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MUUTTAMISESTA, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Espoon seudun ympäristöterveydeltä lausuntoa
hallituksen esityksestä tupakkalain muuttamisesta (VN/572/2020).
Espoon seudun ympäristöterveys kiittää saamastaan lausuntopyynnöstä ja siinä esitetyistä
muutoksista.
Esityksen tavoitteena on tukea tupakkalaissa säädettyä tavoitetta tupakka- ja muiden
nikotiinituotteiden käytön loppumisesta. Tavoitteena on, että tupakkatuotteiden ja vastaavien
tuotteiden vähittäismyyntipakkauksia ei voisi käyttää markkinoinnin välineenä ja että
tupakkatuotteita ei voisi makuaineiden avulla maustaa hyvänmakuiseksi. Tavoitteena on suojella
väestöä, etenkin pieniä lapsia, tupakansavulle altistumiselta ja tupakointiin liittyvältä
mallioppimiselta sekä parantaa tupakkalaissa tarkoitettuihin tuotteisiin kohdistuvan tuotevalvonnan
resursseja.

2 § Määritelmät
Muutosesityksessä tiukennetaan sisätila määritelmää. Lakiehdotuksen perusteluihin olisi hyvä
kuvata selkeämmin tiloja, jotka tulevat uutena tupakointikiellon piiriin.
11 § Kielletyt lisäaineet ja ominaisuudet
Tupakkalakiin ehdotettu muutos siitä, että tunnusomaisten tuoksujen ja makujen kielto koskisi
jatkossa kaikkia tupakkatuotteita, on kannatettava.
52 a § Tupakkatuotteiden maustamiseen tarkoitettujen tuotteiden
Tupakkatuotteiden maustamiseen tarkoitettujen tuotteiden myyntikielto on tärkeä ja tarpeellinen
lisäys lakiin. Terveydensuojelun valvonnan kannalta on toivottavaa, että säädöksiltään toisistaan
poikkeavissa tuoteryhmissä ei ole liian paljon eroja valvonnan kannalta Myyntikiellon tulee olla
riittävän selkeä, ettei siitä jää tulkinnanvaraa.
74 § Yleiset tupakointikiellot
Esitys tupakointikiellosta yleisillä leikkikentillä ja uimarannoilla on hyvä uudistus. Laissa tulisi
paremmin huomioida, miten näiden kohteiden valvonta hoidetaan. Esityksessä ei ole huomioitu
pieniä yleisiä uimarantoja. Tupakoinnin kieltäminen myös näissä kohteissa vähentäisi sekaannusta
siinä, millä rannalla tupakointi on kiellettyä ja missä sallittua.
78 § Asuntoyhteisön tupakointikiellot
Espoon seudun ympäristöterveys kannattaa esitystä asuntoyhteisölle annettavasta
mahdollisuudesta kieltää tupakointi kaikissa hallitsemissaan yhteisissä ulkotiloissa.
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Asuntoyhteisöjen tulisi voida kieltää tupakointi myös parvekkeilla ja asukkaiden hallinnassa
olevissa sisätiloissa yhtiökokouksen enemmistöpäätöksellä.
Muuta kommentoitavaa esityksestä
Espoon seudun ympäristöterveys haluaa muistuttaa, että asuntoyhteisöjen tupakointiin liittyviä
haasteita tarkasteltaisiin tupakkalain jatkokehittelyssä riittävän kattavasti etenkin, kun
asuinyhteisöille annettujen tupakkalain mukaisten parveketupakoinnin kieltopäätösten valvonta ei
ole nykyisellään helposti toteutettavissa.
Espoon seudun ympäristöterveys haluaa painottaa sitä, että lakimuutoksiin liittyen
valvontaviranomaisten tulee saada riittävästi koulutusta, jotta valvonnassa voidaan toteuttaa
toimijoiden tasapuolista kohtelua.
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