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Tupakkalain muutos
Lausunnonantajan lausunto
2 § Määritelmät / Definitioner
11 § Kielletyt lisäaineet ja ominaisuudet / Förbjudna tillsatser och egenskaper
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
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
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78 § Asuntoyhteisön tupakointikiellot / Rökförbud i bostadssammanslutningar
Suomen tavoitteena on tupakkatuotteiden käytön loppuminen vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen
saavuttaminen edellyttää kunnianhimoisia lakimuutoksia. Pidämme oikeutta savuttomaan
sisäilmaan asuintiloissa tärkeämpänä kuin oikeutta tupakoida asuintiloissa.

Luonnoksen mukaan olisi perusteltua, että asuntoyhteisöjen tupakointiongelmia tarkasteltaisiin
kattavasti tupakkalain jatkokehittelyssä. Nähdäksemme näihin ongelmiin tulee puuttua nyt käsillä
olevan tupakkalain muutoksen yhteydessä. Tupakkalain 78 §:ään tulisi lisätä mahdollisuus
asuntoyhteisölle päättää tupakointikiellosta parvekkeilla ja asukkaiden hallinnassa olevissa
sisätiloissa (määrä)enemmistöpäätöksellä. Tällainen sääntely kohtelisi eri asuntoyhteisöjä
yhdenvertaisesti ja edistäisi tavoitetta tupakkatuotteiden käytön loppumisesta. Tupakointiongelmiin
liittyvä sääntely tulisi keskittää tupakkalakiin.

Jäsenkyselymme mukaan 95 prosentissa vuokrasopimuksissa on kielletty tupakointi huoneistossa.
Vuokranantajien kannalta ongelmia ilmenee lähinnä silloin, kun esimerkiksi asunto-osakeyhtiössä
osakasnaapurin tupakointi huoneistossa aiheuttaa asumishaittaa vuokralaisille. Vuokranantajan (ja
asuntoyhteisön) on nykylainsäädännön nojalla epätarkoituksenmukaisen vaikeaa puuttua tällaiseen
tilanteeseen.
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
-
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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
Muuta kommentoitavaa esityksestä / Andra kommentarer om propositionen
Tupakkalain 79 §:ää tulisi lisäksi päivittää siten, että kunta voisi määrätä jatkossa entistä helpommin
tupakointikiellon myös asuinhuoneiston asuintilaan.
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