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Vastaus vt Jaana Pelkosen kysymykseen sähkötupakan käyttöä
koskevien selkeämpien sääntöjen laatimisesta

HEL 2012-002590 T 00 00 03

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan vastaus

Kysymyksessä tiedustellaan kaupungin toimenpiteitä sähkötupakan
käyttöä koskevien selkeämpien sääntöjen laatimisesta.

Vastauksena esitettyyn kysymykseen apulaiskaupunginjohtaja toteaa
seuraavaa:

Sähkötupakka on tupakkalain mukainen tupakkajäljitelmä ja ulkomuo-
doltaan sähköllä toimiva tavallista savuketta muistuttava laite. Sähkö-
tupakasta on olemassa nikotiinittomia ja nikotiinia sisältäviä versioita.
Suomessa sähkösavukkeissa käytettävät nikotiinipatruunat luokitellaan
lääkkeiksi, eikä niillä ole myyntilupaa.

Tupakkalakiin tuli tämän vuoden alussa tiukennuksia, joiden mukaan
tupakkaa, tupakan vastiketta, tupakkajäljitelmää tai tupakointivälinettä
ei saa pitää esillä vähittäismyynnissä. Myös nuuskan, tupakan vastik-
keiden ja tupakkajäljitelmien, kuten yrttisavukkeiden ja sähkötupakan,
maahantuontia ja myyntiä rajoitettiin.

Sähkötupakan käyttö tupakan korvikkeena on lisääntynyt nopeasti.
Sähkösavukkeiden turvallisuudesta ja terveysvaikutuksista ei ole jul-
kaistu riittävästi luotettavaa tutkimustietoa. Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos ja Työterveyslaitos ovat antaneet ensimmäisen tiedotteen sähkö-
tupakasta 14.2.2012. Tiedotteessa todetaan, että tietämys sähkötupas-
ta on vielä vähäistä, mutta saatavissa olevien tutkimusten mukaan
sähkösavukkeet sisältävät samoja terveydelle haitallisia ainesosia kuin
poltettavaksi tarkoitetut savukkeet. Samassa tiedotteessa työterveyslai-
tos kehottaa sähkötupakointia kohdeltavan työpaikoilla kuten muutakin
tupakointia. Savuton työpaikka koskee myös sähkötupakointia. Suo-
men Kuntaliiton Savuttomat kunnat 2012 -yhteenvedon tiedotteessa
todetaan seuraavasti: "Savuton kunta, savuton sairaala ja savuton op-
pilaitos kattavat myös sähkötupakat ja sähkötupakoinnin. Ravintolaket-
jut ja kulkuvälineet ovat kieltäneet sähkötupakoinnin. Sähkötupakka ja
sähkötupakointi tupakoinnin korvikkeena on syytä kieltää savuttomuu-
den perusteella kunnallisissa työpaikoissa, oppilaitoksissa, kouluissa ja
vapaa-ajan tiloissa."

Helsingin kaupunki julistautui kaupunginvaltuuston päätöksellä savut-
tomaksi vuoden 2007 alusta. Savuton Helsinki -ohjelma on laaja-
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alainen tupakoinnin ehkäisy- ja vähentämisohjelma vuosiksi 2007 –
2015. Ohjelma sisältää tupakoimattomuutta tukevia linjauksia, joista
lasten ja nuorten tupakoinnille altistumista ja tupakoinnin aloittamista
ehkäisevät toimenpiteet käynnistettiin ensisijaisina. Ohjelman mukaan
kaupunki ei enää järjestä toimipaikkoihinsa tai niiden ulkoalueille erilli-
siä tupakointitiloja. Vuonna 2010 on päätetty Savuton Helsinki -
ohjelman jatkotoimenpiteestä, jonka mukaan kaupungin henkilökunnan
tupakointi on kielletty työaikana lukuun ottamatta työaikaan kuuluma-
tonta ruokailutaukoa ja virka- ja työehtosopimusten mukaista kahvitau-
koa.

Hallintokunnat ovat toteuttaneet Savuton Helsinki -ohjelman linjauksia
kaupunginhallituksen velvoitteen mukaisesti.  Tavoitteiden etenemistä
seurataan Savuton Helsinki -ohjausryhmässä, vetovastuun ollessa ter-
veyskeskuksella.

Koska sähkötupakka on uusi tuote, sitä ei ole määritelty Savuton Hel-
sinki -ohjelmassa. Savuton Helsinki -ohjausryhmässä sähkötupakan
käytöstä on keskusteltu yleisellä tasolla. Ryhmä on vahvasti painotta-
nut sitä, että sähkötupakka rinnastetaan tupakkaan. Ohjausryhmä ottaa
sähkötupakka-asian tarkempaan käsittelyyn ja valmistelee tarvittavia
uusia linjauksia. Savuton Helsinki -ohjausryhmän kautta tieto menee
hallintokunnille. Kuntatasolla kaivataan lisää kansallisia periaatelinjauk-
sia sähkötupakasta (esim. STM, THL, Valvira, Kuntaliitto). Tupakan vie-
roituksessa Helsingin terveyskeskus noudattaa näyttöön perustuvia
kansallisia käypähoitosuosituksia. Erityisesti tulee miettiä, miten nuor-
ten siirtymistä sähkötupakan käyttäjäksi voidaan ehkäistä.
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