvittavia lisätoimia.

Mietinnössä esitetyt toimet luovat edellytykset tupakka- ja muiden niko-
tiinituotteiden käytön loppumiselle vuoteen 2030 mennessä.

Lisätietoa mm. THL:n avoin Kouluterveyskyselyn tulospalvelu:

https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tutkimustuloksia
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