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Tupakkalain muutos
Lausunnonantajan lausunto
2 § Määritelmät / Definitioner
11 § Kielletyt lisäaineet ja ominaisuudet / Förbjudna tillsatser och egenskaper
Tähän olisi syytä avata, milloin on kyse siitä, että lisäaineen katsotaan saavan aikaan tunnusomaisen
tuoksun tai maun. Miten asiaa arvioidaan käytännössä? On avattava tai määritettävä tarkemmin ja
yksiselitteisemmin mikä makujen ja tuoksujen määrä/ominaisuus mikä tekee siitä tunnusomaisen.
26 § Ennakkoilmoitus sähkösavukkeista, täyttösäiliöistä ja höyrystettäväksi tarkoitetuista nikotiinittomista
nesteistä / Förhandsanmälan om elektroniska cigaretter, påfyllningsbehållare och nikotinfria vätskor för
förångning
27 § Markkinatutkimukset ja myyntimäärät sähkösavukkeista, nikotiininesteistä ja höyrystettäväksi
tarkoitetuista nikotiinittomista nesteistä / Marknadsundersökningar och försäljningsvolymer för
elektroniska cigaretter, nikotinvätskor och nikotinfria vätskor för förångning
32 § Tupakkatuotteen vähittäismyyntipakkauksen pakolliset ja sallitut merkinnät / Obligatorisk och
tillåten märkning av detaljhandelsförpackningar för tobaksprodukter
35 § Tupakkatuotteen vähittäismyyntipakkauksen muu ulkoasu / Annan utformning av
detaljhandelsförpackningar för tobaksprodukter
35 a § Savukkeen ulkoasu / Cigaretters utformning
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36 § Sähkösavukkeen ja täyttösäiliön vähittäismyyntipakkauksen pakolliset ja sallitut merkinnät /
Obligatorisk och tillåten märkning av detaljhandelsförpackningar för elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare
36 a § Sähkösavukkeen ja täyttösäiliön vähittäismyyntipakkauksen muu ulkoasu / Annan utformning av
detaljhandelsförpackningar för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
36 b § Täyttösäiliön ja nikotiininesteen ulkoasu / Utformningen av påfyllningsbehållare och
nikotinvätskans utseende
42 a § Talouden toimijan tunnuksen tekeminen toimimattomaksi / Avaktivering av identifieringskoden för
ekonomiska aktörer
52 a § Tupakkatuotteiden maustamiseen tarkoitettujen tuotteiden myyntikielto / Förbud mot försäljning
av produkter avsedda för smaksättning av tobaksprodukter
Pykälän sanamuodon mukaan ”52 a §
Tupakkatuotteiden maustamiseen tarkoitettujen tuotteiden myyntikielto
Kuluttajalle ei saa myydä eikä muutoin luovuttaa tuotetta, jonka tarkoituksena on saada aikaan
tupakkatuotteelle tunnusomainen tuoksu tai maku.”

Hallituksen esityksessä todetaan ”Joissakin tilanteissa saattaa olla tulkinnanvaraista, onko tuotetta
tarkoi-tettu saamaan tupakkatuotteelle aikaan tunnusomainen tuoksu tai maku. Tätä arvioitaessa
voitaisiin ottaa huomioon esimerkiksi tuotteen käyttöohjeet tai tuotteen käyttöä koskevat tiedot,
joita tuotteen myyntiin osallistuva antaa, sekä tuotteen sijoittelu vähittäismyyntipaikassa. Arviointiin
voisi vaikuttaa
myös se, missä tuotetta myydään: jos tuotetta myytäisiin esimerkiksi tupakkakaupassa, olisi ilmeistä, että se on tarkoitettu saamaan tupakkatuotteelle aikaan tunnusomainen tuoksu tai maku.”

Mikäli halutaan mahdollistaa makutuotteiden myyminen tupakkakaupoissa, tulisi se käydä selkeästi
laista ilmi.

Avattava selkeämmin mitä nämä tuotteet voivat olla. Markkinoille tulee luultavasti koko ajan jotain
uusia innovaatioita, joiden varsinainen käyttötarkoitus on epäselvää. Olisi määriteltävä mitkä ovat
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täysin kiellettyjä tuotteita kaupoissa, vaikka ne myytäisiin erillään tupakkahyllystä (kassoista), esim
makukortteja on muissakin hyllyissä, mutta mihin niitä muuten voidaan käyttää?

54 § Omavalvontasuunnitelma / Plan för egenkontroll
58 § Etämyynnin kielto / Förbud mot distansförsäljning
60 § Tukkumyynnin rajoitukset / Begränsningar i partihandel
65 § Kielto tuoda maahan etäviestimen välityksellä hankittuja tuotteita / Förbud mot införsel med hjälp av
ett medel för distanskommunikation
67 § Matkustajatuonnin määrälliset rajat / Kvantitativa begränsningar för resandeinförsel
70 § Hintahyvityksen kielto / Förbud mot prisgottgörelse
71 § Esilläpitokielto / Förbud mot framläggande
74 § Yleiset tupakointikiellot / Allmänna rökförbud
Muutos lisää kunnan valvonnassa olevia alueita. Hallituksen esityksessä on tuotu esille, että
uimarantojen osalta tupakkalain mukainen valvonta voidaan yhdistää terveydensuojelulain
mukaiseen uimaveden valvontaa. Yleisten leikkipaikkojen osalta tulee huomioida, että kunnalla ei
ole enää kuluttajaturvallisuuslakiin liittyviä valvontatehtäviä. Lain esitöissä tulisi myös miettiä, miten
näiden leikkipaikkoja ja uimarantoja koskevien kieltojen noudattamisen valvominen onnistuu
käytännössä. Jos kieltoa rikotaan, onko tarkoituksena kohdistaa määräys yksittäiseen kiellon
rikkojaan vai esimerkiksi kuntaan uimarannan tai leikkipaikan yllä-pitäjänä. Mikäli on tarkoitus
kohdistaa kuntaan, tulisi avata, miten kunnan tulisi käytännössä huolehtii siitä, että alueen käyttäjät
noudattavat kieltoa.

Kesällä valvontaa isoilla rannoilla voi osittain tehdä myös uinninvalvoja, mutta pienillä rannoilla ei
ole valvontaa, eikä talviaikaan. Olisiko tupakointikielto voimassa vain ns. uimakauden? Avattava
selkeästi mitkä tai millaisissa tapauksissa asunto-osakeyhtiöiden leikkikentät kuuluvat tämän kiellon
piiriin, esim. linkitys turvallisuusasiakirjan laatimistarpeeseen.
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78 § Asuntoyhteisön tupakointikiellot / Rökförbud i bostadssammanslutningar
Myös TupL 79 §:n mukainen parveketupakointikiellon määrääminen asuntoyhteisön rakennuksen
huoneistoihin kuuluville parvekkeille, huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin ja huoneistojen
sisätiloihin olisi siirrettävä myös suoraan asuntoyhteisölle. Tupakointikiellon hakeminen kunnalta ei
nykyisellään edesauta tavoitetta tupakoimattomuuteen ja on valvonnallisesti hankalaa. Nykyinen
järjestelmä vie ympäristöterveydenhuollon resursseja pelkästään byrokraattiseen toimintaan ja on
hidasta. Terveydensuojelun kannalta tupakointi on yksiselitteisesti haitallista myös ympäristölle ja
tupakoimattomille. Lisäksi parveketupakointi estää muiden oleskelua omilla parvekkeilla ja
huoneistojen tuuletusta.
90 § Hakemusten ja ilmoitusten käsittelystä perittävät maksut / Avgifter för behandling av ansökningar
och anmälningar
91 § Tupakkalain valvontamaksut / Avgifter för övervakningen enligt tobakslagen
92 a § Valvontamaksun oikaisu maksuvelvollisen hyväksi / Rättelse av övervakningsavgift till den
avgiftsskyldiges fördel
92 b § Valvontamaksun oikaisu maksunsaajan hyväksi / Rättelse av övervakningsavgift till
avgiftsmottagarens fördel
94 § Tuotevalvontaa koskevien tietojen tallentaminen ja julkaiseminen / Registrering och offentliggörande
av uppgifter om produkttillsyn
96 § Kunnan kiellot ja määräykset / Förbud och föreskrifter som meddelas av kommunen
106 § Muutoksenhaku Valviran ja kunnan päätöksiin / Sökande av ändring i beslut av Valvira och
kommunen
107 § Muutoksenhaku markkinaoikeudellisiin asioihin / Sökande av ändring i marknadsrättsliga ärenden
117 § Myyntipäällykset / Ytterförpackningar
Voimaantulo / Ikraftträdande
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Muuta kommentoitavaa esityksestä / Andra kommentarer om propositionen
-

Sjövall Olli
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