
Teemassa

30  1/2017 

TEKSTI TERHI PÄÄSKYLÄ-MALMSTRÖM  KUVA THINKSTOCK

KÄYKÖ  
KÄRY?

TUPAKKALAKI on kiristynyt Suomessa merkittävästi viimei-
sen kymmenen vuoden kuluessa. Ravintolatupakoinnin 
kieltäminen vuonna 2007 vähensi sauhuttelijoiden mää-
rää selvästi, ja viime elokuussa pykäliä ruuvattiin taas tiu-
kemmalle.

Uuden lain tavoitteena on kannustaa suomalaisia luo-
pumaan tupakoinnista ja parhaassa tapauksessa estää tap-
pavan paheen aloittaminen kokonaan. Kokemuksen sy-
vä rintaääni kertoo, että mitä hankalammaksi tupruttelu 
tehdään, sitä suurempi on myös tupakkansa lopullisesti 
tumppaavien määrä.  

SUOMESSA ei röyhytellä enää vuonna 2030 – ainakin mikä-
li on uskominen tupakoinninvastaista Savuton Suomi 2030 
-verkostoa. Verkosto koostuu kahdeksastatoista pääosin ter-
veyden ja hyvinvoinnin alalla toimivasta yhdistyksestä ja 
järjestöstä, jotka julistavat sanomaansa ruohonjuuritasolta 
päättäjien kabinetteihin saakka. 

Verkoston hiljattaisessa seminaarissa sauhuttelun tähän-
astista suitsimista pidettiin todellisena menestystarinana – 

jopa siinä määrin, että verkoston alun perin määrittelemää 
tupakoitsijoiden tuomiopäivää on aikaistettu vuodesta 2040 
kokonaisella vuosikymmenellä.

Siitä huolimatta seminaarissa esitettiin myös lukemia, 
jotka osoittavat työsarkaa vielä riittävän.  

Vuonna 2012 tupakointi maksoi Suomelle 1,5 miljardia 
euroa, mikä oli noin 0,75 prosenttia BKT:sta. Välittömät 
kustannukset liittyivät pääosin sairaanhoitoon – 277 mil-
joonaa euroa – sekä sosiaaliturvan menorasituksiin ja en-
nenaikaisiin eläkkeisiin. Välilliset kustannukset koostuivat 
puolestaan tuotantopanosmenetyksistä, joiden maksaminen 
jäi pääosin työnantajien harteille. 

Suomalaisia pidetään perinteisesti juoppoina, mutta 
näillä mittareilla tupakka-askilla on viinapulloa suurempi 
hintalappu. 

TUPAKOINTI on merkittävin työikäisten työkykyä alentava, 
ehkäistävissä oleva terveysriski. Vuonna 2012 tupakointi 
aiheutti Suomessa 800 000 sairaslomapäivää, joiden koko-
naiskustannus oli 130 miljoonaa euroa. Arvioiden mukaan 

MIELIPIDE



1/2017   31 

Sähkötupakka 
rinnastetaan savukkeisiin

Tupakka huulessa viihtyy 

  16 % 12 % 
suomalaisista  suomalaisista
miehistä  naisista

PERINTEISTEN tupakkatuotteiden suosion laski-
essa nuuskan ja sähkötupakan käyttö on lisään-
tynyt. 

Nuuskan myynti on ollut Manner-Suomessa 
kiellettyä vuodesta 1995, Ahvenanmaalla vuo-
desta 2006. Sen käyttöä ei kuitenkaan ole krimi-
nalisoitu. 

Aiemmin sääntelemättömät sähkösavukkeet 
rinnastettiin tupakkatuotteisiin uuden tupakkalain 
myötä.  Tupakointikielto koskee siis poikkeuksetta 
myös sähkösavukkeiden käyttöä. 

LÄÄKÄRISEURA Duodecimin pääsihteeri Matti  
Rautalahden mukaan tietoa sähkötupakan ter-
veyshaitoista on toistaiseksi vain vähän. Varmaa 
on kuitenkin se, ettei sähkösavukkeiden höyry ole 

haitatonta, vaikkakin vähemmän haitallista kuin 
perinteinen tupakka. 

– Tämä ei sinänsä ole yllättävää, sillä tupakan-
polton aiheuttama terveys- ja kuolemanvaara on 
aivan omaa luokkaansa verrattuna mihin tahansa 
elintapa- tai elinympäristöaltisteeseen, Rautalah-
ti jyrähtää. 

– Sähkösavukkeita pitäisi arvioida ennen kaikkea 
”likaisina” nikotiinin annostelulaitteina, joiden käyt-
tö ylläpitää ja jopa vahvistaa nikotiiniriippuvuutta. 

SÄHKÖSAVUKENESTEISSÄ käytetään höyryn 
muodostamiseen propyleeniglykolia tai glyserolia. 
Näiden turvallisuudesta höyrystettynä ja hengitet-
tynä ei ole Rautalahden mukaan käytännössä juuri 
mitään tietoa. 

– Sähkösavukenesteistä ja -höyrystä on kuiten-
kin löytynyt tupakansavun haitta-aineita, kuten 
asetaldehydiä, formaldehydiä ja akroleiinia. Säh-
kösavukenesteiden makuaineista voi taas syntyä 
haitallisia määriä diasetyyliä ja asetyylipropionyyliä, 
Rautalahti kertoo.

– Sähkösavukkeet ovat olleet markkinoilla vasta 
kymmenisen vuotta, joten käytön pitkäaikaisvaiku-
tuksista ei ole kertynyt tietoa. Toisaalta järjestel-
mällistä terveyshaittojen keräämistä ei ole järjestet-
ty, eli kaikki tiedot ovat erillisten selvitysten varassa.

tupakoiva työntekijä tulee työnantajalleen joka vuosi 2 000 
euroa tupakoimatonta kalliimmaksi. 

Tupakoinninvastaisessa taistossa onkin otettu jo päättä-
väisiä askeleita kohti savuttomia työpaikkoja. Niissä tupa-
kointi on kerta kaikkiaan kielletty. Tupakantuskan käydessä 
sietämättömäksi on kessuttelemaan siirryttävä tontin rajojen 
ulkopuolelle – näin jopa työaikaan kuuluvalla lounastauolla.  

Monilla työpaikoilla myös tuetaan tupakoinnin lopet-
tamista. Kuten me kaikki tiedämme, lakkoilu onnistuu pa-
remmin joukolla, ja tupakkalakon porkkanana voi kohen-
tuneen terveyden ja pidemmän eliniänodotteen ohella olla 
myös työnantajan tarjoama pieni palkinto. 

Monet työnantajat tukevat henkilöstönsä virkistäytymistä 
liikunnan tai kulttuurin parissa, mutta voisiko tuki ulottua 

tulevaisuudessa myös savuttoman elämän alkua helpotta-
viin purukumeihin ja laastareihin? 

JOKAINEN meistä tekee elintapoja koskevat valintansa tie-
tenkin itse, mutta kumpi on loppupeleissä tärkeämpää: 
työnantajan vastuu työntekijöidensä terveydestä vai tupa-
koijan oikeus tupakoida? Toisaalta eikö tupakoinnin rajoit-
taminen kotona, työpaikalla ja kaupungin kaduilla ole nyt 
vähintäänkin kansalaisoikeuksien rajoittamista?

Tuskin. Niin kauan kuin me kaikki maksamme verova-
roistamme toistemme terveydenhuoltokuluja, on meillä 
myös kollektiivinen velvollisuus puuttua toistemme elä-
mäntapoihin. 

Viimeisiin henkosiin on jäänyt 13 vuotta. Oletko valmis? 

Tupakointi on merkittävin syy 
suomalaisten ennenaikaisiin 
kuolemiin. Se tappaa maassamme 

4 300 ihmistä vuosittain. 

Sähkösavukkeet 
ylläpitävät ja vahvistavat 
nikotiiniriippuvuutta. 


