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Kooste toimista 
 
Raportin luvussa 1 kuvataan tupakan käytön vaikutukset yksilöiden ja väestön terveyteen 
Euroopassa. Tupakkavalvonnan kehittymisestä huolimatta tupakointi on edelleen suurin 
yksittäinen kuolemaan tai sairauteen johtava syy Euroopan unionissa (EU). Vuosittain 
kuolee 650 000 eurooppalaista tupakoitsijaa, eli joka seitsemäs kuolemantapaus EU:ssa 
johtuu tupakoinnista. Lisäksi yli 13 miljoonaa eurooppalaista tupakoitsijaa kärsii 
tupakoinnin aiheuttamasta vakavasta, kroonisesta sairaudesta. Nyt on myös todistettu 
kiistattomasti, että tupakansavu on vakava ympäristöterveyshaitta, joka tappaa 
tupakoivien lisäksi kymmeniätuhansia tupakoimattomia eurooppalaisia ja pahentaa 
miljoonien muiden sairauksia heidän joutuessaan hengittämään tupakansavua.  
 
Tupakointi vahingoittaa lähes kaikkia ihmiskehon elimiä ja aiheuttaa monia sairauksia. 
Kaikkia vahingollisia vaikutuksia ei vielä edes tunneta, sillä nykyäänkin, yli 50 vuotta 
tupakoinnin ja keuhkosyövän välisen yhteyden selvittämisen jälkeen, yhä useampien 
sairauksien todetaan aiheutuvan tupakoinnista. Se kuitenkin tiedetään, että noin puolet 
säännöllisesti tupakoivista kuolee tupakoinnin seurauksena ja että tupakoinnin vuoksi 
keski-ikäisinä kuolleet menettävät keskimäärin 22 vuotta elämästään ja sairastavat 
suurimman osan lyhentyneestä eliniästään.  
 
Vaikka tupakkaepidemian mittasuhteet vaihtelevat eri puolilla Eurooppaa, on selvää, että 
tulevina vuosikymmeninä miljoonat eurooppalaiset kuolevat ja sairastavat tupakoinnin 
vuoksi. Tupakoinnista johtuvat naisten kuolemat lisääntyvät yhä, eikä epidemian 
kokonaisvaikutusta naisväestöön ole vielä hahmotettu. Myös miesväestön 
keuhkosyöpäkuolleisuusluvut kasvavat yhä neljässä EU:n maassa. Lisäksi tupakointi 
liittyy yhä useammin köyhyyteen, mikä syventää merkittävästi terveydellisen epätasa-
arvon kuilua EU:ssa. Tupakoinnin vaikutusta EU:ssa havainnollistetaan lyhyillä esityksillä 
viiden Euroopan maan kuolleisuustilastoista.  
 
Koska tupakoinnin aiheuttamat kuolemat ja sairaudet voitaisiin ehkäistä kokonaan, 
luvussa 1 tarkastellaan myös nikotiinin merkittävää osuutta tupakkariippuvuuden 
aiheuttajana sekä tupakoinnin lopettamisesta seuraavia huomattavia terveydellisiä etuja.  
 
Luvussa 2 kuvataan tupakkatuotteiden tuotannon, valmistuksen, jakelun ja myynnin 
vaikutuksia kaikkiin EU:n jäsenvaltioihin. Tupakan kasvattaminen on vain pieni osa EU:n 
maataloutta, sillä vain 1,3 prosenttia EU:n maatiloista tuottaa tupakkaa ja tupakan 
tuotantoon käytetyn maatalousmaan osuus on vain 0,1 prosenttia. Lisäksi Euroopan 
osuus maailman tupakantuotannosta on pienentynyt 1980-luvun puolivälistä lähtien.  
 
Tupakka on silti hehtaarikohtaisesti eniten tuettu viljelykasvi Euroopassa. EU käyttää 
näihin tukiin vuosittain lähes 1 000 miljoonaa euroa eli 2,3 prosenttia yhteisen 
maatalouspolitiikan talousarviosta ja 1,1 prosenttia komission kokonaistalousarviosta. EU 
on viisaasti päättänyt poistaa tuet käytöstä vuoteen 2010 mennessä. 
 
Tupakan valmistus EU:n / Euroopan vapaakauppaliiton alueella pysyttelee vakaasti noin 
25 prosentissa koko maailman savuketuotannosta. EU on raakatupakan nettotuoja ja 
valmiiden tupakkatuotteiden nettoviejä, joka tyydyttää 20 prosenttia maailmanlaajuisesta 
kysynnästä. Tupakan viljeleminen ja valmistus työllistävät vain 0,13 prosenttia EU:n 
työvoimasta, ja luku on pienentymässä. Tupakkavalvonnan vaikutus työllisyyteen olisi 
merkityksetön, sillä tällä hetkellä tupakkaan ja siitä johtuviin terveydenhuoltomenoihin 



2 

käytetyt rahat käytettäisiin muihin tavaroihin ja palveluihin tai säästettäisiin investoitaviksi 
muihin toimintoihin.  
 
Tupakointi on EU:lle huomattava taloudellinen taakka. Varovaisen arvion mukaan 
tupakoinnin vuodessa aiheuttamat kustannukset ovat 98–130 miljardia euroa eli 1,04–
1,39 prosenttia alueen bruttokansantuotteesta vuonna 2000. Todelliset kustannukset ovat 
epäilemättä suuremmat ja kasvavat entisestään, jos asianmukaisiin toimiin ei ryhdytä. 
Kustannuksia lisäävät EU:n kymmenen uuden jäsenvaltion korkeat tupakointiluvut, 
terveydenhuollon paraneminen ja terveydenhuoltopalveluiden kysynnän lisääntyminen. 
Kustannukset lankeavat tupakoitsijoiden lisäksi myös tupakoimattomien, hallitusten ja 
työntekijöiden maksettaviksi. Empiiriset todisteet osoittavat, että vaikka huomioitaisiin 
tupakkaveroina kerätyt tulot ja tupakoitsijoiden ennenaikaisten kuolemien vuoksi 
säästyneet sosiaaliturvamaksut, tupakan kulutus on nettokustannus valtioiden 
talousarvioissa.  
 
Arvonlisäveron lisäksi EU:n jäsenvaltiot ovat säätäneet tupakkatuotteille sekä arvon 
mukaan määräytyviä ad valorem -veroja että erityisvalmisteveroja. Valittu 
valmisteverotyyppi vaikuttaa merkittävästi savukepakkauksesta maksettavan veron 
määrään, mikä on yksi syy siihen, että savukkeiden hinnat vaihtelevat huomattavasti 
jäsenvaltiosta toiseen. Erityisvalmisteverot ovat muita veroja tehokkaampia, sillä niitä on 
helpompi hallinnoida ja ne tukevat paremmin EU:n kansanterveystavoitteita 
kannustamalla tupakoijia luopumaan savukkeista kokonaan sen sijaan, että ne 
kannustaisivat heitä siirtymään edullisempiin savukemerkkeihin.  
  
Luvussa 2 osoitetaan, että EU:n jäsenvaltioiden nykyisellä tupakkaverotuksella kerätyt 
tulot ovat pienemmät kuin mahdolliset kerättävissä olevat tulot. Nykyistä korkeammat 
tupakkaverot ovat taloudellisesti selvästi kannattavin tupakkavalvonnan keino, ja ne 
lisäävät verotuloja mahdollisesta salakuljetuksesta huolimatta. Lisäksi verot nostavat 
suurimmalle osalle EU:n väestöä vieläkin edullisten savukkeiden hintaa. Muuhun kuin 
hintaan perustuvat tupakkavalvontamenetelmät toimivat tehokkaimmin kokonaisvaltaisen 
tupakkavalvontaohjelman osana. Vaikka savukkeiden salakuljetus ei estäkään 
korkeamman savukeverotuksen myönteistä vaikutusta tupakan kulutukseen ja valtion 
tuloihin, se voi heikentää tätä vaikutusta.  
 
Luvussa 3 kuvaillaan, kuinka EU:n tupakkavalvontapolitiikka on kehittynyt ja muuttunut 
1980-luvulta lähtien EU:n mukana yhteisön kehittyessä, mukaan lukien laajentuminen 
vuoden 1957 kuuden maan yhteisöstä yhdeksän (1973), kymmenen (1981), kahdentoista 
(1986), viidentoista (1995) ja kahdenkymmenenviiden (2004) maan yhteisöksi. Lisäksi 
siinä käsitellään dynaamista vuorovaikutusta yhteisön toimielinten välillä, näiden 
toimielinten ja jäsenvaltioiden välillä, jäsenvaltioiden välillä sekä Euroopan yhteisön (EY) 
ja ulkopuolisten maiden ja järjestöjen, kuten Maailman terveysjärjestön (WHO), välillä. 
 
Kaiken EU:n lainsäädännön oikeusperustan on perustuttava EU:n 
perustamissopimuksiin, olipa kyse sitten direktiiveistä, asetuksista, päätöslauselmista tai 
suosituksista. Tähän mennessä merkitsemistä, mainostamista ja tuotesääntelyä koskeva 
lainsäädäntö on perustunut EY:n sisämarkkinoita koskevaan lainsäädäntöön, 95 artiklaan 
(aiemmin EY:n 100a artikla), ei kansanterveyden oikeusperustaan (152 artikla), joka ei 
mahdollista tämäntyyppistä lainsäädäntöä. Osittain siksi neljä kuudesta vuoden 1989 
jälkeen säädetystä tupakkatuotteiden merkitsemistä, markkinointia ja sääntelyä 
koskevasta laista on ollut oikeudellisten haasteiden kohteena. Lisäksi tupakkateollisuus 
on käynnistänyt komissiota vastaan muita toimia, jotka kyseenalaistavat 
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lainsäädäntöprosessiin liittyviä seikkoja. Kehitys on silti ollut merkittävää, joskin 
eurooppalainen tupakkavalvonta olisi kehittynyt vielä paremmin, jos käytettävissä olisi 
ollut erityinen kansanterveydellinen oikeusperusta. 
 
Tupakkavalvonta on ollut keskeisellä sijalla EY:n kansanterveyspolitiikassa vuodesta 
1987 alkaen, ja se on jakaantunut neljään laajaan alaan: kansanterveyteen, verotukseen, 
terveyteen ja turvallisuuteen työpaikalla ja maatalouteen. Yhteisön 
tupakkavalvontapolitiikan alullepano ja kehittäminen on suurelta osin Euroopan komission 
terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston (entinen työllisyys- ja sosiaaliasioiden 
pääosasto, DG V) työtä. Tähän mennessä politiikan ansiosta on laadittu muun muassa 
tupakan mainontaa, merkitsemistä ja tervapitoisuutta koskevia direktiivejä, 
tupakkatuotedirektiivi, tupakkaverotuslainsäädäntö, työterveyteen ja -turvallisuuteen 
liittyviä työpaikkatupakointia rajoittavia direktiivejä, kaksi yhdessä WHO:n kanssa 
järjestettyä konferenssia ja kolme EU:n puheenjohtajuuskauden konferenssia sekä 
annettu tukea muille eurooppalaisille tupakkavalvontakonferensseille. Lisäksi EY on 
allekirjoittanut WHO:n tupakan valvontaa koskevan puitesopimuksen (FCTC) ja toiminut 
tehokkaasti joissakin jäsenvaltioissa esiintyvää tupakan salakuljetusta vastaan.  
 
Luvussa 3 kuvaillaan edelleen, kuinka eurooppalainen syövän torjuntaohjelma (Europe 
Against Cancer, EAC) loi pohjan EY:n menestykselliselle tupakoinnin ehkäisypolitiikalle. 
Keskeisiä menestykseen vaikuttaneita tekijöitä olivat korkean tason poliittinen tuki, 
syöpäasiantuntijoista muodostettu komitea, Euroopan komission sisäinen työryhmä, 
kumppanuus avainsidosryhmien kanssa, näkyvä julkisuusstrategia, ennakoiva 
lainsäädännöllinen lähestymistapa ja asiantuntijaviraston lainsäädännöllisten aloitteiden 
tukemiseksi toimittama politiikkalähtöinen tutkimus.  
 
Neuvosto oli erittäin aktiivinen terveysasioissa vuodesta 1985 alkaen, ja tupakkavalvonta 
on ollut yksi sen tärkeimmistä aihealueista. Vuosina 1988–2003 terveysneuvosto 
kokoontui 35 kertaa, ja tupakkavalvonta oli asialistalla 31 kertaa. 
 
Tupakkamainonnasta on keskusteltu EU:ssa jo 15 vuotta, ja keskustelu jatkuu yhä, 
vaikka tällä hetkellä tupakkamainonta on kielletty 18:ssa EU:n maassa. EY:n 
ensimmäisellä tupakan merkitsemistä koskeneella direktiivillä oli valtava vaikutus. Koska 
direktiivit sitovat jäsenvaltioita, myös maiden, joilta puuttui tupakkavalvonnan 
lainsäädäntö lähes kokonaan, oli vahvistettava terveysvaroituksiaan. EY:n 
lainsäädännöstä tuli esimerkki monille EU:n jäseniksi halunneille maille.  
 
EY:n tupakkapolitiikka vaikutti myös EU:n ulkopuolella. Esimerkiksi Ruotsissa 
tupakkavalvontapolitiikka pysyi pitkään 1980-luvun tasolla. EAC-ohjelma (johon Ruotsi 
osallistui) sisälsi useita ehdotuksia, jotka tuolloin vaikuttivat ruotsalaisten näkökulmasta 
radikaaleilta ja kiistanalaisilta. EAC elvytti Ruotsin tupakkavalvonnan 1990-luvulla. Lisäksi 
EY:n lainsäädäntö vahvisti WHO:n puitesopimusta. 
 
Niinpä luvussa 3 osoitetaan, että vaikka kansanterveydellisen lainsäädännön pohjana on 
käytetty sisämarkkinoiden oikeusperustaa, EY on 20 viime vuoden aikana ottanut 
käyttöön monia tupakkavalvonnan keinoja, joilla on ollut suuri vaikutus sekä EU:ssa että 
sen ulkopuolella. Kun kaikki 25 EU:n jäsenvaltiota ovat ratifioineet FCTC-sopimuksen, 
kokonaisvaltaiset tupakkamainontakiellot säädetään kansallisella tasolla viiden vuoden 
sisällä ratifioinnista, mikä korvaa vuonna 1998 kumotun tupakkamainontadirektiivin. Näin 
ollen EY:n ja jäsenvaltioiden tärkeimmiksi tupakkavalvonnan tehtäviksi seuraavalla 
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vuosikymmenellä tulevat tupakkatuotteiden säänteleminen ja työpaikkatupakoinnin 
rajoittaminen.  
 
Raportin luvussa 4 kuvataan tupakkavalvontaohjelmien ja tupakoinnin välistä suhdetta. 
Yleensä pätee, että mitä enemmän tupakkavalvontaan käytetään rahaa, sitä enemmän 
tupakointi vähenee. Yhdysvalloissa kerättyjen tietojen analyysi osoittaa selvästi, että 
tupakkavalvontaan käytetyt varat vähentävät savukkeiden myyntiä. 
Joukkotiedotusvälinekampanjoiden tehokkuus riippuu niiden laajuudesta ja kestosta. 
Varoja on käytettävä niin paljon, että viesti tavoittaa tupakoitsijat riittävän monta kertaa 
riittävän pitkänä ajanjaksona. Pääasiassa riittävän varojen käytön ansiosta tupakointi 
väheni Massachusettsissa 23,5 prosentista (vuonna 1990) 19 prosenttiin (vuonna 1999) 
eli noin neljä kertaa enemmän kuin muissa Yhdysvaltain osavaltioissa. Sen sijaan 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa, missä tupakointi väheni 1970-luvulta 1990-luvulle 
siirryttäessä eniten koko maailmassa kyseisenä ajanjaksona, väheneminen on nyt 
hidastunut huomattavasti niin, että nykyisellä suuntauksella Massachusettsin tasolle ei 
päästä 20 vuoteen. 
 
Yhdysvalloissa sairauksien valvonta- ja ehkäisykeskus (CDC) arvioi, että osavaltioiden on 
käytettävä tupakkavalvontaohjelmiin 1–3 dollaria asukasta kohti vuodessa riittävän 
pitkänä ajanjaksona, jotta toiminta olisi tehokasta. Lisäksi keskus antoi suosituksen 
suurimmaksi ja pienimmäksi rahankäytön määräksi. Kaliforniassa kustannusten 
suurimmaksi määräksi suositeltiin 17:ää dollaria ja pienimmäksi 6:ta dollaria asukasta 
kohti vuodessa. Todelliset kulut ovat 4 dollaria henkeä kohti. Massachusettsissa todelliset 
kulut olivat 7 dollaria. Yhdistyneessä kuningaskunnassa kulut ovat tällä hetkellä hieman 
alle 2 dollaria vuodessa eli kolme kertaa pienemmät kuin Kalifornialle suositeltu 
vähimmäismäärä. Silti Yhdistyneen kuningaskunnan kulut ovat EU:n suurimmat. EU:ssa 
Massachusettsin todelliset luvut tarkoittaisivat 5,7:ää euroa asukasta kohti tai 2 600:aa 
miljoonaa euroa vuodessa, ja jopa Yhdistyneen kuningaskunnan todellinen luku merkitsisi 
EU:ssa 740:tä miljoonaa vuosittain tupakkavalvontaan kulutettua euroa. Näin ollen EU:n 
jäsenvaltiot eivät käytä läheskään riittävästi varoja tupakkavalvontaan. 
 
Joidenkin politiikan osien vaikutuksesta eurooppalaisissa maissa on nähtävissä todisteita. 
Belgiasta, Alankomaista, Puolasta ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta saatujen 
todisteiden mukaan suuremmilla ja silmiinpistävämmillä terveysvaroituksilla on 
mitattavissa oleva ja huomattavasti entistä suurempi vaikutus. Maailmanpankki päätteli 
mainontakielloista, että kaikkein kokonaisvaltaisimmat rajoitukset pienentäisivät kulutusta 
yli 6 prosenttia korkean tulotason maissa. Tämän arvion mukaan EU:n (kumottu) 
mainontakielto vähentäisi savukkeiden kulutusta lähes 7 prosenttia. EU:n salakuljetuksen 
vastaiset toimet ovat vähentäneet salakuljetusta jäsenvaltioiden tasolla, mistä paras 
esimerkki on Espanja, yksi harvoista maista koko maailmassa, joka on puuttunut 
salakuljetukseen menestyksellisesti. Vuosina 1995–2002 salakuljetettujen savukkeiden 
määrä markkinoilla laski 16 prosentista 2 prosenttiin. Lisäksi tarkasteltavana on 
Yhdistyneen kuningaskunnan uusista hoitopalveluista saatuja todisteita, jotka osoittavat 
niiden tavoittavan menestyksellisesti köyhillä alueilla asuvat tupakoitsijat ja näin ollen 
mahdollisesti auttavan terveydellisen epätasa-arvon vähentämisessä. 
 
EU:n tupakkavalvontapolitiikkaa tukevan tutkimuksen rahoitusta on lisättävä. Erityisen 
kiireellisesti tarvitaan vakiomenetelmät tupakoinnin yleisyyden mittaamiseen Euroopan 
laajuisesti. Nämä tutkimukset olisi, mahdollisuuksien mukaan, tehtävä vuosittain, ja niiden 
tulokset olisi julkistettava, jotta Euroopan kansalaiset näkisivät tupakkavalvontapolitiikan 
vaikutuksen. 
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Koska tupakointi keskittyy yhä enemmän alempiin sosioekonomisiin ryhmiin, näiden 
ryhmien tavoittaminen on keskeistä, jos tupakan kulutusta halutaan vähentää kaikkialla 
Euroopassa. Tähän haasteeseen vastatakseen kokonaisvaltaisen 
tupakkavalvontapolitiikan olisi sisällettävä alempien sosioekonomisten ryhmien tarpeita 
vastaavia toimia ja tupakoinnin yleisyyttä mittaavien tutkimuksien olisi sisällettävä 
sosioekonomisen aseman mukaan jaoteltua tietoa. 
 
Luvussa 4 määritellään tupakkavalvontapolitiikan kannalta keskeisiksi osiksi seuraavat 
toimet, jotka olisi asetettava etusijalle kaikissa tupakkavalvontaohjelmissa: korkeamman 
verotuksen kautta aikaansaatavat hinnankorotukset; täydellinen mainonta- ja 
myynninedistämiskielto kaikille tupakkatuotteille, logoille ja tuotenimille; 
työpaikkatupakointia koskevat kiellot/rajoitukset; parempi kuluttajavalistus, mukaan lukien 
vastamainonta (julkiset valistuskampanjat), joukkotiedotus ja tutkimustulosten 
julkaiseminen; suuret ja selkeät terveysvaroitukset savukepakkauksissa ja muissa 
tupakkatuotepakkauksissa sekä tupakoinnin lopettamista helpottavat hoidot, mukaan 
lukien lääkkeiden parempi saatavuus. 
 
Luvussa 5 osoitetaan, että hallitusten on säänneltävä myös varsinaisia tupakkatuotteita. 
Sääntely ei kuitenkaan missään tapauksessa saa viedä huomiota muilta edellä mainituilta 
tupakkavalvonnan keskeisiltä osatekijöiltä. Tähän mennessä sääntelyssä on keskitytty 
terva-, nikotiini- ja hiilimonoksidi (CO) -pitoisuuden sekä ainesosien koneelliseen 
mittaamiseen. Savukkeiden ja muiden tupakkatuotteiden monimuotoisuus edellyttää 
kuitenkin uutta, entistä kokonaisvaltaisempaa sääntelykehystä, jolla tähdätään tuotteiden 
haitallisuuden vähentämiseen keskittymällä moniin seikkoihin. Näitä seikkoja ovat 
esimerkiksi tuoteominaisuudet ja päästöt, altistuminen, vammat, sairastumisriski, väitteet 
ja tutkimukset sekä valvonta. Koska tupakkatuotteet ovat teknisesti valmistettuja erittäin 
kehittyneitä nikotiinin välitykseen tarkoitettuja apuvälineitä ja koska lähitulevaisuudessa 
voidaan kehittää uusia tupakka- ja nikotiinituotteita, sääntelyssä on lisäksi otettava 
huomioon nikotiinin keskeinen vaikutus tupakointiin sekä tarjottava kehys, jossa erilaisia 
tuotteita voidaan arvioida mielekkäästi.  
 
Luvussa 5 esitetty kokonaisvaltainen sääntelykehys edellyttää paljon laajempaa teknistä 
taitoa ja asiantuntemusta kuin tällä hetkellä tarvitaan. Siksi sääntelyvalmiuksia on 
lisättävä. 
 
Luvussa 6 kuvaillaan tupakkateollisuuden laaja-alaisia, kauaskantavia ja järjestelmällisiä 
pyrkimyksiä vaikuttaa Euroopan tupakkavalvontapolitiikkaan. Sidosryhmien jäseniin on 
selvästi kohdistettu johdonmukainen markkinointistrategia, joka vastaa kuluttajille 
suunnattua strategiaa. Molemmissa tapauksissa tavoitteena on vaikuttaa ihmisten 
käyttäytymiseen: kuluttajien kohdalla heidän tupakointitottumuksiinsa ja sidosryhmien 
jäsenten kohdalla heidän toimintaansa sääntelijöinä, edunvalvojina ja ammattilaisina. 
Näiden toimien yhteisenä tavoitteena on lisätä yhtiön tuottavuutta ja toiminta-aikaa. 
Toiminnasta aiheutuu ennennäkemätöntä vahinkoa Euroopan kansanterveydelle.  
 
Tupakkateollisuuden ”sidosryhmämarkkinoinnissa” käyttämiä strategioita ovat muun 
muassa uhkien ja mahdollisuuksien tunnistaminen edellisten minimoimiseksi ja 
jälkimmäisten hyväksikäyttämiseksi. Vuoden 1998 tupakkamainontakielto esimerkiksi oli 
uhka, jota vastaan voitiin hyökätä käyttäen hyväksi myötämielisiä jäsenvaltioita, 
toissijaisuusperiaatetta ja EU:n suhteellisen heikkoja kansanterveyssäännöksiä. Lisäksi 
tupakkateollisuus näki paljon vaivaa tunnistaakseen mahdolliset liittolaiset, värvätäkseen 
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nämä asiansa taakse ja tarjotakseen niille sopivat vastapalvelukset. Liittolaiset vaihtelivat 
ruohonjuuritason tupakoijien oikeuksia ajavista ryhmistä aina valtionpäämiehiin asti. Myös 
vastustajat tunnistettiin, mutta niitä ei liehitelty vaan niitä vastaan hyökättiin. Näkyvin 
esimerkki tästä toiminnasta ovat teollisuuden järjestelmälliset yritykset horjuttaa WHO:ta, 
mutta myös pienemmät järjestöt, kuten kansainvälinen syöväntutkimuskeskus (IARC) ja 
tupakointia ehkäisevien toimien Euroopan toimisto (European Bureau for Action on 
Smoking Prevention), ovat saaneet osansa. 
 
Raportti osoittaa, että tupakkateollisuuden sidosryhmämarkkinointi on ollut tehokasta. 
Sillä onkin ollut erittäin vakavia seurauksia. Eräällä tärkeällä politiikan osa-alueella, 
markkinointiviestinnän valvonnassa, tupakkateollisuus esimerkiksi viivytti keskeistä 
eurooppalaista direktiiviä ja lopulta kaatoi sen. Kun vastaava mainontakielto otettiin 
käyttöön Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuonna 2003, maan hallitus laski sen 
pelastavan noin 3 000 ihmisen hengen vuosittain. Looginen seuraus on, että 
tupakkateollisuuden menestys taistelussa Euroopan laajuista mainontakieltoa vastaan 
maksoi kymmeniätuhansia ihmishenkiä.  
 
Tavallaan tämänkaltainen sidosryhmämarkkinointi ei ole mitenkään yllätyksellistä, sillä 
pyrkimys vaikuttaa säädösympäristöön on normaalia liiketoimintaa. Tupakkateollisuus ei 
kuitenkaan ole normaalia liiketoimintaa. Savukkeet ovat ainutlaatuisen vahingollisia, ja ne 
aiheuttavat ennennäkemättömän määrän sairauksia ja ennenaikaisia kuolemia. Juuri 
tämä tupakan kansanterveydelle aiheuttama uhka on johtanut yhä jyrkempiin tupakan 
kuluttajamainontaa koskeviin rajoituksiin. Sidosryhmämarkkinointiin ei sen sijaan 
vieläkään puututa millään tavalla, mikä tupakkateollisuuden näkökulmasta lienee 
entistäkin tärkeämpää.  
 
Siksi tupakkateollisuuden yritykset vaikuttaa Euroopan tupakkavalvontapolitiikkaan on 
estettävä pikaisesti. Yksi vaihtoehto on tupakkamarkkinoiden täydellinen sääntely, joka 
lopettaisi kaiken sidosryhmä- ja kuluttajamarkkinoinnin. 
 
Raportin luvussa 7 esitetään joukko EU:n tupakkavalvonnan tulevaisuutta koskevia 
suosituksia. 
 
1. Organisatoriset ja rakenteelliset suositukset: investointi- ja 

sääntelyvalmiudet 
 
• Jäsenvaltioiden ja EY:n on osoitettava sitoutumisensa tupakkavalvontaan ja 

tupakan aiheuttamien sairauksien ja kuolleisuuden vähentämiseen ratifioimalla 
FCTC-sopimus ja panemalla se täytäntöön mahdollisimman pian. FCTC-
sopimuksen täytäntöönpanemiseksi kaikkien jäsenvaltioiden on kehitettävä ja 
pantava täytäntöön kokonaisvaltainen tupakkavalvontastrategia, joka käsittää 
ehkäisyn, suojelun, lopettamisen ja haittojen vähentämisen. FCTC-sopimus olisi 
pantava täytäntöön tiukimpien kansallisen perustuslain sallimien standardien 
mukaisesti.  

 
• Kokonaisvaltaisen tupakkavalvontastrategian täytäntöönpaneminen vaatii 

huomattavasti nykyistä suurempia investointeja tupakkavalvontaan kaikkialla 
Euroopassa. Taloudelliset todisteet osoittavat, että tupakkavalvonnan toimet ovat 
lasten rokottamisen jälkeen toiseksi kustannustehokkain tapa käyttää 
terveysvaroja. Yhdysvalloissa CDC on suositellut kuluiksi 4,8–12,73 dollaria 
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asukasta kohti, ja samaan määrään olisi pyrittävä EU:ssakin. Kun otetaan 
huomioon jäsenvaltioiden tupakoinnin ehkäisemiseen käyttämät vähäiset varat, 
jäsenvaltioita suositellaan lisäämään kuluja viipymättä 1–3 euroa asukasta kohti.  

 
• Kokonaisvaltaisen tupakkavalvontastrategian täytäntöönpano vaatii lisäksi entistä 

huomattavasti suurempia sääntely- ja asiantuntijavalmiuksia. Suositeltava 
vaihtoehto olisi, että kukin jäsenvaltio loisi erityisen kansallisen viraston 
koordinoimaan tupakkavalvontastrategiaa. Tällaiset organisaatiot voitaisiin 
sijoittaa tupakoinnin ehkäisemistoimista vastaavan ministeriön tai 
kansanterveyslaitoksen piiriin, tai ne voitaisiin perustaa riippumattomiksi elimiksi. 
Sopiva yhdistelmä sääntelyasiantuntemusta olisi tarpeen tupakkasääntelyn 
monimutkaisen luonteen hallitsemiseksi.  

 
• EY:llä on selkeä rooli strategioiden koordinoijana ja tukijana kansallisella tasolla 

sekä jäsenvaltioiden hallitusten välisen yhteistyön edistäjänä. 
Tupakkavalvontatoimiin käytettävissä olevat resurssit ovat Euroopassa 
pienemmät kuin muilla hallintoalueilla, kuten Yhdysvalloissa ja Kanadassa. 
Euroopan tasolla toimiminen on ensiarvoisen tärkeää tupakkateollisuuden 
kansainvälisen luonteen vuoksi ja tietojen vaihtamisen sekä parhaiden käytäntöjen 
levittämisen edistämiseksi. Ylikansallisella tasolla voidaan toteuttaa monia 
kustannustehokkaita toimia. Siksi raportissa suositellaan riittävien resurssien 
varmistamista Euroopan tasolle tulevaisuudessa. Olemassa olevat eurooppalaiset 
rahoituslähteet, kuten tupakka-alan rahaston myöntämät, olisi kohdistettava 
tehokkaimmin tupakointia ehkäiseviin toimiin ja käytettävä jäsenvaltion toimia 
täydentävästi. Tupakkavalvonnalle määritettyjen resurssien olisi pysyttävä 
tupakka-alan rahastolle ennakoidun mukaisina vuosina 2006–2008.  

 
• Tämän työn tukemiseksi tupakkavalvontaan tarvitaan EY:n tasolla enemmän 

valmiuksia. Erityisesti on lisättävä nikotiini- ja tupakkatuotteiden arvioinnin ja 
sääntelemisen valmiuksia komissiossa ja jäsenvaltioissa huomattavasti ja otettava 
käyttöön tehtävän edellyttämä tekninen osaaminen. Jäsenvaltioiden tasolla 
tällainen henkilöstö voidaan sijoittaa aikaisemmin mainittuihin erityisiin 
tupakkavalvontavirastoihin. Euroopan tasolla tämä voitaisiin järjestää 
laajentamalla Euroopan komissiossa olemassa olevia valmiuksia ja/tai 
perustamalla eurooppalainen tupakka- ja nikotiinituotteiden sääntelyvirasto. 
Raportin asiantuntija-avustajat ovat yhtä mieltä siitä, että eurooppalainen virasto 
olisi paras ja parhaiten mitoitettu vastaus olemassa olevien EU:n asetusten 
yhteydessä, jotka koskevat esimerkiksi lääkkeitä, ruokia ja kosmetiikkaa.  

 
• Tällaisen viraston vastuualue sisältäisi kaikki tupakka- ja nikotiinituotteiden 

tuotesuunnitteluun ja markkinointiin sekä riskien analysoimiseen ja arvioimiseen 
liittyvät seikat. Viime kädessä sillä voisi olla valtuudet tilata ja suorittaa mihin 
tahansa tupakka- ja nikotiinituotteita, tupakkavalvontapolitiikkaa ja toimia koskeviin 
seikkoihin liittyviä tutkimuksia ja myöntää tuotteiden myyntiluvat.  

 
• Sääntelyvalmiuksien lisäämistä odotettaessa on pikaisesti perustettava 

monitieteellinen tupakkatuotteiden sääntelyyn liittyvissä seikoissa neuvoa-antava 
komitea neuvomaan tupakan sääntelyssä Euroopan tasolla.  
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• Ensisijaisen tärkeää on, että kaikki sääntelyyn liittyvät, tieteelliset ja neuvoa-
antavat valmiudet jäsenvaltioiden ja Euroopan tasolla ovat täysin vapaita 
tupakkateollisuuden vaikutusvallasta.  

 
• Kansalaisyhteiskunnan tason valmiuksia tupakkavalvontaan on lisättävä. 

Tupakoinnin ehkäisemisstrategioiden onnistumisen takaamiseksi tarvitaan entistä 
laajempialaisia kumppanuussuhteita yhteiskunnan eri sidosryhmiin. 
Tupakkaepidemiaan liittyvillä aloilla työskentelevien kansalaisjärjestöjen, 
ammattijärjestöjen ja muiden sidosryhmien olisi pyrittävä varmistamaan, että 
niiden toimet vastaavat asianmukaisesti ongelman laajuutta käytettävissä olevien 
taloudellisten resurssien mukaan. 

 
1.1. Entistä parempien tutkimusvalmiuksien tarve  

 
• Vaikka Euroopasta ja eri puolilta maailmaa saadut kokemukset tarjoavat runsaasti 

aineistoa, jonka perusteella voidaan arvioida, mitkä tupakkavalvonnan keinot 
toimivat väestössä, raportti paljastaa vakavia puutteita tupakkavalvontapolitiikan 
perustaksi ja toimien testaamiseksi tarvittavassa eurooppalaisessa tutkimuksessa. 
Siksi tupakkavalvontapolitiikalle ja toimille tarvitaan vahvaa tieteellistä perustaa 
edistämään tupakan terveysvaikutusten ymmärtämistä yhteiskunnassa ja 
ohjaamaan tupakkavalvonnan resurssien käyttämistä. 

 
• Euroopan tasolla olisi kutsuttava koolle tutkimusseminaari arvioimaan 

tupakkatutkimuksen resursseja, koordinoimista ja rahoitusta EU:ssa ja 
kansainvälisesti sekä kehittämään EU:lle yhdenmukaista tupakkatutkimuksen 
strategiaa.  

 
• Lyhyellä aikavälillä, tällaisen strategian kehittämistä ja täytäntöönpanoa 

odotettaessa, on tunnistettu joukko ensisijaisia tutkimuskohteita, joita tarvitaan 
tupakkaepidemian todellisen laajuuden selvittämiseksi. Näitä ovat entistä 
paremmat valvontatiedot, yhtenäiset tutkimusmenetelmät esimerkiksi yleisyys- ja 
kuolleisuustietojen keräämiseen vakiomenetelmin, yksilöllisen savulle altistumisen 
säännöllinen mittaaminen eri väestöryhmissä sekä tupakkavalvontapolitiikan ja -
toimien vaikutuksen mittaaminen (sukupuoli ja epätasa-arvoisuus mukaan lukien). 
EY:n on osoitettava rahoitus näille tärkeimmille tutkimuskohteille, tai olisi 
käytettävä tupakka-alan rahaston jäljellä olevia rahasummia.  

 
• Tupakkatutkimuksen rahoitusta on lisättävä. EU:n tasolla tupakkatutkimukselle 

olisi annettava oma talousarviokohta seuraavaan tutkimuksen puiteohjelmaan 
(2006–2010). Rahoituksen olisi vastattava Yhdysvaltain kansallisten 
terveydenhuoltolaitosten antamaa rahoitusta (tällä hetkellä 450 miljoonaa euroa 
vuodessa tai määräsuhteessa asukasta kohti 680 miljoonaa euroa). Tupakan 
tutkimukseen olisi sovellettava Euroopan talousarvion kohtia, kuten kuudetta 
puiteohjelmaa.  

 
• Tupakoinnin tutkimuksen organisaatiorakenteen parantamiseksi olisi luotava 

tupakkavalvontatutkimus- ja tutkimuskoulutusverkostot kaikkialle Eurooppaan. 
Kansallisia valmiuksia on vahvistettava tupakkavalvontatutkimuksen strategioiden 
kehittämiseksi, kansallisten ohjelmien koordinoimiseksi ja täytäntöönpanon 
valvomiseksi yhteistyössä kansallisten tupakkavalvontaelimien (katso edellä) ja 
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kansallisten tutkimusorganisaatioiden kanssa. Tämä edellyttää rahoituksen 
lisäämistä jäsenvaltioiden tasolla.  

 
2. Erityisiä tupakoinnin ehkäisyä koskevia suosituksia 

 
2.1. Verotus  

 
• Tupakkaveron korotusten olisi sisällyttävä hallitusten toimenpiteisiin EU:n ja 

jäsenvaltioiden tasolla, sillä ne tukevat muita tupakkavalvonnan toimia. 
 
• Veroprosentit olisi yhdenmukaistettava erityisverokantojen perusteella arvon 

mukaan määräytyvän ad valorem -perusteen sijasta.  
 
• Sätkätupakan verotusta olisi kiristettävä tämäntyyppisiin tupakkatuotteisiin 

siirtymisen ehkäisemiseksi.  
 
• Tupakka olisi poistettava kuluttajahintaindeksistä. 
 
• Kansainvälistä yhteistyötä verotuspolitiikan koordinoimiseksi ja salakuljetuksen 

ehkäisemiseksi on lisättävä. EY:n olisi kehitettävä salakuljetusta ja väärennöksiä 
ehkäisevä eurooppalainen lainsäädäntö, joka perustuisi Euroopan komission, 
kymmenen jäsenvaltion ja Philip Morris Internationalin (PMI) väliseen 
sopimukseen.  

 
• EU:n olisi ehkäistävä valtavia menetyksiä, joita kansainvälinen tupakan 

salakuljetus jäsenmaille ja yhteisölle aiheuttaa, asettamalla neuvotteluissa 
pikaisesti etusijalle laitonta kauppaa koskeva FCTC:n lisäasiakirja ja ottamalla 
vähimmäislähtökohdaksi EU:n ja PMI:n välisen sopimuksen säännökset ja kaikki 
siihen perustuvat direktiivit.  

 
2.2. Mainostaminen ja myynninedistämistoimet  

 
• Kaikkien jäsenvaltioiden, jotka eivät vielä ole säätäneet kokonaisvaltaisia 

tupakkamainontakieltoja, mukaan lukien myyntipistemainonta, olisi säädettävä ne 
FCTC-ratifioinnin ehtojen mukaisesti.  

 
• Kaikentyyppiset tupakan myynninedistämistoimet olisi kiellettävä. Parhaillaan 

Euroopan parlamentissa ja neuvostossa käsiteltävänä oleva ehdotus 
myynninedistämistä koskevasta EU:n asetuksesta tarjoaa tähän tarkoitukseen 
sopivan järjestelmän.  

 
2.3. Tupakan jakelupisteet  

 
• Tupakkatuotteiden myyminen Internetissä ja myyntiautomaateissa olisi kiellettävä.  
 

2.4. Savuttomat työpaikat ja julkiset paikat 
 
• EU:n ja jäsenvaltioiden olisi seurattava ympäristönsuojeluviraston, IARC:n sekä 

Suomen ja Saksan hallitusten esimerkkiä ja määriteltävä ympäristön tupakansavu 
työperäiseksi karsinogeeniksi. 
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• Tupakoinnin kaikilla työpaikoilla kieltävä lainsäädäntö tehoaisi parhaiten Euroopan 

tasolla säädettynä. Eurooppalaisen direktiivin mallina olisi käytettävä Irlannissa ja 
Norjassa kehitettyä lainsäädäntöä. 

 
• Julkiset paikat, jotka eivät ole työpaikkoja, olisi sisällytettävä mukaan 

täydentämällä EY:n lainsäädäntöä jäsenvaltioiden lainsäädännöllä.  
 

2.5. Lopettamisstrategiat  
 
• Kaikkien jäsenvaltioiden, jotka eivät vielä ole kehittäneet kansallisia lopettamis- ja 

hoitostrategioita, olisi kehitettävä ne. Strategioiden olisi sisällettävä 
terveydenhuollon ammattilaisten kouluttaminen, tupakoinnin lopettamiseen 
tähtäävien hoitopalvelujen kansallisen verkoston kehittäminen, 
nikotiinikorvaushoitojen saatavuuden parantaminen ja näiden palvelujen 
saatavuudessa olevien epätasa-arvoisuuksien poistaminen. 

 
2.6. Tupakkatuotesääntely  

 
• On otettava käyttöön uusi kokonaisvaltainen tupakka- ja nikotiinituotteita koskeva 

sääntelykehys.  
 
• Kaikkien tupakkatuotteiden fyysisistä, kemiallisista ja suunnitelluista 

ominaisuuksista olisi vaadittava ja julkaistava täydellinen selvitys. Selvityksestä 
olisi käytävä ilmi muun muassa käytetyn tupakan tyyppi, tupakan jalostustapa, 
siihen lisätyt aineet, tuotetekniikka, kaikkien tupakkatuotteiden päästöjen fyysiset 
ja kemialliset ominaisuudet, nikotiinin ja muiden psykoaktiivisten aineiden 
saatavuus, käyttötapa ja käyttäjän käyttäytyminen.  

 
• Direktiiviä 2001/37/EY olisi parannettava hyväksymällä WHO:n Study Group on 

Tobacco Product Regulation -asiantuntijakomitean ainesosia koskeva määritelmä. 
 
• Direktiivin kirjain ja henki velvoittavat tupakkateollisuuden paljastamaan kaikki 

tuotteissa käytettävät lisäaineet. Koska tupakkatuotteet ovat suuri riskitekijä, 
yksityiskohtaisten tietojen olisi oltava etusijalla liikesalaisuuksiin nähden.  

 
• Jäsenvaltioiden ja EY:n olisi sovittava yhdenmukaisesta järjestelmästä, jotta 

tupakan ainesosista ja päästöistä saadaan tarvittavat tiedot. Järjestelmän olisi 
määriteltävä tarkoin toimitettavien tietojen muoto ja sisältö, käytettävät 
mittausmenetelmät ja se, että tiedoissa olisi otettava huomioon myös aineosien 
yhteisvaikutukset. Toimitettujen tietojen olisi mahdollistettava eri tupakkayhtiöiden 
vertaileminen. Lisäksi jäsenvaltioille olisi luotava yhdenmukainen järjestelmä, 
jonka mukaan tiedot analysoidaan ja tarkastetaan ja jonka mukaan niistä 
raportoidaan Euroopan komissiolle.  

 
• Yhteistä ainesosalistaa ei voida laatia ennen kuin on sovittu tieteellisistä 

perusteista, joiden mukaan ainesosien myrkyllisyyttä, riippuvuutta aiheuttavia 
ominaisuuksia ja vaikutusta kansanterveyteen voidaan arvioida. 
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• Tulevaisuudessa kaikkien ainesosia koskevien säädöksien olisi perustuttava 
periaatteeseen, jonka mukaan ainesosa ei ole myrkyllinen, se ei lisää 
tupakkatuotteen riippuvuutta aiheuttavia ominaisuuksia eikä se tee tuotteesta 
haluttavampaa. Ainesosien hyväksymisen tai hylkäämisen perustana käytettävien 
tieteellisesti pätevien perusteiden luominen edellyttää lisätutkimuksia ja 
-analyyseja.  

 
• Koska paloturvallisuusstandardit täyttävien savukkeiden valmistaminen on 

teknisesti ja taloudellisesti mahdollista, tupakkavalmistajat olisi EU:ssa 
velvoitettava tuottamaan ja markkinoimaan vain paloturvallisia ”fire-
safe”-savukkeita (syttymislähteenä vaarattomampia ”reduced-ignition propensity” 
-savukkeita).  

 
• Tupakan ja tupakansavun vahingollisia ainesosia olisi vähennettävä ja 

mahdollisuuksien mukaan ne olisi poistettava kokonaan. Ensimmäisenä 
askeleena tupakan spesifisien nitrosamiinien (TSNA) vähentämisestä olisi 
viipymättä tehtävä pakollista, lisäämättä tuotteiden kokonaishaitallisuutta.  

 
• Jäsenvaltioiden ja Euroopan komission on aloitettava tupakkatuotteiden 

aiheuttamien vammautumisriskien arvioiminen. Olisi käytettävä vaiheittaista 
menettelytapaa ja aloitettava vakiintuneista testeistä, kuten sytotoksisuus- ja 
genotoksisuustesteistä, ja sen jälkeen jatkettava riippuvuuden lisäämisen ja 
muiden kielteisten vaikutusten testaamiseen.  

 
• Erilaisten tupakka- ja nikotiinituotteiden terveysvaikutuksista ja niiden 

ominaisuuksissa tapahtuneista muutoksista viestimisen olisi oltava tiukasti 
säänneltyä. Tässä luvussa suositeltuun, pakolliseen myrkyllisten ainesosien 
vähittäiseen poistamiseen ei saisi liittää minkäänlaisia terveysväitteitä.  

 
• Kaikkien uusien tupakkatuotteiden, mukaan lukien uudet savukemerkit, on 

saatava sääntelijöiden etukäteishyväksyntä ennen markkinoille pääsemistä.  
 

2.7. Merkitseminen ja pakkaaminen 
 
• Tehokkaat kuvalliset terveysvaroitukset tupakkatuotteiden molemmilla puolilla olisi 

tehtävä pakollisiksi. Näiden varoitusten olisi peitettävä vähintään 50 prosenttia 
kummastakin suuresta pinnasta. Uusia varoituksia olisi otettava käyttöön 
säännöllisesti. Pitkällä aikavälillä (10 vuoden sisällä) koko savukepakkauksen olisi 
muututtava pakollisten terveyttä edistävien viestien alustaksi.  

 
• Vaatimus, jonka mukaan tupakan valmistajien ja maahantuojien on painettava 

pakkauksiin terva-, nikotiini- ja CO-pitoisuudet, olisi kumottava. Pakkauksessa 
jäljelle jäävä tila olisi varattava terveys - ja kuluttajavalistustiedotteille, joista 
sovittaisiin Euroopan komission ja jäsenvaltioiden kesken.  

 
2.8. Tupakkateollisuuden valvonta  

 
• Jatkuva ja kokonaisvaltainen tupakkateollisuuden toimien valvonta on tarpeen 

kaikkialla Euroopassa.  
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• Jäsenvaltioiden ja yhteisön on varmistettava, että kaikki kanssakäyminen 
tupakkateollisuuden kanssa hoidetaan mahdollisimman avoimesti. 
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