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Eduskunta
Lakivaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Leena Meri

Viite: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) edustajan tutkimusprofessori Pekka Hakkaraisen kanssa käyty
keskustelu lakivaliokunnan kuulemisessa 17.2.2021

Arvoisa lakivaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Leena Meri,
Viitaten keskusteluunne lakivaliokunnan kuulemisessa kansalaisaloitteesta kannabiksen käytön,
pienimuotoisen hallussapidon ja muutaman kasvin kasvattamisen dekriminalisoimiseksi (17.2.2021) THL:n
edustajan tutkimusprofessori Pekka Hakkaraisen kanssa, ohessa muistio vanhempien tupakoinnin
vaikutuksesta lapsen tupakointiin.
Vanhempien tupakointi lisää jälkikasvun tupakointia. Tämä on yksi selkeimmin osoitetuista yhteyksistä sekä
kotimaisissa että kansainvälisissä tutkimuksissa. Vanhempien tupakointi nostaa lapsen riskiä sekä
tupakoinnin aloittamiselle että säännölliselle tupakoinnille. Syinä tälle on esitetty olevan muun muassa
mallioppiminen sekä tupakan saatavuus kotiympäristössä. Myös geneettisillä tekijöillä voi olla vaikutus
eritoten säännölliseen tupakointiin.
Vanhempien tietämyksen lisääminen tupakoinnin haitoista ja vanhempien tukeminen savuttomaan
kotiympäristöön ja selkeiden tupakointisääntöjen asettamiseen ehkäisee nuorten tupakoinnin aloittamista.
Perheinterventioilla, joissa tuetaan perheen toiminnallisuutta ja ohjaavaa kasvatusta, voidaan ilmeisesti
ehkäistä myös nuorten tupakoinnin aloittamista.
Aikuisten tupakointia vähentävien politiikkatoimien on todettu vähentävän myös nuorten tupakointia. Siten
esimerkiksi tupakkaveronkorotukset, savuttomien elinympäristöjen laajentaminen ja yleisesti Suomenkin
ratifioiman WHO:n tupakkapuitesopimuksen kokonaisvaltaisempi implementointi ovat perusteltuja toimia
myös lasten tupakoinnin vähentämisessä.
Erilaisten rajoitustoimien lisäksi on erittäin tärkeää tarjota jokaiselle tupakoijalle tukea tupakoinnin
lopettamiseen. Jos vanhemmat tai huoltajat eivät pysty lopettamaan tupakointiaan, lasten altistumista
tupakansavulle voidaan mahdollisesti ehkäistä hyödyntämällä motivoivaa keskustelua tai intensiivistä
ohjausta, kun vanhemmat vierailevat lasten terveystarkastusten tai sairaanhoidon yhteydessä
terveydenhuollossa.
Suurin osa suomalaisista tupakoijista haluaisi lopettaa tupakoinnin. Tupakoinnin lopettamisen tukeminen on
yhteiskunnalle kustannustehokasta ja tupakoinnin lopettaminen säästää sekä taloudellisia että inhimillisiä
resursseja vähentämällä ennenaikaista sairastavuutta ja kuolleisuutta.
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