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1. Nädala tOökava kinnitaminc
Otsustati:
1.1 Kinnitada nadala tOokava (konsensus Helmen Kütt, Monika HaukanOmm, Jun Jaanson,
Marika Tuus-Laul, Mans Lauri, Tuna Kangro, Viktor Vassiljev)
-

2. Kollcktlivnc poörduminc ,,Pcatamc veipimise vordsustamisc suitsetamisega”
Helmcn Kütt selgitas, et Riigikogu juhatus vOftis kollektiivse poOrdumise ,,Peatame
veipimise vOrdsustamise suitsetamisega” menetlusse 6.04.2017 fling edastas selle
menetlemiseks sotsiaalkomisjonile. Poordumise menetlemine j a seisukoha kujundamine
toimub vastavalt Riigikogu kodu- ja toOkorra seaduse 182 peatuki kohaselt. Komisjon arutab
poUrdumist kolme kuu jooksul ning teeb otsuse poordumise kohta kuue kuu jooksul
poOrdumise menetlusse vOtmisest arvates.
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Ingmar Knrg andis Ulevaate kollektiivsest poordumisest, millega soovitakse peatada
veipimise vordsustamine suitsetamisega. Kollektiivse podrdumisega palutakse Riigikogul
mine vastu vötta Tubakaseaduse muutmise seadust e-sigarette puudutavas osas fling alkoholi-,
tubaka-, kutuse- ja elektriaktsiisi seaduse fling tubakaseaduse muutmise seadust e-sigarette
puudutavas osas. Ingmar Kurg selgitas, et veipimise vOrdsustamine suitsetamisega vthendab
tarbijate valikuvoimalusi kasutada suitsetamisest vahem kahjulikku alternatiivi. E-sigaret Ofl
,,harm reduction” ehk suitsetamisest tekkivaid kahjusid vahendav toode ja sellele liigsete
piirangute seadmine annab rahva tervisele negatiivse efekti. Ta töi näitena kuidas otseselt
suitsetamise tagajarjel sureb 2000 inimest aastas ja 50% suitsetajatest ei ela taisvaartuslikku
elu lOpuni. E-sigareti kasutamise ajaloos pole aga 10 aasta jooksul mifle ukski inimene sumud
ja pole tuvastatud ka uhtegi haigust, mis voiks olla pOhjustatud e-sigareti tarbimisest. Seega
on tarbijalt e-sigareti kasutamise valiku sisuliselt ara vötmine otseselt rnkotnnisOkuvuses
tarbijate tewist olulisel maural kahjustav, kuivord see suunab nad tagasi tavatubaka taxbimise
juurde ja ei teeni seega rahvatervise huve. Ka Kuninglik Arstide Kolleegium ja Inglismaa
Ten’isekaitse Organisatsioon on analuusinud sadu uuringuid ja toonud vaija selle, et e
sigaretid on vahemalt 95% vahem kahjulikud kui tavaline tubakas. KUsitlused naitavad ka
seda, et nikotiiniga e-sigarettide kasutajad on tile 98% ainult kas suitsetajad vOi endised
suitsetajad, seega ei saa väita, et tegemist oleks uue trendi tekitamisega. Lopetuseks markis
Tngmar Kurg, et koostoos sotsiaalkomisjoniga soovitakse korraldada e-sigarette puudutav
avalik istung, kuhu soovitakse kaasata kindlasti ka valiseksperte, kelle erialaseks tegevuseks
on tubakavastane voitlus ja kthjude vahendamine.
Mans Jesse selgitas, et riikliku suitsetamispoliitika seisukohalt on olulisem suitsetamise kui
sellise vahendamine soltumata sellest, kas tarvitatakse tavasigaretti vOi e-sigaretti ning ei ole
Uhtegi pOhjust, miks riik peaks e-sigarettide tarvitamist soodustama. Kui e-sigaretile
soovitakse viidata kui kahjude vahendamise meetmele ja vonelda seda teiste kliinilised
uuringud labinud suitsetamiskahjude vahendamise meetmetega, siis selleks peavad e-sigaretid
labima tapselt samasugused kliinilised uuringud ja olema allutatud samasugusele
kvaliteedikontrollile nagu seda on nt nikotiinplaastrid. Tana e-sigaretid ja nende vedelikud ei
ole sellisele kontrollile allutatud. E-sigaretis puuduvad kull samasugused polemise protsessid
nagu tavasigaretis, aga kindlasti ei tahenda e-sigareti tegemine ainult veeauru sisse hingamist,
sest lisaks nikotiinile sisaldab e-sigaret aineid, mille sisse hingamise kohta koos auruga
puuduvad hinnangud kaugtagajargede kohta. Keegi ei oska praegu oelda seda, millises osas
on e-sigaret sama ohtlik vOi veel ohtlikum kui tavasigaret. Seega tavasigareti tan’itaja, minnes
tile e-sigaretile, vahetab teadaolevad riskid teada olemata riskide vastu. Mans Jesse tOi näite
ka Tartu Ulikooli tebtud uuringust, kus vaadati e-sigareti tawitamisel kopsu epiteeli rakulisi
muutusi ja kus teadlasi ullatas see, kui rängalt oh kopsu epiteel kannatada saanud. Samuti ei
raagitud eelpool mainitud Inglismaal tehtud uuringute kohta seda, kuidas see sama uuring sai
havitava hinnangu osaliseks meditsiiniajakirjas The Lancet, mis on tiks maailma juhtivamaid
meditsiiniajakirju.
Mans Jesse lisas, et kindlasti ei ole eesmargiks e-sigareti tarvitajate suitsuruumidesse
summine, aga ei ole ka mitte uhtegi pOhjust selleks, miks e-sigareti tan’itamisel siseruumides
peaksid olema suuremad voimalused, kui tavasigareti puhul ja seda just suitsetamise visuaalse
poole tOttu, et suitsetamine kui selline oleks avalikus pildis nühtav. Naiteks, kui laps naeb
tanaval kahte inimest kellest uks suitsetab sigaretti ja teine tan’itab e-sigaretti, siis lapse jaoks
need molemad inimesed suitsetavad. Samuti seostub suitsetamisest loobunud inimesele e
sigareti taiwitamisel suitsetamisega samase liiguwse tegemine tema kunagise soltuvusega.
Pôhjus, miks Eestis on just noorte seas e-sigareti proovimine ja ka tarvitamine körgemalt
levinud kui Inglismaal, on see, et meie noortele oh e-sigareti muüjate poolt suunatud väga
agressiivne mutik enne seda, kui riik seda reguleerima hakkas.
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Kärt Sober lisas, et tegelikult on vaga paiju ka selliseid artikleid ja uuringuid, mis naitavad,
et e-sigaretid ci ole sugugi nii ohutud, kui vaidetakse. Naiteks on uhes uuringus toodud,
kuidas e-sigareti tarbimine pohjustas luhiajalise kopsuffinlctsiooni tüsistuse. Samuti on
absoluutselt koikides uuringutes leitud, et kiassikaliselt suitsetamisest loobumise vahendid on
endiselt paiju efektiivsemad kui e-sigaretid. Mis puudutab aga Kuningliku Arstide
Kolleegiumi raportit, siis ainuk veerand sellest raagib e-sigarettidest ja ulejaanud osa raportist
raAgib tubaka kahjulikkusest, tubaka tarvitamise mojudest ja suitsetamisest loobumise
vahenditest. Kuna Inglismaal on uks suurimaid e-sigarettide töUstusi maailmas, siis selgitab
see mOnevOna ka seda, miks tUöstuse areng ja n-U ,,harm reduction” on nende jaoks nil
oluline. Samuti ei ole kuidagi eksperimentaalselt toestatud see, et e-sigaretid on vuhemalt
95% vahem kahjulikud kui tavaline tubakas ning uuritud ei ole ka e-sigarettide maitse ja
Iohnaainete möju sisse hingamisel.
lugmar Kurg rohutas, et alates 20. maist peavad koik e-vedelikud olema labinud
laboratoorsed testid ja kui e-vedelikust leitakse midagi kahjulikku, siis seda müüa ei vôi.
Seega on alates 20. maist valistatud see, et muuakse kahjulikke aineid sisaldavaid c-vedelildce.
Samuti selgitas ta, et e-sigareti kasutamine ei ole sama mis suitsetamine, sest suits tekib
polemisel. Pohjus, miks e-sigareti tarbimisel jäab aur ohku on temperatuuñde vahes. Naiteks
kui kasutada e-sigaretti suve ohm), kui niiskuse tase on kOrgem, siis voib aur jaada ohku väga
pikaks ajaks.
JUn Jaanson markis, et poliitika vaatab eelkOige tulevikku, et tulevikus ei oleks lapsed
haaratud kahjulikest tegevustest. Samuti soovis ta teada, mule eest poordumise esitajad
täpsemalt seisavad ja kuidas nahakse seda, kas lapsed ja noored peaksid olema tulevikus e
sigareti kasutamise ja taiwitamisega seotud vOi vOiksid nad olla taielikult eemal ja mida
selleks oleks vaja teha.
Ingmar Kurg vastas, et eelkOige seistakse selle eest, et suitsetajatele jaaks moistlikel
tingimustel alles n-ö umberlulitamise voimalus. Mis puudutab lapsi, siis Eurobarometer
kUsimustik naitab seda, et nikotiiniga e-sigareti tawitajaid, kes ei olnud ennem suitsetajad, on
vanuses 15-56 alla 2%. See tahendab, et kuigi noored proovivad e-sigarette paiju, siis ci jää
nad sellest soltuvusse. Paljud noored proovivad seda reeglina ilma nikotiinita, kuid e-sigareti
sOltuvus ci ole ka nii suur, kui tavasigareti soltuvus. Ingmar Kurg rohutas, et see toode on
suunatud ainult suitsetajatele ja kindlasti peaksid olema tulevikus sellest eemal nii noored kui
ka mittesuitsetajad.

Kirill Vlassov taiendas, et e-sigareti toodete reklaam on keelatud ja ci lapsed ega noored ei
saa ci televisiooni ega intemeti kaudu selle kobta informatsiooni.
Monika HaukanOmm kusis, kas ohtlikum on e-sigareti baasvedelik vOi nn maitsestaja.
Ingmar Kurg vastas, et valmis kujul mUUdavad e-vedelikud on registreeritud ja peavad
olema Iabinud labolatoorsed testid. Maitsete keelamine aga suunab tarbijad ise e-vedelikke
maitsestama, mis on suhteliselt lihtne, kuna e-vedelikes kasutatakse suures osas tavalisi
toidumaitsestajaid. Need ei ole aga kOik sobivad e-vedelike maitsestamiseks ja teadmatu
kasutaja voib oma tervise ohtu seada.

Annika Vcimcr markis. et kunagi peeti ka tavasigarette tAiesti ohutuks ja vOttis 50 aastat
erinevaid teiwiseuuringuid, et saaks umberlukkamatult yalta. et tegemist on ohtlike toodetega.
Kuna e-sigarette on uuritud ainult umbes 7 aastat, siis on teadmata ka selle taiwitamisest
tekkida vOiv tervisekahju pikema aja valtel. Uldiselt vaadatakse suremuse naitajaid alles 8090 aasta prast ehk 80-90 aastat peab kOigepealt mOoduma, enne kui esimene pOlvkond noon,
kes on e-sigarette kasutama hakanud sureb, et siis uunida, missugused olid patoloogilised
protsessid. Kui tavasigareti tarbimisel kujunevad inimesel valja pikemaajalised haigused
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paarikumne aasta jooksul, siis tapselt samamoodi kujunevad haigused valja e-sigareti
tarvitajatel ja tana on vara aelda, kuivord kahjutu vOi kahjulik e-sigareti tarvitamine on, aga
kindlasti ei ole mifle mingit pohjust e-sigareti tarvitamine hoida 80-90 aastat seetöttu
reguleerimata.
Askur Alas juhtis tahelepanu sellele, et lahtuda tuleks teadaolevatest faktidest ja uuringutest.
Raakida ci tasu sellest, mida mingi asi vOl Iiigutus kellelegi meenutab, vaid raUkida tuleks
sellest. kas see asi on reaalselt kahjulik vOi vahem kahjulik. Kogu teema mOte ongi selles, et
e-sigareti tarvitamine on marksa vahem kahjulik ja tegemist on rahvateiwise kahjude
vahendamisega. Kui väita seda, et maitsetega vedelikud voivad olla kuidagi ohtlikud, siis see
ei ole argument vedelike keelamisele, sest tubakamaitseline vedelik on tapselt samasugune
nagu ukskoik mis muu maitseline vedelik. Tegemist on maitselisandiga ja seal ei ole tubakat
sees.
Kirill Vlassov markis, et kuni 2015. aastani el olnud sisuliselt alacalistel keelatud e-sigarette
osta ja ei olnud ka sellist nahtust tanaval, et noored kaiksid ja teeksid e-sigaretti. Peale seda,
kui pandi peale piirang ja hakati kova haalega raakima sellest, kui kahjuHk ja keelatud e
sigaret on, tOusis noorte seas ka selle proovimine. See naitab ehedalt seda, et kui tahta, et floor
inimene midagi tegema hakkaks, siis tuleb tal see ära keelata.
Mans Jesse selgitas, et suitsetamise liigutus on unikaalne ja ainuomane ainult suitsetamisele.
Eestis keelati e-sigarettide tarvitamine noortel ja reklaam ära pärast seda, kui koolides tOusis
see probleem, mitte vastupidi. Mans Jesse rOhutas ka, et e-sigarettide ja nende vedelike
telmilised ja tooteohutusnOuded on oluliselt madalamad, kui on see Ravimiametil ja vastutus
nende koostise ja tooteohutuse eest on eelkOige tootjal, mifte Terviseametil.
Kärt Sober lisas, et maitsete keelamise uheks eesmargiks on selle atraktüvsus noortele, kes
tarbivad eelkoige puuvilja, kommi ja magustoidu maitsega e-vedelikke. Noorte puhul ei ole
naidatud, et nad tarbiksid tubaka maitsega e-vedeliklce. Samuti on mOeldud neile, kes
soovivad suitsetamisest loobuda. et nad saaksid valida tubakamaitselise e-vedeliku ja ei
jatkaks e-sigareti tarvitamist atraktiivsete maitsetega e-vedelike tOttu.
Viktor Vassiljev selgitas, et loomulikult ei ole veeaum sisse hingamine inimese jaoks
loomulik tegevus, aga seda ei saa vorrelda ka sigaretiga, sest sigareti kOige suurem tervist
kahjustav faktor ei ole mitte nikotiin, vaid sigaretis olev tOn’ ja kantserogeenid fling tubaka
karsatamine annab väga suure hulga kantserogeen, mis kihina bronhidesse ladestuvad.
Vonelda saab seda naiteks metadoonraviga, mille kohta ka keegi ei title, et see oleks hea vOi
kasulik, aga asendusravina on see moeldav. Mis puudutab aga vaidlust teadlaste vahel, siis
The Lancet on uks kuulsamaid ja tahtsamaid tsiteeritavaid ajakirju ja on kohustatud avaldama
mitmeid seisukohti. The Royal College of Physicians ja American College of Physicians on
kaks suurimat rahvusliklcu sisearstide uhendust, kes avaldavad kollektiivset arvamust ja on
tunduvalt autoriteetsemad.
Otsusta ti:
2.1 Jatlcata arutelu (konsensus Helmen Ktitt, Monika HaukanOmm, Jun Jaanson, Marika
Tuus-Laul, Mans Lauri, Tuna Kangro, Vikior Vassiljev)
-
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3. Muud kflsimused
Komisjon arutas Jun Jaansoni pool tebtud ettepanekut vOfta paevakorda arutelu, kuidas oleks
voimalik sotsiaalhoolekande seaduse pOhimotteid inimestele vajalike teenuste osutamisel
kohalike omavalitsuste ja keskvalitsuse ametnikele paremini selgitada. Arutelu tulemusel
otsustas komisjon Ulevaate ja analuUside saamiseks poorduda Sotsiaalministeeriumi poole.
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