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LOPULLISET SUOSITUKSET 
 
Tausta 
 
Tämä kuulemiskonferenssi järjestettiin osana EU:n tiedotuskampanjaa nuorten tupakoinnin 
ehkäisemiseksi. Päämääränä oli antaa suosituksia, joiden avulla Euroopan komissio voisi 
määrittää tulevien kampanjoiden perusteet. 
 
212 kansanterveysalan ja viestinnän asiantuntijaa 32 maasta antoivat seuraavat suositukset. 
 
Päätelmät 
 
Nuorille suunnattujen tupakoinninehkäisykampanjoiden on oltava osa kokonaisvaltaista 
tupakoinninrajoittamispolitiikkaa eikä irrallisia hankkeita. Tiedotuskampanjat ovat 
avainasemassa lisättäessä tietoa ja muokattaessa asenteita ja käyttäytymistä 
tupakoimattomuuden tueksi. 
 
Euroopan laajuisten nuorten tupakoinnin ehkäisemiseen tähtäävien kampanjoiden olisi 
lisättävä tupakoinnintorjunnan näkyvyyttä. Kampanjoilla olisi tuettava työtä sosiaalisen 
normin muuttamiseksi tupakoinnista tupakoimattomuudeksi Euroopan unionissa. 
 
Jotta kaikille sidosryhmille koituisi mahdollisimman paljon hyötyä, eurooppalaisissa 
kampanjoissa olisi asetettava strategiset puitteet, jotka sopeutetaan kansallisesti tai 
alueellisesti paikallisten kulttuuristen ja yhteiskunnallisten tarpeiden mukaisesti. Ajattelu on 
globaalia, toiminta paikallista. 
 
Kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää huomattavia resursseja, pitkäaikaista 
sitoutumista ja – tupakkateollisuutta lukuun ottamatta – asiantuntija- ja sidosryhmien 
osallistumista. 
 
Nuorten saavuttamiseksi tarvitaan sekä aikuisille että nuorille suunnattuja kampanjoita. 
Nuoria on kohdeltava aikuisina, mutta on käytettävä heidän sukupolvensa viestimiä. 
 
On investoitava kansanterveyteen liittyvään, yhteiskunnalliseen ja markkinointitutkimukseen. 
Tutkimus on nivottava kampanjoihin alusta alkaen, ja se olisi rajattava mahdollisimman 
laajasti. Tutkimuksen avainsanoja ovat ”integraatio”, ”riippumattomuus” ja ”tiedonlevitys”. 
 
Suositukset 
 
1. EU – jäsenvaltiot 
Vaikka kaikissa tupakoinnintorjuntakampanjoissa olisi pyrittävä vähentämään tupakointia, 
lisäämään tupakoinnin lopettamista ja estämään teini-ikäisiä aloittamasta tupakointia, 
kansallisilla ja eurooppalaisilla kampanjoilla on eroa.  
Kampanjoista on tehtävä mahdollisimman tehokkaita ja luotava synergiavaikutuksia 
kansallisen ja unionin tason välillä.  
Eurooppalaisissa kampanjoissa olisi käsiteltävä unionin toimivaltaan kuuluvia aloja eli niissä 
olisi 



  
• edistettävä nykyistä ja tulevaa kansallista, unionin ja kansainvälistä 

(tupakkavalvontaa koskeva Maailman terveysjärjestön puiteyleissopimus) 
lainsäädäntöä 

• saatettava tupakkateollisuus huonoon valoon ja paljastettava sen todellinen luonne 
• käytettävä Euroopan laajuisia viestimiä 
• luotava järjestelyt parhaiden toimintatapojen kehittämiseksi ja levittämiseksi  
• kohotettava tupakoinnin torjunnan kansainvälistä profiilia. 

 
2. Tavoitteet 

• Kehitetään pitkän aikavälin (5–10 vuoden) strategia nuorten tupakoinnin 
ehkäisemiseksi, jotta kansalaiset, sidosryhmät ja poliittiset päättäjät saadaan 
hankkimaan tukea lainsäädännölle. 

 
• Esitetään vasta-argumentteja tupakkateollisuuden viesteille. Vähennetään 

tupakkateollisuuden vaikutusta, jotta tupakoinnin rajoittaminen olisi mahdollista 
lainsäädännön avulla. 

 
• Luodaan eettisten kriteerien pohjalta monialaisia kumppanuuksia terveistä 

elämäntavoista kiinnostuneiden viranomaistahojen, hallituksista riippumattomien 
tahojen ja kaupallisten alojen välille. 

 
• Edistetään tupakatonta kulttuuria. 

 
• Levitetään tutkimustuloksia ja parhaita toimintatapoja.  

3. Päämäärät 
Pitkän aikavälin tavoitteet edellyttävät, että kampanjoilla saavutetaan nuoret – hehän ovat 
tulevaisuuden tekijöitä. 

• Otetaan kohteeksi nuoret (joita kohdellaan aikuisina mutta esimerkiksi iän, 
sukupuolen, sosioekonomisen aseman ja tupakointihistorian mukaisissa ryhmissä) 
sekä aikuiset, instituutiot ja yritykset. 

a. Lähestytään kohteita maailmanlaajuisella, ryhmä- ja yksilötasolla.  
b. Otetaan huomioon nuorison toimintaympäristö ja nuorisokulttuuri. 

• Otetaan kohteeksi (epäsuorasti) tupakkateollisuus. 
 

4. Viestit 
Viestistä riippumatta pyrkimykset on keskitettävä. 
  

• Paljastetaan tupakkateollisuuden markkinointitaktiikka ja tuotesuunnittelu, jotta nuoret 
voisivat reagoida näihin manipulointistrategioihin ja -käytäntöihin. 

 
• Vahingoitetaan tupakkateollisuuden julkisuuskuvaa. 

 
• Tiedotetaan tupakoinnin terveysvaikutuksista: seuraukset varhaisessa vaiheessa 

elämää, aktiivinen ja passiivinen tupakointi ja riippuvuus. 
 

• Tiedotetaan tupakoinnin yhteiskunnallisista, taloudellisista ja ympäristöseurauksista. 
 

Muoto 



• Levitetään faktoja – nuoret tekevät omat henkilökohtaiset johtopäätöksensä 
• Todistukset – aitojen henkilöiden ja tarinoiden hyödyntäminen 
• Luodaan sosiaalinen normi tupakoimattomalle yhteiskunnalle 
• Testataan institutionaalisen hyväksynnän tehokkuutta. 

 
Sävy 
• Kehitetään viestejä, jotka nuoret voivat ottaa omakseen ja jotka antavat heille 

mahdollisuuksia vaikuttaa 
• Ei moralisoida eikä saarnata 
• Luodaan vaikuttavat, selkeät ja tunteisiin vetoavat viestit 
• Levitetään faktoja – nuoret tekevät omat henkilökohtaiset johtopäätöksensä 

 
 
5. Tehokkaimmat viestimet 
On välttämätöntä käyttää kustannustehokkaasti perinteisten ja uusien välineiden yhdistelmää. 
Viestimen valinta riippuu käytettävissä olevista resursseista. Tiedotuskampanjat ovat 
välttämättömiä tupakattoman ympäristön edistämiseksi. Uusmedian tehokkuus on selvitettävä 
ennen sen käyttöä. 

• Perinteiset joukkotiedotusvälineet (hyviä profiilin kohottajia) 
• Uudet keinot (esim. sähköiset välineet, katutapahtumat, kuulopuhe (hyviä 

muutoksen luojia) 
 

 
6. Tutkimus ja arviointi 
Arvioinnin olisi oltava prosessi, jossa tarkastellaan eri tekijöitä, indikaattoreita ja vaikutusta. 
Vaikutus olisi mitattava yleisön relevantteina tietoina, asenteina sekä aiottuna ja 
tosiasiallisena käyttäytymisenä. 
 
Tutkimuksen tekijöinä tulisi olla riippumattomat tahot, eikä niillä saisi olla mitään 
julkaisemista koskevia rajoituksia. Tutkimustuloksia olisi levitettävä laajalti. 

 
• Terveyteen liittyvää, yhteiskunnallista, psykologista ja markkinatutkimusta 

tarvitaan kaikkialla EU:ssa 
• On kehitettävä eurooppalaiset arviointinormit, jotta kansainväliset vertailut olisivat 

mahdollisia. 
• Olisi tehtävä arviointitutkimuksia ennen strategisten tavoitteiden määrittelemistä. 
• Tutkimus on nivottava kampanjoiden kehittämiseen alusta alkaen. 
• Tarvitaan etnografista tutkimusta nuorisokulttuurin tutkimiseksi ja 

ymmärtämiseksi.  
• Viestit olisi lanseerattava ja testattava kansallisessa toimintaympäristössä maan 

kielellä ennen kampanjan alkua ja sen aikana. 
• On seurattava kampanjan tehokkuutta tavoitteisiin nähden vuosittain. 
• On seurattava tupakkateollisuuden toimia. 
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