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Asia: Tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmä
Asianumero: STM/2645/2017

LAUSUNTOPYYNTÖ TUPAKKATYÖRYHMÄN TOIMEKSIANNON TOTEUTTAMISESTA
1. Tupakka- ja muun lainsäädännön kehittämiseksi niin, että tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö
vähenee edelleen, uusien tupakka- ja nikotiinituotteiden markkinoille tulo estyy ja tupakka- ja
nikotiinituotteiden käyttö loppuu vuoteen 2030 mennessä.
Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry ehdottaa toimenpide-ehdotuksena, että tupakkaveron korottamista
jatketaan vaiheittain, tasaisesti myös jatkossa, koska se on tutkitusti tehokkain tapa vaikuttaa
tupakoinnin vähenemiseen ja sillä arvioidaan olevan erittäin suuri vaikutus nuorten tupakoinnin
aloittamisen ehkäisyyn. Lisäksi veronkorotukset tulee jatkossakin painottua suhteellisesti eniten
halvimpiin tuotteisiin ja kaikkia tupakka- ja nikotiinituotteita tulisi kohdella verotuksessa samalla
tavalla. Savuton Suomi 2030 tavoitteen saavuttamiseksi ehdotamme tupakkatuotteiden saatavuuden
rajoittamista entisestään, hinnankorotuksia ja verotuksen kiristämistä, tuotemerkittömiä tupakkaaskeja ja merkittäviä tehostustoimia tupakoinnin lopettamisen tukeen.
Lisäksi ehdotamme, että parveketupakkakiellon hakemista asunto-osakeyhtiöissä yksinkertaistettaisiin
siten, että yhtiön päätös asiassa riittäisi.
2. muista tarpeellisista toimenpiteistä kohdassa 1 mainitun tavoitteen saavuttamiseksi ja ottaa ehdotuksia
laatiessaan erityisesti huomioon tarpeen vähentää ja poistaa sosioekonomisia eroja tupakka- ja
nikotiinituotteiden käytössä.
Nuorten tupakoinnin ehkäisemiseksi ja väestöryhmien välisten terveyserojen tasaamiseksi korotusten
tulisi painottua suhteellisesti vielä enemmän itse käärittäviin ja halpahintaisiin savukkeisiin.
Veronkorotusten rinnalla on tärkeää järjestää resursseja tupakkavieroituksen tehokkaampaan
tukemiseen ja palveluiden saatavuuteen.
Tupakasta vieroituksen laatukriteerit terveydenhuollossa laatukriteerit on laadittu Maailman
tupakkavapaa terveydenhuolto-verkoston ohjeiden ja suomalaisen Käypä hoito-suosituksen pohjalta ja
tavoitteena on, että viiden vuoden kuluessa SOTE- uudistuksen voimaantulosta kaikissa
terveydenhuollon organisaatioissa on Maailman tupakkavapaa terveydenhuolto- verkoston standardit
hyväksyttyinä ja vuosittaiset auditoinnit käytössä. Tavoitteen saavuttaminen vähentää merkittävästi
sosioekonomisia eroja tupakka- ja nikotiinituotteiden käytössä.
Lisäksi ehdotamme kohdennettuja viestintäkampanjoita ja matalan kynnyksen verkkotukipaikkoja
tupakkatyöryhmän pohdittavaksi. Tieto ei tuo tuskaa, mutta voi oikaista virheellisiä käsityksiä.
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3. kohdassa 1 mainitun tavoitteen edistymisen seuranta- ja arviointijärjestelmäksi.
Savuton Suomi 2030 toteutuu. Tupakasta vieroituksen laatukriteerit terveydenhuollossa laatukriteerit
ovat käytössä.
Perustettavan parveketupakointipäätösrekisterin päätösten seuranta.
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