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Sosiaali- ja terveysministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriön lausunto: hallituksen esitys tupakkalain muuttamisesta
Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoa otsikossa mainitusta asiasta (VN/572/2020).
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tupakkalakia siten, että se tukisi entistä paremmin
tupakkalaissa säädettyä tavoitetta tupakka- ja muiden nikotiinituotteiden käytön loppumisesta.
Taustalla ovat kansanterveydelliset syyt. Tavoitteena on, että tupakkatuotteiden ja vastaavien
tuotteiden vähittäismyyntipakkauksia ei voisi käyttää markkinoinnin välineenä ja että tupakkatuotteita
ei voisi maustaa hyvän makuiseksi. Tavoitteena on erityisesti ehkäistä tupakoinnin aloittamista sekä
suojella väestöä ja etenkin pieniä lapsia tupakansavulle altistumiselta.
Esitys sisältää muun muassa ehdotuksia koskien tupakkatuotteiden, sähkösavukkeiden ja
täyttösäiliöiden vähittäismyyntipakkauksien ulkoasua. Tunnusomaisten tuoksujen ja makujen kieltoa
laajennettaisiin koskemaan kaikkia tupakkatuotteita. Esityksessä ehdotetaan myös kiellettävän
kuumennettavien tupakkatuotteiden ja niiden käyttämiseen tarkoitettujen tupakointivälineiden
esilläpito sekä tupakointi leikkikentillä ja yleisillä uimarannoilla. Esitykseen sisältyy lisäksi eräitä
täsmennyksiä, joilla muun muassa tehostettaisiin tupakkalain noudattamisen valvontaa.
Työ- ja elinkeinoministeriö kiittää mahdollisuudesta kommentoida esitystä. Työ- ja elinkeinoministeriö
ehdottaa, että tupakkalaissa tarkoitettujen tuotteiden lisääminen markkinavalvontalain (1137/2016)
soveltamisalaan hallituksen esityksellä laiksi markkinavalvontalain ja eräiden siihen liittyvien lakien
muuttamisesta (TEM106:00/2020) mainitaan esityksen Suhde muihin esityksiin -jaksossa. Työ- ja
elinkeinoministeriö katsoo, että esityksessä tulisi selventää tupakkalaissa tarkoitetun tuotevalvonnan
suhdetta markkinavalvontalaissa tarkoitettuun markkinavalvontaan sekä esityksen suhdetta
markkinavalvontalakiin ehdotettaviin muutoksiin.
Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö korostaa, että siitä huolimatta, että kyse on perustellusta tarpeesta
rajoittaa elinkeinotoimintaa, esityksen vaikutukset yritysten toimintaan on selvitettävä riittävän
kattavasti ja huolellisesti. Työ- ja elinkeinoministeriö katsoo, että esityksen yritysvaikutusarviota tulisi
vielä täsmentää ja arvioinnissa tulisi tuoda selkeämmin esiin, mitkä ovat sääntelyn eri kohdejoukot.
Esimerkiksi tupakkatuotteiden valmistajien osalta olisi hyvä kuvailla tarkemmin sitä, millaiseen ja
minkä kokoiseen yritysjoukkoon vaikutukset kohdistuvat. Lisäksi sääntelystä aiheutuvista
kokonaiskustannuksista tulisi mahdollisuuksien mukaan esittää euromääräinen arvio.
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