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Tupakkalain muutos
Lausunnonantajan lausunto
2 § Määritelmät / Definitioner
On hyvä asia, että tupakkalain määritelmiä täsmennetään lisäämällä sinne ne nikotiinia sisältävät
tupakan vastikkeet, jotka muistuttavat käyttötarkoitukseltaan tupakkatuotetta ja sisältävät
nikotiinia, mutta eivät sisällä tupakkakasvia. Yritykset kehittävät koko ajan uusia tuotteita, mikä
myös perustelee määritelmien täsmentämistä ja täydentämistä.
11 § Kielletyt lisäaineet ja ominaisuudet / Förbjudna tillsatser och egenskaper
Kannatetaan. Maut ja tuoksut houkuttelevat erityisesti nuoria ja uusia käyttäjiä, ja esimerkiksi
makunikotiinipussien saatavuus on liian hyvä. Nikotiinin haitat on huomioitava tupakan ohjella.
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
Kannatamme tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkausten yhdenmukaistamista.
Pakkausmerkintöjen yhteyteen on hyvä lisätä matalankynnyksen ja maksuttoman Stumppineuvontanumeron 0800 148 484 lisäämistä.
35 § Tupakkatuotteen vähittäismyyntipakkauksen muu ulkoasu / Annan utformning av
detaljhandelsförpackningar för tobaksprodukter
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35 a § Savukkeen ulkoasu / Cigaretters utformning
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
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74 § Yleiset tupakointikiellot / Allmänna rökförbud
Leikkipaikkojen lisääminen tupakointikieltoalueeksi vahvistaa lasten oikeutta turvalliseen
elinympäristöön. Myös uimarantoja koskeva kielto edistää tätä tarkoitusta.
78 § Asuntoyhteisön tupakointikiellot / Rökförbud i bostadssammanslutningar
Kannatamme Savuton Suomi 2030 -verkoston ehdotusta, jonka mukaan tupakkalakiin kirjattaisiin
säännös, joka mahdollistaisi tupakoinnin kieltämisen enemmistöpäätöksellä asuntoyhteisön
hallitsemissa ulkotiloissa.
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
-

Heikkinen Risto
Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry
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