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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
Isännöintiliitto kannattaa tupakkalain 78 §:n muuttamista luonnoksessa esitetyllä tavalla. On
tärkeää, että laissa on selkeä säännös asuntoyhteisöjen oikeudesta kieltää tupakointi kaikilla
yhteisön hallitsemilla piha-alueilla.

Voimassa olevaa säännöstä on Isännöintiliiton käsityksen mukaan tulkittu laajasti niin, että taloyhtiö
voi kieltää tupakoinnin ulkoalueilla ainoastaan rakennuksen sisäänkäyntien ja ilmanottoaukkojen
läheisyydessä, lasten leikkialueella ja yhteisillä parvekkeilla, vaikka luonnoksen perusteluissa on
erikseen mainittu, että nämä säännöksessä mainitut paikat on tarkoitettu vain esimerkkiluetteloksi.
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
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Voimaantulo / Ikraftträdande
Muuta kommentoitavaa esityksestä / Andra kommentarer om propositionen
Esitetty lakimuutos lisäisi asunto-osakeyhtiön vaikutusmahdollisuuksia puuttua häiritsevään
tupakointiin yhtiön hallitsemalla piha-alueella. Isännöintiliiton näkemyksen mukaan nyt esitetty
tupakkalain muutos ei ole kuitenkaan riittävä tupakkalain tavoitteiden saavuttamiseksi. Asuntoosakeyhtiöiden ja muiden asuntoyhteisöjen mahdollisuuksia vaikuttaa tupakointiin myös osakkaan
hallitsemissa sisätiloissa ja huoneistoparvekkeilla on lisättävä entisestään. Jos tupakointi kielletään
yhtiön hallitsemalla piha-alueella, on mahdollista, että tupakointi siirtyy entistä enemmän
sisätiloihin. Sisätiloissa tapahtuvan tupakoinnin välityksellä tupakoimattomat asukkaat voivat
edelleen altistua tupakkatuotteiden savulle.

Tällä hetkellä asunto-osakeyhtiön mahdollisuudet puuttua erityisesti asuntojen sisällä tapahtuvaan
häiritsevään tupakointiin ovat rajalliset, vaikka asuntoja koskevan tupakointikiellon hakeminen
kunnalta onkin tupakkalain nojalla mahdollista. Asuntojen sisällä tapahtuvan tupakoinnin kunta voi
päätöksellään kieltää vain, jos savun kulkeutumista ei ole mahdollista rakenteiden korjaamisella tai
muuttamisella kohtuudella ehkäistä. Asuntojen sisätiloja koskevan tupakointikiellon määrääminen
edellyttää siis aina laajoja selvityksiä kiellon tarpeellisuudesta ja lähtökohtaisesti myös konkreettisen
haitan aiheutumista.

Rakennuksen rakenteiden, eristeiden ja ilmanvaihtojärjestelmien korjaus- ja parannustoimenpiteisiin
liittyvät asiantuntijaselvitykset ja korjausten teettäminen aiheuttavat merkittäviä kustannuksia
asunto-osakeyhtiölle, eikä toimivia keinoja tupakansavun ja – hajun kulkeutumisen estämiseen ole
kohtuullisin kustannuksin välttämättä lainkaan käytettävissä. Asunto-osakeyhtiöt eivät
Isännöintiliiton käsityksen mukaan ole ainakaan laajamittaisesti valmiita ryhtymään kalliisiin selvitysja korjaustoimenpiteisiin asunnoissa tapahtuvan tupakoinnin vuoksi.

Isännöintiliitto pitää tupakkalain tavoitteiden saavuttamisen kannalta tärkeänä, että asuntoosakeyhtiöt ja muut asuntoyhteisöt voisivat itse päättää tupakoinnin kieltämisestä myös
osakashallinnassa olevissa sisä- ja ulkotiloissa enemmistöpäätöksin. Lisäksi asuntoyhteisöillä on
oltava mahdollisuus tehokkaasti puuttua tupakointikieltojen rikkomiseen.
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