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Nuoret: Elä ilman tupakkaa 
 

Euroopan nuorison julistus 
 
 
 
Johdanto  
 
Me Euroopan nuoret olemme vakavasti huolestuneita tupakoinnin ja 

passiivisen tupakoinnin terveysvaikutuksista. Me annamme tämän julistuksen 

ajatellen sitä, että terveydenhoito ja terveellinen ympäristö kuuluvat 

perusoikeuksiin. Jokaisella on oltava oikeus elintasoon, joka on riittävä 

turvaamaan hänen terveytensä ja hyvinvointinsa. Jokaisella on oltava myös 

mahdollisuus terveellisiin valintoihin.   

 
Taustaa  
 
Tupakka on EU:ssa on suurin vältettävissä oleva kuolinsyy ja sillä on valtava 

terveys-, sosiaali-, talous- ja ympäristöpoliittinen merkitys. Yli 10 000 nuorta 

kaikkialta Euroopasta on ollut mukana Euroopan nuorisofoorumin YFJ:n 

hankkeessa Young People: For a Life without Tobacco? Nuoret: Elä ilman 

tupakkaa? Tämä laaja nuorten kuuleminen poiki lukuisia vaatimuksia ja 

suosituksia paikallisen, kansallisen ja EU:n tason politiikan tehostamiseksi. 

Nyt annettavaan Euroopan nuorison julistukseen on tiivistetty EU:n 

jäsenvaltioissa järjestettyjen kansallisten kuulemisten tulokset, jotka lähes 

200 edustajaa eri jäsenvaltioista hyväksyivät Brysselissä 21. toukokuuta 2006.   
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Nuorille valtaa   
 
Nuorisojärjestöjä on kuultava nuorten elämään vaikuttavissa keskeisissä 
poliittisissa ratkaisuissa ja ne on otettava mukaan päätöksenteon aktiivisiksi 
osallistujiksi. Nuorisojärjestöjen osallistuminen tupakkaan liittyvien 
poliittisten päätösten muotoiluun on siksi ratkaisevan tärkeää.   
 
Me uskomme, että poliittisten päätösten myönteiset ja kielteiset vaikutukset, 
erityisesti tupakkapolitiikan osalta, tulevat valtaosin näkyviin vasta 
pidemmällä aikavälillä, mikä merkitsee, että nuoret joutuvat kärsimään niistä 
seurauksista, joita nykypolitiikalla on heidän elämänlaatuunsa ja 
terveyteensä.   
 
Tältä osin suositamme, että  
 
 harkitaan pitkän aikavälin tupakkastrategioiden laatimista ja otetaan 

nuoret mukaan toiminnan kaikkiin vaiheisiin (mm. politiikan muotoiluun, 
seurantaan ja arviointiin)   

 
 nuorisojärjestöjä tuodaan aktiivisesti mukaan poliittiseen 

päätöksentekoon välittäväksi lenkiksi päättäjien ja nuorten välille. Nuoria 
on lisäksi kuultava ja valistettava tupakkaan liittyvistä asioista 
muodollisessa ja epämuodollisessa opetuksessa    

 
 tupakointia torjumaan ja sen haittoja vähentämään pyrkivien 

nuorisojärjestöjen pitkän aikavälin tukitoimia (poliittisia, logistisia, 
taloudellisia jne.) lisätään   

 
 kehitetään lyhyen aikavälin tavoitteita välitöntä puuttumista vaativien 

asioiden hoitamiseksi   
 
 päättäjät aloittavat vuoropuhelun kaikkien sidosryhmien kanssa, jotka 

ovat mukana tupakkaan liittyvissä asioissa, ja edistävät tällaista 
vuoropuhelua   

 
 Euroopan komissio, tutkimuksen pääosasto ja terveys- ja kuluttaja-

asioiden pääosasto edistäisivät ja rahoittaisivat tutkimusta, joka liittyy 
sukupuoli- ja ikäsidonnaisiin tupakoinnin lopettamiseen pyrkiviin 
ohjelmiin, joihin osallistuu nuorisojärjestöjä paikallisella, kansallisella ja 
eurooppalaisella tasolla   

 
 edellä tarkoitettua rahoitusta sisällytettäisiin 7. puiteohjelmaan ja 

kansanterveyden määrärahoihin. Tuloksia on aktiivisesti levitettävä mm. 
nuorisojärjestöille ja tiedotusvälineille.   
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Valitusta ja ennaltaehkäisyä! 
 
Nuorisojärjestöt ovat pääasiallisina epämuodollisen opetuksen tarjoajina 
keskeisesti tekemässä nuorista aktiivisia yhteiskunnan jäseniä ja osallistujia 
ja ne myös merkittävästi muokkaavat mielipiteitä ja käyttäytymistä. 
Epämuodollisella ja muodollisella opetuksella on lisäksi keskeinen merkitys 
tupakoinnin torjunnassa ja nuorten ohjaamisessa tietoon perustuvien 
valintojen tekoon. Erityisen suuri arvo tällä on varhain tupakoinnin 
aloittaville, jotka usein kokevat vertaistensa painostusta. 
 
Tältä osin suositamme, että  
 
 terveyteen liittyvälle epämuodolliselle opetukselle annetaan tuntuvampaa 

tukea ja että nuorisojärjestöt otetaan toimintaan mukaan   
 
 kampanjoissa tähdennetään tupakoimattomuuden myönteisiä puolia  

 
 terveyskasvatus aloitetaan mahdollisimman varhaisessa iässä ja sitä 

jatketaan kaikilla kouluasteilla   
 

 tässä voivat olla auttamassa nuoret itse (esim. oppilasneuvostot) ja 
muut sidosryhmät, kuten kansalaisjärjestöt, terveysviranomaiset ja 
tiedotusvälineet   

 
 muodolliseen opetukseen kehitetään yhtenäinen ja kokonaisvaltainen 

terveiden elintapojen opetuskokonaisuus, josta tulisi pakollinen. Tämä 
olisi myönteinen tapa tupakoinnin ennaltaehkäisyyn ja lopettamiseen 
pyrkivän valistuksen tarjoamiseksi. Opetuskokonaisuuden olisi oltava 
joustava ja sovellettavissa erityisryhmille, esim. iän, sukupuolen, 
tupakoinnin tai tupakoimattomuuden ja sosioekonomisten kriteerien 
mukaan. Kasvatusprosessin keskiössä olisi oltava yksilön opastaminen 
itseohjautuvaan käyttäytymisen muuttamiseen  

 
 EU:n instituutiot kehittäisivät passiivisen tupakoinnin 

tiedostuskampanjoita  
 

- A) nuorille  
- B) tupakoijille yleensä  
- C) vanhemmille, jotka altistavat lapsensa ympäristön tupakansavulle  
 

 aloitetaan interaktiivisia ja kohdennettuja tupakan vastaisia kampanjoita 
ja sijoitetaan viesti sinne, missä nuoret ovat   

 
 vanhempia rohkaistaisiin osallistumaan terveyskasvatukseen ja heille 

tarjottaisiin siihen tukea. Tupakoivia vanhempia pitäisi kannustaa ja 
auttaa lopettamaan   
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 kaikille nuorisotyöhön ja nuorten sosiaali- ja terveyshuoltoon osallistuville, 

niin vapaaehtoisille kuin palkatuille, annettaisiin näyttöön perustuvaa 
koulutusta ja opetusta, jonka perusteella he kykenevät tuomaan oikeaa ja 
ajanmukaista tietoa suoraan nuorille. 

 
Saatavuus, näkyvyys ja lopettaminen   
 
Tupakoivien nuorten osuuden vähentäminen on terveysongelmien ja 
yhteiskunnalle koituvien lisäkustannusten välttämiseksi keskeisen tärkeää. 
Lopettamishaluisille ei kuitenkaan tällä hetkellä ole tarjolla riittävästi tukea. 
Esimerkkinä tästä on, että nikotiinikorvaushoito usein tulee kalliimmaksi kuin 
savukkeet. Keinoja tupakoinnin lopettamiseksi ja tukea, mm. 
nikotiinikorvaushoitoa, olisi tarjottava nuorille maksutta silloin, kun 
tarvittavaa tukea on  tarjolla. Koska tupakointi usein aloitetaan nuorena, on 
oleellisen tärkeää, että tupakan toimittamisen alaikäisille kieltävän 
lainsäädännön noudattamista valvotaan asianmukaisesti. Nyt näin ei 
useinkaan tapahdu. Nuorista on lisäksi viime aikoina tullut tupakkamainonnan 
pääasiallinen kohderyhmä, minkä vuoksi meistä on ratkaisevan tärkeää luoda 
toimivampaa sääntelyä, jossa lasten ja nuorten haavoittuvuus on otettu 
huomioon.   
 
Tältä osin suositamme, että 
 
 lopettamisneuvontaa ja henkistä tukea olisi oltava helposti ja maksutta 

saatavilla. Toiminta voitaisiin rahoittaa tupakan valmisteveron tuotoilla  
 
 nikotiinikorvausvalmisteita ja muita tupakoinnin lopettamiseksi tarjolla 

olevia menetelmiä olisi myytävä halvemmalla kuin savukkeita ja myös 
niiden saatavuutta olisi lisättävä   

 
 laissa määrättyä ostoalaikärajaa valvotaan asianmukaisesti  

 
 kaikenlainen tupakkamainonta kielletään   

 
 nikotiinikorvausvalmisteita ei verotettaisi muita lääkevalmisteita 

ankarammin   
 
 kaikki savukkeet pakattaisiin samanlaisiin mustavalkoisiin rasioihin ja 

niiden tekstit painettaisiin Arial-kirjasintyypillä. Näin estettäisiin 
tupakkatuotteiden hienovarainen epäsuora mainonta symboliväreillä     

 
 rasioihin tulisi erilaisia terveysvaroituksia, joiden olisi täytettävä rasian 

pinta-alasta vähintään 75 %   
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 rasioiden takana olisi kuvia tupakoinnin vaurioittamista ihmisistä tai 

elimistä   
 
 määräosuus tupakan valmisteveron tuotosta ohjattaisiin suoraan 

tupakoinnin lopettamis-, ennaltaehkäisy ja korvaushoito-ohjelmien 
rahoitukseen  

 
 vähittäismyynti tehtäisiin luvanvaraiseksi ja tupakan myynti automaateista 

ja verkon välityksellä kiellettäisiin, jottei kukaan laissa määrättyä ikärajaa 
nuorempi saisi tupakkatuotteita käsiinsä. Tupakkatuotteita ei liioin saisi 
esitellä näyteikkunoissa   

 
 tupakan vastaisissa kampanjoissa keskityttäisiin tupakoinnin aiheuttamiin 

haittoihin ja tupakoimisen aloittamisen tai uudelleen aloittamisen 
vastaisissa kampanjoissa vastaavasti tupakoimattomuuden myönteisiin 
puoliin   

 
 tupakan ostoalaikäraja olisi koko EU:ssa laissa asetettava 18 vuoteen ja 

säännöksen noudattamista olisi myös valvottava  
 
 kielletään tupakkatuotteiden sisältämät riippuvuutta synnyttävät 

lisäaineet, karsinogeenit ja muut myrkylliset yhdisteet, joista aiheutuu 
terveysvaaroja paitsi aktiivisille myös passiivisille tupakoijille  

 
 tupakkatuotteisiin liitettäisiin tupakoinnin vaikutuksia havainnollistavia 

kuvia ja että rasioihin pakattaisiin lehtisiä, joissa tupakoijia informoitaisiin 
tupakointitottumuksen vaikutuksista ja tarjolla olevasta lopettamistuesta   

 
 kehitysmaiden suojaaminen tupakkateollisuudelta katsottaisiin tärkeäksi 

ja siitä huolehdittaisiin soveltamalla eurooppalaisia vaatimuksia Euroopan 
yritysten kaikkeen toimintaan riippumatta tuotteiden lopullisesta 
määrämaasta. 

 
 
Ympäristön tupakansavulta suojelu  
 
Ihmisillä on oltava oikeus savuttomaan ympäristöön sisätiloissa ja suljetuissa 
julkisissa tiloissa. Tupakointikieltojen peruslinjauksena olisi siksi oltava 
ihmisten suojaaminen ympäristön tupakansavulta julkisilla paikoilla, 
työpaikoilla ja kodeissa kiinnittäen erityistä huomiota yhteiskuntamme 
heikoimpiin jäseniin, erityisesti syntymättömiin lapsiin. Tämä on 
toteutettavissa kieltämällä tupakointi kokonaan julkisilla paikoilla, 
joukkoliikennevälineissä, kouluissa, sairaaloissa, lastentarhoissa ja 
työpaikoilla samoin kuin vapaa-ajan tiloissa (erityisesti hotelleissa, baareissa 
ja ravintoloissa).  
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Työpaikkatupakointia on jo monissa maissa rajoitettu ja eräissä maissa on 
siirrytty laaja-alaisempiinkin tupakoinnin rajoituksiin. Säädösten 
noudattamista on kaikissa maissa valvottava. Tupakointirajoitusten 
määräämisestä yleinen havainto on, että lyhyen siirtymäkauden jälkeen 
valtaosa kansalaisista ja kuluttajista hyväksyy rajoitukset ja ymmärtää niiden 
tärkeyden.   
 
Koska tupakointikiellot ovat keskeinen tupakkaan kohdistuva toimi, meidän 
mielestämme  
 
 kaikkien työympäristöjen ja julkisten sisätilojen olisi oltava savuttomia  

 
 paras vaihtoehto on täydellinen tupakointikielto. Sisätiloihin olisi 

varattava tupakkahuone vain silloin, kun työpaikan ulkopuolelta ei voida 
osoittaa tupakointipaikkaa. Tupakkahuoneessa on oltava tehokas 
ilmastointi ja ilman suodatus ja poisto suoraan ulos. Tupakointihuoneessa 
ei saisi nauttia ruokaa eikä juomaa   

 
 viranomaisten on pyrittävä asettamaan samanlaiset tupakointirajoitukset 

julkisiin laitoksiin ja muihin julkisiin tiloihin niissä jäsenmaissa, joissa 
rajoituksia ei vielä ole. Tupakoinnin kieltäneillä ja kieltämättä jättäneillä 
jäsenmailla on molemmilla toisiltaan opittavaa siinä, miten rajoitukset 
voidaan tehokkaimmin saattaa voimaan    

 
 tupakointirajoituksista annetun lain noudattamista on asianmukaisesti 

valvottava ja arvioitava   
 
 kymmenen savukkeen ja sitä pienempien rasioiden myynti olisi kiellettävä  

 
 sekä tupakoijat että tupakoimattomat on kummatkin otettava huomioon  

 
 tupakointikieltoja olisi ankarammin valvottava julkisissa tiloissa tehtävin 

ratsioin   
 
 tupakkateollisuuteen vahvasti tukeutuvia maita olisi tuettava ja 

kannustettava muunlaisen tuotannon luomisessa.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                              

 7

 
Passiivinen tupakointi ja lapset   
 
On herätettävä tietoisuutta alaikäisten, lasten ja sikiöiden tarvitsemasta 
erityisestä suojasta.  
 
Tämä on tehtävä erityisillä kampanjoilla ja valistuksella. Ensisijaisena 
kohderyhmänä on yhteiskunta kokonaisuudessaan ja toissijaisena odottavat 
äidit ja heidän taloutensa.   
 
Tavoitteena on informoida tupakoinnin kohdulle aiheuttamasta haitasta ja 
haitoista, joita lapsille saattaa aiheutua vanhempien tupakoinnista.  
 
 
Päätelmät  
 
Jokaisella on oikeus elintasoon, joka on riittävä turvaamaan hänen ja hänen 
perheensä terveyden ja hyvinvoinnin (ihmisoikeuksien yleismaailmallisen 
julistuksen 25 artikla).  
 
Konferenssin osanottajat toteavat, että on vahvaa näyttöä siitä, että tupakka 
on kehittyneissä maissa suurin yksittäinen ehkäistävissä oleva tautien ja 
ennenaikaisten kuolemien aiheuttaja, ja päättelevät, että on ryhdyttävä 
kaikkiin toimiin nuorten suojaamiseksi tupakasta aiheutuvilta terveysriskeiltä 
ja haitoilta ja ympäristön tupakansavulta. Tupakoinnin torjuntaan ja 
lopettamiseen pyrkiviä toimia on toteutettava ja ne on tuotava kaikille 
yhteiskuntaluokille sukupuoleen, ikään, uskontoon tai yhteiskunnalliseen 
asemaan katsomatta maksutta tarjolle.  Tupakoimattomat ja tupakoijat on 
otettava tähän prosessiin aktiivisesti mukaan, jotta sairauksista ja 
ennenaikaisista kuolemista johtuvien menetettyjen terveiden elinvuosien 
määrä saataisiin tuntuvaan kasvuun. Tavoitteena on päästä yhteiskuntaan, 
jossa tupakoimattomat ja tupakoijat eivät kummatkaan tunne itseään 
tarpeettomasti eristetyiksi tai syrjityiksi eivätkä koe henkilökohtaisia 
vapauksiaan ja oikeuksiaan loukattavan. Ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen 
julistukseen kirjattujen oikeuksien, erityisesti 3 ja 25 artiklojen 
toteutumiseksi on huolehdittava siitä, ettei kukaan eivätkä erityisesti lapset 
tahtomattaan altistu ympäristön tupakansavulle. Tietämys tupakoinnista ja 
sen seurauksista on oleellisen tärkeää, jotta nuoret  kykenisivät tietoisesti 
valitsemaan tupakoimattomuuden, ja myös vielä tupakoivien tukemiseksi 
tupakoinnin lopettamispäätöksessä. Tietoa olisi oltava vaivattomasti jokaisen 
saatavissa.   
 
Lopuksi haluaisimme todeta, että naisten ja miesten toiveita ja odotuksia 
tiedusteltaessa hyvä terveys sijoittuu jatkuvasti vastauksissa kärkisijoille. 
Kaikista ihmiskunnan vaalimista ja kansainväliseen lakiin kirjatuista arvoista 
keskeisin on oikeus terveyteen.  
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Liite 
 
Muodollinen koulutus: hierarkkisesti jäsentynyt kronologisesti etenevä 
koulutusjärjestelmä, joka alkaa ala-asteesta ja päättyy korkeakouluihin  
Oppiminen: prosessi, jossa yksilön asenteet, arvot, taidot ja tiedot 
muotoutuvat jokapäiväisen kokemuksen myötä. Yksilö oppii perheessä, 
ystäväpiirissä ja vertaisryhmissä ja myös tiedotusvälineistä ja muista häntä 
ympäröivistä vaikutteista ja seikoista   
Epämuodollinen opetus: muualla kuin vakiintuneessa muodollisen opetuksen 
järjestelmässä toteutuva opetus, joka on suunnattu määrätylle kohderyhmälle 
ja jolla on määrätyt opetustavoitteet   
Lääkevero (apteekkimaksu): kaikista hoitotuotteista perittävä vero, yleensä 
hyvin alhainen, koska lääkkeet katsotaan perushyödykkeiksi.   
7. puiteohjelma: puiteohjelma on Euroopan unionin pääasiallinen tutkimus- 
ja kehitystoiminnan rahoitusväline. Puiteohjelmaesityksen tekee Euroopan 
komissio ja se hyväksytetään yhteispäätösmenettelyssä neuvostossa ja 
Euroopan parlamentissa. Puiteohjelmia on toteutettu vuodesta 1984. 
Puiteohjelmat ovat viisivuotisia siten, että päättyvän ohjelman viimeinen ja 
seuraavan ohjelman ensimmäinen vuosi ovat päällekkäisiä. Parhaillaan on 
meneillään 6. puiteohjelma, joka päättyy vuoden 2006 lopussa. Seitsemättä 
puiteohjelmaa on aiemmista poiketen esitetty seitsenvuotiseksi, jolloin sen 
toteutus alkaisi 1.1.2007 ja kestäisi vuoteen 2013. Seitsemäs puiteohjelma 
perustuu edeltävän ohjelman toimiin, joiden tavoitteena on ollut luoda 
Eurooppalainen tutkimusalue, ja siinä jatketaan osaamistalouden ja –
yhteiskunnan kehittämistä Eurooppaan (EU:n tutkimus- ja 
kehitystietopalvelun antaman määritelmä).  

http://cordis.europa.eu/era/

