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Ammattiliitto Pro: Ennenaikainen 
eläköityminen pysäytettävä
Ammattiliitto Pro haluaa suunnata työurien pidentämi-
sen ennen kaikkea ennenaikaisen eläköitymispuron pa-
toamiseen.

Pron hallitus päätti torstaina edellyttää, että uria kat-
kaiseviin työelämän epäkohtiin pitää löytää lääkkeet en-
nen kuin siirrytään eläkejärjestelmän rakenteiden uudis-
tamiseen.

Pro muistuttaa kannanotossaan, että rakennemuutok-
sen nimissä työpaikoilta on lakaistu työvoima niin vähiin, 
että jäljelle jääneet ihmiset uupuvat työmääriensä alle. 
Useimmiten irtisanottujen työt lisätään työpaikkansa 
säilyttäneiden tehtäviksi.

Myös ikääntyvien irtisanomissuojaa pitää Pron mie-
lestä parantaa, koska heitä irtisanotaan ja ylenkatsotaan 
työmarkkinoilla yhä.

Pron hallitus hyväksyi viime torstaina yksimielisesti 
Teknologiateollisuuden kanssa neuvotellun toimihenki-
löiden työehtosopimuksen. STT

Mikä Pro?
Ammattiliitto Pro (ruots. Fackförbundet Pro) on suomalainen 
ammattiliitto, joka kuuluu Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:hon. 
Pro aloitti toimintansa vuoden 2011 alussa, kun Ammattiliitto 
Suora ja Toimihenkilöunioni TU yhdistyivät. Liiton jäseninä on 
noin 130 000 toimihenkilöä.

Tupakkadirektii-
vin tarkoitus on 
vähentää tupakoin-
nin aloittamista. 
Tupakka tappaa 
Euroopassa ennen-
aikaisesti 700000 
ihmistä vuodessa.

Esa Erävalo 
Tilastot: Kristian Vepsäläinen

Vuosien saatossa tupa-
koinnin vastaisten toimien 
avulla on onnistuttu vähen-
tämään tupakoivien EU-
kansalaisten osuutta 40 
prosentista 28 prosenttiin. 
Edelleen kuitenkin 18,5% 
EU:n 15-vuotiaista polttaa 
vähintään kerran viikossa. 

Nuoria ei pidä houkutella

Tupakointi aloitetaan nuo-
rena, jos se ylipäätään aloi-
tetaan. Uuden tupakka-
direktiivin tavoitteena on 
estää tupakkayhtiöitä saa-
masta nuoria tupakoimaan 
ja tarjoamasta nuorille uu-
sia tuotteita, kuten mento-
lin tai mansikan makuiset 
savukkeet ja erityisesti ty-

ISO-standardi. 
Tätäkin vastustivat Tor-

valds ja Sarvamaa, samoin 
kuin suomalaisista ainoina 
myös poloniumin säteilyra-
jaa 0,002 pikocurieta, mut-
ta olivat tuossa äänestykses-
sä osa enemmistöä.

Esilläpitoa ja ohuita 
savukkeita ei kielletty

Sarvamaa, Liisa Jaakon-
saari (Sd, SDN), Mitro 
Repo (Sd, SDN), Torvalds 
ja Terho eivät halunneet 
kieltää tupakkatuotteiden 
esilläpitoa kaupoissa ja 
olivat siinä ylivoimaisessa 
enemmistössä.

Parlamentin äänestys-
tuloksen mukaan alle 20 
savukkeen pienet pakkauk-
set kiellettäisiin. Sen sijaan 
äänestyksessä hävisivät 
ehdotukset, jotka olisivat 
kieltäneet ohuet savukkeet, 
kuten ympäristö- ja kansan-
terveysvaliokunta esitti. 

Perusteluna valiokunnalla 
oli, että savukkeiden ohuut-
ta mainostetaan terveys-
väittein. Sarvamaa ja Terho 
olivat tässä enemmistön 
kannalla.

Varoitusta 65% askin 
ulkopinta-alasta

Lopullisen äänestystulok-
sen mukaan tupakkavaroi-
tusten tulee peittää 65% 
pakkauksesta.

– Olisin halunnut vali-
ta äänestysvaihtoehdoista 
tiukimman eli valiokunnan 
esittämän 75%, kommentoi 
Sari Essayah.

Tällä hetkellä voimassa 
olevan lainsäädännön mu-
kaan terveysvaroitusten tu-
lee peittää vähintään 30% 
paketin etuosasta ja 40% 
takaosasta, joten 65% ym-
päri askia on kuitenkin  jo 
edistystä.

Jäljitettävyys tunnuksin

Tupakkateollisuuden voi-
makas kampanja saattoi 
vaikuttaa moneen mep-
piin. Sähköposteja tupak-
kateollisuus masinoi satoja 
päivässä. Suomalaisetkin 
tupakkalobbarit pyrkivät 
meppien puheille selittä-
mään, että tiukempi linja 
lisäisi tupakan salakulje-
tusta Suomeen.

Parlamentin äänestystu-

loksen mukaan laittomien 
tupakkatuotteiden vähen-
tämiseksi jäsenvaltioiden 
tulisi varmistaa, että tupak-
katuotteiden myyntipakka-
ukset ja kuljetuksen aikai-
set päällykset merkitään 
yksilöllisillä tunnuksilla, 
joiden avulla tuotteet voi-
daan jäljittää ja paikantaa.

Kolmikantaneuvot-
telut alkavat

Neuvosto, eli 28 jäsenmaa-
ta, pääsivät jo kesäkuussa 
sopuun omasta yhteisestä 
kannastaan, joka pohjaa 
parlamentin äänestystulos-
ta enemmän kansantervey-
teen. Parlamentin äänes-
tystuloksesta voidaan siten 
liikkua vain tiukempaan 
suuntaan lähiviikkoina al-
kavissa neuvotteluissa neu-
voston kanssa. 

Parlamentin puolelta 
neuvotteluja johtaa ym-
päristövaliokunnan mie-
tinnön tekijä brittimeppi 
Linda McAvan.  Neuvotte-
luryhmään kuuluvat myös 
muiden ryhmien edustaja 
kustakin puolueryhmästä, 
nk. varjomietinnöntekijät. 

Neuvottelutulos tulee vielä 
parlamentin äänestykseen. 
McAvan toivoo näin tapah-
tuvan jo joulukuussa.

Direktiivin voimaan-
tulo vaiheittain

Kun parlamentti ja neuvos-
to ovat molemmat hyväk-
syneet lainsäädännön, par-
lamentin äänestystuloksen 
mukaan jäsenmaiden on 
saatettava direktiivin edel-
lyttämät lait osaksi kansal-
lista lainsäädäntöä 1,5 vuo-
den kuluessa direktiivin 
voimaantulopäivästä. 

Lisäaineiden osalta siir-
tymäaika on kolme vuot-
ta, tämän lisäksi mento-
lin osalta siirtymäaikaa 
jatkettaisiin parlamentin 
äänestystuloksen mukaan 
vielä viidellä vuodella (yh-
teensä kahdeksan vuotta). 

Jäsenvaltiot voisivat 
sallia niiden nikotiinia si-
sältävien tuotteiden, jotka 
eivät ole tämän direktii-
vin mukaisia, myynnin 
kahden vuoden ajan ja 
sähkösavukkeiden kolme  
vuotta direktiivin voi-
maantulosta.

Suomalaismepit kolmea lukuunottamatta tupakkateollisuutta vastaan

Tupakka nuorille vähemmän houkuttelevaksi
Risto Rasilainen

Sari Essayah esitteli työpaikkaansa vierailijaryhmälle viime viikon maanantaina. Terveyttä vaaliva ja terveellisiin elämänta-
poihin kannustava Essayah teki komission alkuperäiseen tupakkaesitykseen 38 tiukentavaa muutosesitystä. 

töille tarkoitetut parfyymi-
pakkausten näköiset pienet 
pakkaukset. Nuoriin vetoa-
vien vitamiinien, kofeiinin 
ja tauriinin lisääminen tuot-
teisiin haluttiin estää.

Suomen hallitus ja edus-
kunta olisivat halunneet tiu-
kentaa komission alkupe-
räistä esitystä ja esimerkiksi 
Sari Essayah (KD,EPP) 
teki siihen 38 tiukentavaa 
muutosesitystä.

Kolme poikkeusta 
terveyslinjalta

Suomalaismepit pysyivät 
Suomen terveyslinjalla, kol-
mea lukuun ottamatta. Eni-
ten tupakkateollisuuden hy-
väksi poikkesi Sampo Ter-
ho (PS, EFD) toiseksi eniten 
Nils Torvalds (Rkp, Alde)  
ja kolmanneksi Petri Sar-
vamaa (Kok. EPP).  Muut 
suomalaismepit äänestivät 
terveyslinjan puolesta vain 
muutamin poikkeamin. Yh-
teensä koneäänestyksellä 
äänestettiin 60 kohdasta ja 
vielä useammista kohdista 
käsiäänestyksellä, joten pie-
niä poikkeamia tuli väistä-
mättä.

Sähkötupakka lääkin-
nälliseksi tuotteeksi

Uudesta keksinnöstä, säh-
kötupakasta, ei ympäristö-
valiokunta halunnut nuoril-
le porttituotetta tupakkaan. 
Sähkötupakka on tupakan 
näköinen laite, jonka kautta 
hengitetään nikotiinipitois-
ta höyryä. 

Sähkötupakka saattaa 
tosin myös auttaa joitain 
pääsemään eroon tupakasta 
nikotiinilaastarien tavoin, ja 
sen piti tulla lääkinnälliseksi 
tuotteeksi. Tätä vastaan suo-
malaisista äänestivät vain 
Nils Torvalds ja Petri Sarva-
maa, ja olivat enemmistössä.  

Sähkötupakka tulee lää-
kinnällisten tuotteiden lain-
säädännön alle vain mikäli 
tupakkayhtiöt väittävät, että 
sähkötupakka voi estää tai 
hoitaa sairauksia, mitä tie-
tenkään mikään yhtiö ei tule 
väittämään.

Polonium aiheuttaa syöpää

Tupakansavussa on noin 
4000 kemikaalia, joista noin 
250 on haitallista ja noin 50 
aiheuttaa syöpää. Tupakan 
sisältämä polonium on to-
dettu syöpää aiheuttavaksi 
aineeksi. Äänin 343-322 
poloniumin määrää aletaan 
rajoittaa ja sille tehdään 

Tupakkateol-
lisuuden voi-
makas kam-
panja saattoi 
vaikuttaa mo-
neen meppiin. 
Sähköposteja 
tupakkateolli-
suus masinoi 
satoja päiväs-
sä. Tupakka-
lobbarit pyr-
kivät mepeille 
selittämään, 
että tiukempi 
linja lisäisi 
tupakan sa-
lakuljetusta 
Suomeen.


