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Tupakkalain muutos
Lausunnonantajan lausunto
2 § Määritelmät / Definitioner
Pykälän 2 ja 3 kohtaa ehdotetaan muutettavaksi, minkä lisäksi pykälään lisättäisiin uusi 2 a kohta.
Uudessa 2 a kohdassa määriteltäisiin kuumennettava tupakkatuote. Sillä tarkoitettaisiin
tupakkatuotetta, jota kuumennetaan mutta ei polteta.
Pykälän 2 kohdassa olevaa savuttoman tupakkatuotteen ja 3 kohdassa olevaa poltettavaksi
tarkoitetun tupakkatuotteen määritelmää muutettaisiin niin, että niissä huomioitaisiin 2 a kohdan
mukainen lisäys.
- Kuumennettavan tupakkatuotteen määritteleminen on hyvä tarkennus, vaikka sitä ei myydä
Suomessa

11 § Kielletyt lisäaineet ja ominaisuudet / Förbjudna tillsatser och egenskaper
Pykälää ehdotetaan muutettavaksi siten, että tunnusomaisten tuoksujen ja makujen kielto koskisi
jatkossa kaikkia tupakkatuotteita. Kyse ei olisi makuaineiden täydellisestä kiellosta, vaan kiellettyä
olisi käyttää lisäainetta siinä määrin, että se saisi tuotteelle aikaan tunnusomaisen tuoksun tai maun.
Muutoksella pyritään vähentämään tupakkatuotteiden houkuttelevuutta ja tätä kautta ehkäisemään
etenkin sitä, että nuoret aloittaisivat tupakkatuotteiden käytön. - Muutos on kansanterveyden
kannalta hyvä, mutta toimijoille tulee varata muutoksen osalta riittävä siirtymäaika.

Kiellon valvonta kuuluisi nykyisen tehtävänjaon mukaisesti kunnille ja Valviralle. Kunnat valvoisivat
kieltoa myynnin valvonnan yhteydessä ja Valvira osana markkinavalvontaa. - EK kannattaa tätä
vastuunjakoa
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26 § Ennakkoilmoitus sähkösavukkeista, täyttösäiliöistä ja höyrystettäväksi tarkoitetuista nikotiinittomista
nesteistä / Förhandsanmälan om elektroniska cigaretter, påfyllningsbehållare och nikotinfria vätskor för
förångning
Pykälän otsikkoa ja 1 momenttia muutettaisiin niin, että sääntely kattaisi jatkossa myös
höyrystettäväksi tarkoitetut nikotiinittomat nesteet, jotka määritellään 2 §:n 2 kohdassa.
Tupakkatuotedirektiivin mukainen sääntely koskee tältä osin vain sähkösavukkeita ja täyttösäiliöitä.
Sääntelyä olisi perusteltua laajentaa kansallisesti koskemaan myös höyrystettäväksi tarkoitettuja
nikotiinittomia nesteitä, sillä ne koostuvat kemikaaleista, jotka voivat olla sellaisenaan tai
kuumennettuna hengitettynä terveydelle haitallisia.
EK kannattaa, että olisi johdonmukaista, että kaikkia sähkösavukenesteitä koskisi yhdenmukainen
sääntely niiden nikotiinipitoisuudesta riippumatta.
Tupakkaveroa on siis tupakkaverolain 1 §:n nojalla suoritettava myös höyrystettäväksi tarkoitetusta
nikotiinittomasta nesteestä. Ehdotettu muutos helpottaisi verojen perimistä höyrystettäväksi
tarkoitetuista nikotiinittomista nesteistä, kun tuotteet tulisivat nykyistä paremmin viranomaisten
tietoon. -- EK kannattaa tätä esitystä.

27 § Markkinatutkimukset ja myyntimäärät sähkösavukkeista, nikotiininesteistä ja höyrystettäväksi
tarkoitetuista nikotiinittomista nesteistä / Marknadsundersökningar och försäljningsvolymer för
elektroniska cigaretter, nikotinvätskor och nikotinfria vätskor för förångning
Pykälää ja sen otsikkoa ehdotetaan muutettavaksi. Pykälän uudessa 2 momentissa säädettäisiin
velvollisuudesta toimittaa Valviralle myyntimääriä koskevat tiedot myös höyrystettäväksi
tarkoitetuista nikotiinittomista nesteistä. Tämä olisi tarpeen sen vuoksi, että ehdotetun 91 §:n 4
momentin mukaan myös höyrystettäväksi tarkoitettujen nikotiinittomien nesteiden valmistajilta ja
maahantuojilta perittäisiin valvontamaksu, joka perustuisi tuotteiden myyntimääriin- Tämä on
selkeyttävä muutos
32 § Tupakkatuotteen vähittäismyyntipakkauksen pakolliset ja sallitut merkinnät / Obligatorisk och
tillåten märkning av detaljhandelsförpackningar för tobaksprodukter
Esityksessä ehdotetaan, että kaikkien tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkauksissa olisi oltava
kuvalliset terveysvaroitukset ja että pykälä koskisi jatkossa tupakkatuotteiden
vähittäismyyntipakkausten pakollisten merkintöjen lisäksi myös sitä, millaiset merkinnät ovat
sallittuja vähittäismyyntipakkauksissa. Tämä on hyvä parannus ja selkeytys
Tupakkatuotteen tuotenimellä tarkoitettaisiin paitsi varsinaista tupakkamerkkiä, myös sen
mahdollista tuotevarianttia. Sen sijaan kaikenlaiset muut tuotteen makua tai muuta ominaisuutta
koskevat merkinnät, kuten tuotteen uutuutta tai kausiluonteisuutta koskevat sanalliset tai kuvalliset
ilmaisut, olisivat jatkossa yksiselitteisesti kiellettyjä. Hyvä rajaus
Valmistajan tai maahantuojan toiminimen osalta olisi sallittua esittää yrityksen tai muun
toiminnanharjoittajan yritystietojärjestelmään merkitty toiminimi. Lisäksi sallittua olisi esittää
valmistajan tai maahantuojan yhteystiedot. Sallittuina yhteystietoina ei voitaisi pitää tietoa
esimerkiksi sosiaalisen median kanavista. -EK kannattaa
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35 § Tupakkatuotteen vähittäismyyntipakkauksen muu ulkoasu / Annan utformning av
detaljhandelsförpackningar för tobaksprodukter
Tupakkatuoteryhmiä ovat esimerkiksi savukkeet, ja jatkossa kaikkien savukkeiden
vähittäismyyntipakkausten olisi siis oltava ulkoasultaan keskenään yhdenmukaisia tuotemerkistä
riippumatta. Ehdotetulla sääntelyllä poistettaisiin mahdollisuus tehdä vähittäismyyntipakkauksista
erottuvia, näyttäviä tai muutoin houkuttelevia ja tällä tavoin saada tuotteelle uusia käyttäjiä tai
sitouttaa vanhoja käyttäjiä tuotteeseen.
Koska tavoitteena on tupakoinnin loppuminen ja tupakkatuotteiden kieltäminen, on ymmärrettävää
ja perusteltua, että yhdenmukaiset pakkaukset -ehdotus kohdistetaan tällaiseen tuotteeseen.
Lopetettavaksi tarkoitetun tuotteen myyntipakkauksissa ei täten voida hyödyntää tavaramerkin
brändiarvoa.
Toisaalta EK on kuitenkin huolissaan tämän ehdotuksen osalta siitä, että ehdotus puuttuu yritysten
oikeuteen hyödyntää aineetonta omaisuutta ja heikentää niiden tavaramerkkien arvoa sekä on
mahdollisesti omiaan lisäämään niihin kohdistuvia tuoteväärennöksiä ja muita IPR -loukkauksia.
EK korostaa, että yhdenmukaiset pakkaukset -sääntelyn ei tule missään tapauksessa laajentua
muihin tuotteisiin tai tuoteryhmiin.

35 a § Savukkeen ulkoasu / Cigaretters utformning
.Ehdotettu sääntelyn on tarkoitus vastata pitkälti savukkeiden nykyistä ulkoasua, joten esitys ei tältä
osin juurikaan edellyttäisi muutoksia tupakkateollisuudelta. Savukkeiden ulkoasu on kuitenkin tärkeä
yhdenmukaistaa lainsäädännöllä, sillä esityksessä ehdotetaan tupakkatuotteiden
vähittäismyyntipakkausten yhdenmukaistamista. Hyvä että on yhdenmukainen, mutta ei edellytä
suuria muutoksia.
36 § Sähkösavukkeen ja täyttösäiliön vähittäismyyntipakkauksen pakolliset ja sallitut merkinnät /
Obligatorisk och tillåten märkning av detaljhandelsförpackningar för elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare
Koska tavoitteena on tupakoinnin loppuminen ja tupakkatuotteiden kieltäminen, on ymmärrettävää
ja perusteltua, että yhdenmukaiset pakkaukset -ehdotus kohdistetaan tällaiseen tuotteeseen.
Lopetettavaksi tarkoitetun tuotteen myyntipakkauksissa ei täten voida hyödyntää tavaramerkin
brändiarvoa.
Toisaalta EK on kuitenkin huolissaan tämän ehdotuksen osalta siitä, että ehdotus puuttuu yritysten
oikeuteen hyödyntää aineetonta omaisuutta ja heikentää niiden tavaramerkkien arvoa sekä on
mahdollisesti omiaan lisäämään niihin kohdistuvia tuoteväärennöksiä ja muita IPR -loukkauksia.
EK korostaa, että yhdenmukaiset pakkaukset -sääntelyn ei tule missään tapauksessa laajentua
muihin tuotteisiin tai tuoteryhmiin.

36 a § Sähkösavukkeen ja täyttösäiliön vähittäismyyntipakkauksen muu ulkoasu / Annan utformning av
detaljhandelsförpackningar för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
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Jatkossa kaikkien sähkösavukkeiden vähittäismyyntipakkausten olisi siis oltava ulkoasultaan
keskenään yhdenmukaisia tuotemerkistä riippumatta, ja sama koskisi täyttösäiliöitä. -EK kannattaa
36 b § Täyttösäiliön ja nikotiininesteen ulkoasu / Utformningen av påfyllningsbehållare och
nikotinvätskans utseende
Jatkossa kaikkien sähkösavukkeiden vähittäismyyntipakkausten olisi siis oltava ulkoasultaan
keskenään yhdenmukaisia tuotemerkistä riippumatta, ja sama koskisi täyttösäiliöitä.- Hyvä
yhdenmukaistaminen
Täyttösäiliöissä on oltava CLP-asetuksen mukaiset nikotiinia sisältävän seoksen luokituksesta
johdetut merkinnät eli asiaankuuluvat varoitusmerkit, huomiosana sekä ja vaara- ja turvalausekkeet.
-Hyvä terveysturvallisuuslisäys

42 a § Talouden toimijan tunnuksen tekeminen toimimattomaksi / Avaktivering av identifieringskoden för
ekonomiska aktörer
Pykälän 3 kohdan mukaan tunnistekoodi voitaisiin tehdä toimimattomaksi, jos talouden toimija myisi
tai muutoin luovuttaisi savuttomia tupakkatuotteita 51 §:n vastaisesti.
Talouden toimija, joka myisi muiden tupakkatuotteiden ohella savuttomia tupakkatuotteita,
osoittaisi toiminnallaan sellaista moitittavuutta, että tunniste olisi voitava tehdä toimimattomaksi.
Lisäksi etenkin suussa käytettäväksi tarkoitetun tupakan myynti saattaa kytkeytyä muuhunkin
rikollisuuteen ja harmaaseen talouteen. Ennen kuin Tulli tai Valvira pyytäisi tunnisteiden antajaa
tekemään talouden toimijan tunnisteen toimimattomaksi, viranomaisen olisi kuultava talouden
toimijaa hallintolain mukaisesti. Ek kannattaa tätä, mutta korostaa että talouden toimijaa tulee
kuulla ennen päätöstä

52 a § Tupakkatuotteiden maustamiseen tarkoitettujen tuotteiden myyntikielto / Förbud mot försäljning
av produkter avsedda för smaksättning av tobaksprodukter
Lakiin lisättäisiin uusi 52 a §, jonka mukaan kuluttajalle ei saisi myydä eikä muutoin luovuttaa
tuotetta, jonka tarkoituksena on saada aikaan tupakkatuotteelle tunnusomainen tuoksu tai maku.
Kielletyiksi tulisivat siis muun muassa niin sanotut makukortit, jotka on tarkoitettu laitettaviksi
savukepakkauksen sisään ja joista imeytyy savukkeisiin esimerkiksi mentolin tuoksua tai makua.
Kielto koskisi myös tupakointivälineitä, jotka on tarkoitettu tuomaan tuotteelle tunnusomainen
tuoksu tai maku. Tämä lisäys on tarpeellinen

54 § Omavalvontasuunnitelma / Plan för egenkontroll
Pykälässä säädettäisiin uutena asiana elinkeinonharjoittajan velvollisuudesta laatia
omavalvontasuunnitelma sen varmistamiseksi, että tuotteista on tehty tupakkalaissa säädetyt
ilmoitukset ja tuotteiden vähittäismyyntipakkaukset ovat tupakkalaissa säädettyjen vaatimusten
mukaisia.
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Ehdotetulla muutoksella vahvistettaisiin elinkeinonharjoittajan tietoisuutta tupakkalain mukaisista
vaatimuksista ja parannetaan elinkeinonharjoittajan mahdollisuutta tunnistaa mahdolliset
lainvastaiset tuotteet ja olla ottamatta niitä myyntiin. Samalla elinkeinonharjoittaja tukisi valvovan
viranomaisen tehtävää tupakkalain vastaisen toiminnan ehkäisemiseksi. -EK kannattaa
omavalvontaa tietoisuuden lisäämiseksi ja siten oikeiden valintojen tekemiseksi ja laittomuuksien
välttämiseksi. Tarkastamisvelvollisuus ei pitäisi kuitenkaan olla kaupan (jakelijoiden) velvollisuus
vaan sisällyttää markkinoille saattajan velvollisuuksiin.
Markkinoille saattajan tulee tälläkin hetkellä laittaa tupakkatuotteiden jäljitystiedot rekisteriin
(tupakan jäljitettävyysjärjestelmä).
Jakelijan velvollisuus pitäisi olla siinä, että ottaa myyntiin ainoastaan jäljitettävyysjärjestelmään
sisällytettyjä valmisteita.

58 § Etämyynnin kielto / Förbud mot distansförsäljning
Pykälää laajennettaisiin koskemaan poltettavaksi tarkoitettuja kasviperäisiä tuotteita, mikä
tarkoittaisi sitä, että jatkossa myös niiden etämyynti olisi kiellettyä sekä muualta Suomeen että
Suomen sisällä. Ehdotettu muutos olisi perusteltu, koska kysymys on tuotteista, jotka ovat
terveydelle vaarallisia ja joiden myynti alaikäisille on kielletty. Etämyynnin kiellolla voitaisiin turvata
sitä, että alaikäiset eivät pystyisi hankkimaan kyseisiä tuotteita. Muutos helpottaisi myös
etämyynnin kiellon valvontaa, sillä aina ei ole päällisin puolin selvää, onko kysymys
tupakkatuotteesta, jonka etämyynti on jo nykyisin kiellettyä, vai poltettavaksi tarkoitusta
kasviperäisestä tuotteesta. - EK kannattaa laajennusta, mikä takaa terveydelle vaarallisten
tuotteiden etämyynnin kieltoa ja alaikäisille kohdistuneesta etämyynnin kiellosta.
60 § Tukkumyynnin rajoitukset / Begränsningar i partihandel
Julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019) 24 §:n 1 momentin mukaan
viranomainen voi luovuttaa teknisten rajapintojen avulla tietoja muulle kuin toiselle viranomaiselle,
jos tiedot saavalla toimijalla on erikseen laissa säädetty tiedonsaantioikeus ja oikeus käsitellä näitä
tietoja. Esityksessä ehdotetaan, että tupakkalaissa säädettäisiin tämän mukaisesti tukun
tiedonsaantioikeudesta ja oikeudesta käsitellä tietoja, jotta tukut voisivat 60 §:n 1 ja 2 momentin
mukaisesti varmistua siitä, että ne myyvät tupakkatuotteita tai nikotiininesteitä vain tahoille, joita
niitä saa myydä. Tietojen käsittelyllä tarkoitettaisiin esimerkiksi sitä, että tukut voisivat syöttää
tiedot kassajärjestelmiinsä. - EK kannattaa tukkujen tiedonsaantioikeutta
65 § Kielto tuoda maahan etäviestimen välityksellä hankittuja tuotteita / Förbud mot införsel med hjälp av
ett medel för distanskommunikation
Pykälää laajennettaisiin koskemaan poltettavaksi tarkoitettuja kasviperäisiä tuotteita. Jatkossa
yksityishenkilö ei siis saisi hankkia tai vastaanottaa myöskään niitä elinkeinonharjoittajalta postitse,
tavarankuljetuksena tai muulla vastaavalla tavalla Suomen ulkopuolelta- EK kannattaa laajennusta

67 § Matkustajatuonnin määrälliset rajat / Kvantitativa begränsningar för resandeinförsel
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Pykälän 1 momentin 1 kohtaa muutettaisiin niin, että siinä säädettäisiin jatkossa määrällisiä rajoja
ensinnäkin vesipiipputupakan matkustajatuonnille. Vesipiipputupakan osalta matkustajatuonnin
määrällinen raja olisi sama kuin kääre- ja piipputupakalla.
Pykälän 1 momentin 1 kohdassa säädettäisiin uutena asiana matkustajatuonnin määrällisistä rajoista
myös kuumennettaville tupakkatuotteille. EK kannattaa määrällistä rajoittamista

70 § Hintahyvityksen kielto / Förbud mot prisgottgörelse
Pykälää muutettaisiin niin, että se rajattaisiin koskemaan vain vähittäismyyntiä. Tukkumyyntiä ei ole
rajattu voimassa olevan pykälän ulkopuolelle, joten pykälässä säädetty hintahyvityksen kielto on
koskenut myös tukkumyyntiä. Pykälän olisi kuitenkin perusteltua koskea jatkossa vain
vähittäismyyntiä, koska käytännössä tukkumyynnin hinnat perustuvat pääsääntöisesti nimenomaan
ostojen määrään.
EK kannattaa pykälän muuttamista niin, että hintahyvityksen kielto rajataan koskemaan vain
vähittäismyyntiä, ja tukkumyynti rajataan pykälän ulkopuolelle.

71 § Esilläpitokielto / Förbud mot framläggande
Pykälän 1 momenttia muutettaisiin laajentamalla esilläpitokieltoa koskeva sääntely koskemaan
sellaisia tupakointivälineitä, jotka on tarkoitettu kuumennettavan tupakkatuotteen käyttämiseen.
Kuumennettavan tupakkatuotteen käyttämiseen tarkoitettujen tupakointivälineiden esilläpito olisi
perusteltua kieltää, koska tällaiset laitteet muistuttavat ulkoisesti hyvin paljon sähkösavukkeita,
joiden esilläpito on jo nykyisin kielletty. Esilläpitokiellolla voitaisiin lisäksi vaikuttaa siihen, ettei
kuumennettavista tupakkatuotteista muodostuisi uutta väylää nikotiiniriippuvuuteen.
Kielto koskisi myös sellaisia laitteita, joita voidaan käyttää kuumennettavan tupakkatuotteen lisäksi
myös erilaisten yrttiseosten kuumentamiseen.
- EK kannattaa kuumenettavien tupakkatuotteiden ja -välineiden esilläpitokieltoa.

74 § Yleiset tupakointikiellot / Allmänna rökförbud
Uuden 3 a kohdan mukaan tupakoida ei saisi leikkikentillä, joista on laadittava
kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) 7 §:n mukainen turvallisuusasiakirja ja tupakointikielto koskisi
näin ollen kunnallisia leikkikenttiä. Leikkikentiksi voidaan katsoa myös esimerkiksi yksityisen
leirintäalueen, leirikeskuksen ja puuha- tai teemapuiston laajat leikkipaikat, joista vaaditaan
turvallisuusasiakirjat ja joilla ei saisi tupakoida. Asunto-osakeyhtiön ei lähtökohtaisesti tarvitse laatia
piha-alueen leikkipaikasta turvallisuusasiakirjaa. Asunto-osakeyhtiön tulee laatia
turvallisuusasiakirja, jos leikkipaikka muistuttaa kooltaan, toiminnoiltaan ja käyttöasteeltaan yleistä
leikkikenttää. Tällöin alueella ei saisi tupakoida. Lisäksi asunto-osakeyhtiö tai muu asuntoyhteisö voi
tupakkalain 78 §:n mukaisesti kieltää tupakoinnin hallitsemallaan ulkoalueella, kuten lasten
leikkialueella. - Kaikilla lasten leikkikentillä pitäisi olla tupakointikielto
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Uuden 3 b kohdan mukaan tupakoida ei saisi lastensuojelulain tai mielenterveyslain nojalla hoitoa
antavien laitosten ulkoalueilla, jotka on tarkoitettu alle 18-vuotiaille.
Tupakointi lastensuojelulain tai mielenterveyslain nojalla hoitoa antavien laitosten sisätiloissa olisi
jatkossakin kiellettyä voimassa olevan tupakkalain 74 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla.
Uuden 3 c kohdan mukaan tupakoida ei saisi yleisillä uimarannoilla.
Tupakointikielto kattaisi yleisen uimarannan kokonaan. Joissain tilanteissa saattaa olla kävijöille
epäselvää, missä uimarannan rajat kulkevat. Olisikin perusteltua, että kunta osoittaisi esimerkiksi
opastein uimarannan ulkopuolelta paikan, joka olisi varattu tupakoinnille ja jossa olisi sitä varten
tarkoitetut tuhkakupit tai roskakorit. Ehdotettu yleisiä uimarantoja koskeva tupakointikielto olisi
voimassa ympärivuotisesti, vaikka uimarantoja käytetään tyypillisesti vain kesäisin. EK kannattaa
tupakointikieltoa uimarannoilla

78 § Asuntoyhteisön tupakointikiellot / Rökförbud i bostadssammanslutningar
Asuntoyhteisö saisi kieltää tupakoinnin kaikissa hallitsemissaan yhteisissä ulkotiloissa, ei vain
rakennuksen sisäänkäyntien ja ilmanottoaukkojen läheisyydessä, lasten leikkialueella ja yhteisillä
parvekkeilla. EK kannattaa tupakointikiellon mahdollisuutta laajentaa koskemaan kaikkia
asuntoyhtiön hallitsemia tiloja.
90 § Hakemusten ja ilmoitusten käsittelystä perittävät maksut / Avgifter för behandling av ansökningar
och anmälningar
Pykälään lisättäisiin uusi 5 momentti, jonka mukaan tuotetta ei saisi tuoda markkinoille ennen kuin
pykälän 3 momentin 3 kohdassa tarkoitettu maksu on maksettu. Pykälän 3 momentin 3 kohdan
mukaan Valvira voi periä valmistajalta tai maahantuojalta maksun virastolle 14—16, 18, 20 ja 26—29
§:n nojalla toimitettujen tietojen vastaanottamisesta, tallentamisesta, käsittelystä, analysoinnista ja
julkaisemisesta sekä niihin liittyvistä toimenpiteistä.Jos maksua ei olisi maksettu, Valvira ei julkaisisi
tuotteen tietoja ylläpitämässään julkisessa tuoterekisterissä. Valvira voisi lisäksi poistaa rekisteristä
tiedot sellaisesta tuotteesta, jota koskeva ilmoitusmaksu olisi laiminlyöty. - OK
91 § Tupakkalain valvontamaksut / Avgifter för övervakningen enligt tobakslagen
-92 a § Valvontamaksun oikaisu maksuvelvollisen hyväksi / Rättelse av övervakningsavgift till den
avgiftsskyldiges fördel
Lakiin lisättäisiin uusi 92 a §, jossa säädettäisiin valvontamaksun oikaisusta maksuvelvollisen hyväksi
vastaavasti kuin esimerkiksi alkoholilain 77 §:ssä. Pykälä koskisi sekä Valviran että kunnan
määräämiä valvontamaksuja. - EK kannattaa
92 b § Valvontamaksun oikaisu maksunsaajan hyväksi / Rättelse av övervakningsavgift till
avgiftsmottagarens fördel
Lakiin lisättäisiin uusi 92 b §, jossa säädettäisiin valvontamaksun oikaisusta maksunsaajan hyväksi
vastaavasti kuin esimerkiksi alkoholilain 78 §:ssä. Pykälä koskisi sekä Valviran että kunnan
määräämiä valvontamaksuja.- EK kannattaa
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94 § Tuotevalvontaa koskevien tietojen tallentaminen ja julkaiseminen / Registrering och offentliggörande
av uppgifter om produkttillsyn
Pykälän 3 momenttia ehdotetaan muutettavaksi niin, että siinä ei enää säädettäisi velvollisuudesta
säilyttää 26 §:n 2 momentissa tarkoitettuja tietoja pysyvästi. Tupakkalain 26 §:n 2 momentissa
säädetään tiedoista, joita sähkösavukkeita ja täyttösäiliöitä koskevassa ennakkoilmoituksessa on
oltava. Jatkossa tiedot säilytettäisiin EU CEG-tietojärjestelmän teknisten määritelmien mukaisesti EU
-EK kannattaa

96 § Kunnan kiellot ja määräykset / Förbud och föreskrifter som meddelas av kommunen
Pykälää ehdotetaan muutettavaksi ensinnäkin niin, että kunta voisi antaa pykälän nojalla kiellon
lisäksi määräyksiä. Määräys voisi koskea esimerkiksi myynnin tai muun toiminnan korjaamista
tupakkalain mukaiseksi. Lisäksi säädettäisiin kunnan mahdollisuudesta kieltää toiminta, jos kunnan
antamaa määräystä ei ole noudatettu. -EK kannattaa
106 § Muutoksenhaku Valviran ja kunnan päätöksiin / Sökande av ändring i beslut av Valvira och
kommunen
Pykälän 1 momentissa säädettäisiin uutena asiana, että 91 §:ssä tarkoitettuun valvontamaksuun saisi
vaatia oikaisua maksun määränneeltä viranomaiselta. Oikaisuvaatimus olisi esitettävä kolmen
vuoden kuluessa valvontamaksua koskevan laskun lähettämistä seuraavan kalenterivuoden alusta.
Momentti sisältäisi lisäksi informatiivisen säännöksen hallintolakiin. - EK n mukaan
oIkeudenmukainen lisäys
107 § Muutoksenhaku markkinaoikeudellisiin asioihin / Sökande av ändring i marknadsrättsliga ärenden
Pykälän 1 momentin 1 kohtaa muutettaisiin niin, että valittamalla ei saisi hakea muutosta myöskään
sellaiseen päätökseen, joka perustuu siihen, että tuote itsessään on 5 luvun säännösten vastainen.
Tupakkalain 5 lukuun ehdotetaan savukkeiden, täyttösäiliöiden ja nikotiininesteiden ulkoasua
koskevaa sääntelyä. Olisi perusteltua, että muutoksenhakureitti asiassa, joka koskee esimerkiksi
savukkeen myynnin kieltämistä tuotteen lainvastaisten merkintöjen vuoksi, olisi sama kuin silloin, jos
tuotteen myynti kiellettäisiin vähittäismyyntipakkauksen lainvastaisten merkintöjen vuoksi. - EK
kannattaa
117 § Myyntipäällykset / Ytterförpackningar
Pykälän mukaan vähittäismyyntipakkauksia koskeva tupakkalain sääntely koskee tietyin poikkeuksin
myös tuotteiden myyntipäällyksiä
Tupakkalain 117 §:ää muutettaisiin niin, että se koskisi myös höyrystettäväksi tarkoitettuja
nikotiinittomia nesteitä. -EK n mukaan hyvä muutos
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