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*Savukkeet ja muutamat muut tupakkaa sisältävät 
tuotteet on tarkoin suunniteltu aiheuttamaan ja 
ylläpitämään riippuvuutta 
 

*Monet niiden sisältämät yhdisteet ja savu ovat 
farmakologisesti aktiivisia ja myrkyllisiä, muuttavat 
perimää ja aiheuttavat syöpää 
 

*Tupakkariippuvuus on kansainvälisissä 
tautiluokitusjärjestelmissä luokiteltu sairaudeksi 
 

 Kansainvälinen tupakkasopimus (FCTC)   

30.5.2013 



Tuote aiheuttaa vaikean 
riippuvuuden ja ylläpitää sitä. 
 
Riippuvuuden aiheuttama tuotteen 
pakkokäyttö altistaa monille 
farmakologisesti aktiivisille aineille, 
jotka aiheuttavat tupakkasairaudet. 

30.5.2013 



Tupakkatuote ei ole normaali      
kulutushyödyke eikä elintarvike  
tai siksi rinnastettava 

30.5.2013 



 
 
 
 
 
 
Lapsiasiainvaltuutettu Maria Kaisa Aula, ylilääkäri Antero 
Heloma, tutkimusprofessori Jaakko Kaprio, toiminnanjohtaja 
Kristiina Patja, professori Pekka Puska, ylijohtaja Katariina 
Rautalahti, pääsihteeri Matti Rautalahti, professori Arja 
Rimpelä, OTT Michael Saarikoski ja professori Harri Vainio  
 
Savuton Suomi –ohjausryhmästä toiminnanjohtaja Mervi Hara 
(siht.), professori Kari Reijula (pj), erikoislääkäri Olli Simonen 
 

Tupakkapolitiikan kehittämistyöryhmän jäsenet 

30.5.2013 



 2011 tupakoi 16 % 15-84-vuotiaista  

 

 Jos tupakointi vähenee 1 %-yksikköä vuodessa, 
tavoite on realistinen 

30.5.2013 



 Lasten ja nuorten suojelu tupakkatuotteilta  

 Savuttomat elinympäristöt (mm. 
asuinkiinteistöt, yksityisautot, leikki-kentät, 
bussikatokset, kunnalliset vuokra-asunnot) 

 Tupakkavero seuraamaan ostovoiman kehitystä + 
2 %-yksikköä, hintahaarukka 10 % 
 

 30.5.2013 



 

 Tupakkatuotteiden käytön lopettaminen 
 (vieroitus toimivaksi, tupakoitsijoille tietoa 
lopettamiskeinoista) 

  Tupakkatuotteiden säätely (makua muuttavat     
 aineet, pH:n säätely, sokerit, mentoli) 

 Tupakkatuotteiden saatavuuden rajoittaminen 

      (500-800 myyntipistettä, myynti-ikärajan nosto,                
 tax-free-tuonnin lopettaminen) 

 

 
 
 
 

30.5.2013 



 

 Tupakkasairauksien hoidon ja vieroituksen 
kunnille aiheuttamat kustannukset 
julkisoikeudellisen vakuutusjärjestelmän 
rahoitettavaksi. 

 Tupakkatuotteiden valmistajat 
vakuutusjärjestelmän rahoittajaksi 
 
 
 

30.5.2013 



 

 Tupakkatuotteiden mainonnan vähentäminen 

     (plain package) 

 Viestintään panostettava ja investoitava  

 Tupakkapolitiikan kehittäminen ja 
säädösmuutokset jokaisen hallituksen listalle 

 
30.5.2013 



 

 THL:lle aktiivinen rooli ja vastuu 
tupakkapolitiikassa ja toimien koordinoinnissa 

 Riittävät tietojärjestelmät päätöksenteon 
tueksi 

30.5.2013 



30.5.2013 



* 2030 

30.5.2013 
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