KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE

Nro 41/2010
24.11.2010

UUDEN TUPAKKALAIN SEURAUKSISTA SEURAKUNTIEN TYÖSSÄ
Mikä muuttui?
Uusi tupakkalaki astui voimaan 1.10.2010. Lain tavoitteeksi on asetettu tupakkatuotteiden käytön loppuminen Suomessa. Tavoitteeseen pyritään ehkäisemällä
erityisesti lasten ja nuorten tupakoinnin aloittamista ja tukemalla heidän pyrkimyksiään lopettaa tupakointi. Suomi on ensimmäinen maa, jossa tupakoinnin loppuminen on kirjattu lain päämääräksi.
Lain avulla pyritään rajoittamaan tupakkatuotteiden markkinointia ja tarjontaa
erityisesti lasten ja nuorten arjessa. Tupakkatuotteiden myyminen ja luovuttaminen alle 18-vuotiaalle kielletään kauppojen lisäksi myös yksityishenkilöiltä. Myös
tupakan tarjoaminen ilmaiseksi alaikäiselle on lain mukaan kiellettyä. Kukaan aikuinen tai nuori ei siis saa myydä tai luovuttaa tupakkatuotteita alle 18-vuotiaille.
Alle 18-vuotiailta kielletään tupakkatuotteiden maahantuonti ja hallussapito. Maahantuonnista voidaan tuomita sakkorangaistus, mutta hallussapidosta ei ole säädetty rangaistusta. Sanktioiden puuttuminen merkitsee sitä, että aikuisten toimivaltaa lailla ei laajenneta, seurakunnan työntekijällä ei ole esimerkiksi oikeutta tarkastaa lasten ja nuorten laukkuja ja tavaroita. Jos alaikäisiltä tavataan tupakkatuotteita, heitä voi kuitenkin kehottaa luovuttamaan tupakat aikuiselle.
Seurakuntien arjessa laki merkitsee entistä selkeämmin sitä, että alle 18-vuotiaille
ei voida osoittaa tupakkapaikkaa seurakunnan hallinnoiman kiinteistön alueelta.
Lainsäädännön tavoitteena on suojella lasten terveyttä muun muassa edistämällä
lapsen oikeutta savuttomaan ympäristöön. Tällöin leirikeskuksiin, joissa oleskelee
lapsiryhmiä, ei tulisi enää järjestää tupakointimahdollisuutta myöskään ulkotiloihin.
Miten tästä eteenpäin?
Omassa viestinnässään (verkkosivut, lehdet, materiaalit) seurakuntien on syytä
selkeästi ja lyhyesti linjata toiminnan savuttomuus.
Yhteiskunnan lainsäädännön ja yleisen ilmapiirin tiukentuessa yhteistyö vanhempien ja huoltajien kanssa korostuu. Vanhemmille ja huoltajille kuuluu ensisijainen
kasvatusvastuu ja heidän on syytä huolehtia esimerkiksi siitä, että nuorilla ei ole
tupakkatuotteita mukanaan rippikoulun leirijaksolle lähdettäessä.
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Tupakkakokeilut aloitetaan keskimäärin 12–14 vuoden iässä. Tupakointi lisääntyy
sekä tytöillä että pojilla kun siirrytään peruskoulun kahdeksannelta luokalta yhdeksännelle. Rippikoulun ajoittuminen juuri tähän ikävaiheeseen korostaa sen
merkitystä nuorten hyvinvoinnin tukemisessa. Rippikoulussa isoset ovat keskeisen
tärkeitä vastuunkantajia. He ovat nuoremmilleen mallina ja esimerkkinä. On mielekästä edellyttää isosena toimivilta nuorilta savuttomuutta. Rippikoulun puolen
vuoden kaari mahdollistaa savuttomuuden esillä pitämisen hyvissä ajoin ja johdonmukaisesti.
Kirkon kasvatustyöhön vahvuuksiin kuuluu laaja leirityö. Useiden päivien intensiivisessä leirielämässä savuttomuuden toteutuminen on jo turvallisuudenkin näkökulmasta vaativampaa kuin esimerkiksi peruskoulun arjessa. Samalla kuitenkin
mahdollistuu myös nuorten mielekäs motivointi ja yhteisöllinen kannustaminen.
Kasvattajien yhteinen vastuu
Lainsäädännön tiukentumisen rinnalla on kirkon työssä syytä pitää esillä myös
sitä, että ihmisen arvo ei riipu hänen tekemisistään tai tekemättä jättämisistään.
Yhteisen lainsäädännön ja suositusten pohjalta arjen toimivat pelisäännöt luodaan
viime kädessä paikallisesti. Jos rippikoulun leirijakso keskeytyy, on seurakunnan
järjestettävä korvaava opetus ja pyrittävä siihen, että nuoren yhteys seurakuntaan
säilyy myös leirin keskeytymisen jälkeen.
Tupakointiin liittyy tänä päivänä myös uusi, huolestuttava ilmiö: tupakointi johtaa
sosiaaliseen ja sitä kautta terveydelliseen eriarvoistumiseen. Tupakointi on yhä
yleistä alemman koulutustason väestössä, jossa terveystottumukset ovat myös
muilta osiltaan koulutetumpaa väestönosaa heikommat.
Kasvatustyön kokonaisuudesta käsin korostuu yhteistyö seurakunnan työmuotojen sekä muiden paikallisten toimijoiden kanssa (kuntasektori, järjestöt, koulut, poliisi). Kun nuori kohtaa saman savuttomuuden periaatteen useissa tai kaikissa kasvualueensa aikuiskontakteissa, on kasvatuksellisella kokonaisviestillä merkitystä ja
vaikuttavuutta. Seurakunta voi olla luonteva yhteistyön käynnistäjä ja ylläpitäjä.
Kirkkohallitus antoi suosituksen nuorten tupakoimattomuuden edistämisestä joulukuussa 2007 (evl.fi/kannanotot/tupakkasuositus). Suositus sisältää toimenpideehdotuksia. Nämä ehdotukset ovat pitkälti lokakuussa voimaan astuneen tupakkalain velvoitteen mukaisia. Kirkkohallituksen Sakastin rippikoulusivuilta löytyy
savuttomuuteen liittyvää lisämateriaalia ja tutkimustietoa. Lisätietoja: seurakuntakasvatussihteeri jarmo.kokkonen@evl.fi.
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