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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
Säännökseen esitetään esitysluonnoksessa vain tarkennusta. Säännöstä muutettaisiin niin, että siitä
poistettaisiin maininta niistä asuntoyhteisön hallitsemista yhteisistä ulkotiloista, joilla asuntoyhteisö
saa kieltää tupakoinnin. Muutoksen myötä olisi selkeämpää, että asuntoyhteisö saisi kieltää
tupakoinnin kaikissa hallitsemissaan yhteisissä ulkotiloissa, ei vain rakennuksen sisäänkäyntien ja
ilmanottoaukkojen läheisyydessä, lasten leikkialueella ja yhteisillä parvekkeilla.

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry katsoo, että muutos täsmentää
asuntoyhteisön oikeutta kieltää tupakointi kaikissa hallitsemissaan ulkotiloissa. KOVA kannattaa
säännösmuutosta.
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
Suomen tavoitteena on tupakkatuotteiden käytön loppuminen vuoteen 2030 mennessä.
Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry katsoo, ettei nyt esitetyillä
tupakkalain muutoksilla puututa riittävästi ongelmiin, joita vuokra- ja asumisoikeusyhteisöissä on
havaittu tupakoinnin haittojen vähentämisessä.

Olemassa olevien vuokra- ja asumisoikeussopimusten uusiminen täysin savuttomiksi on hidasta,
koska sopimusehtojen muuttaminen vaatii molempien sopimusosapuolten hyväksynnän. Tästä
syystä sopimuksia päivitetään savuttomiksi useimmiten vain asukkaiden vaihtuessa. Samaan aikaan
tupakoinnin haitoista ollaan kuitenkin entistä tietoisempia, ja asukkaat ottavat aktiivisesti yhteyttä
asunnon omistajaan tai vuokranantajaan havaitessaan esimerkiksi tupakansavun kulkeutuvan
asuntoonsa. Suhtautuminen tupakointiin on muuttunut ja tietoisuus tupakoinnin haitoista
lisääntynyt viime vuosina.

KOVA huomauttaa, että asunnoissa tupakointi aiheuttaa huomattavia kustannuksia vuokratalo- ja
asumisoikeusyhteisöille ja siten myös niille asukkaille, jotka eivät tupakoi. Haasteita aiheuttavat
esimerkiksi tilanteet, joissa asukas tupakoi oman vuokrasopimuksensa sallimalla tavalla asuntonsa
sisätiloissa tai parvekkeella, ja savu kulkeutuu ilmanvaihdon kautta viereisiin asuntoihin.
Oikeuskäytännössä (KHO 2020:56) on katsottu, että rakennuksen omistaja voidaan velvoittaa
estämään tupakansavun kulkeutuminen ilmanvaihdon kautta asuntoon. Tapauksessa terveyshaitan
katsottiin johtuvan rakennuksen rakenteista, eristeistä tai rakennuksen omistajan vastuulla olevista
perusjärjestelmistä. KOVA muistuttaa, että tällaisissa tapauksissa tarvittavat korjaustoimenpiteet
ovat useimmiten kalliita. Niiden kustannukset tulevat omakustannusperiaatteella toimivissa
vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöissä kaikkien asukkaiden maksettavaksi.
Omakustannusperiaatteessa asukkaat maksavat kaikki kiinteistöjen rakennuttamisesta ja ylläpidosta
aiheutuvat todelliset kulut. Omakustannusperiaatteella toimivat yhtiöt eivät tavoittele voittoa.

KOVA katsoo, että lainsäädännöllä tulisi lisätä mahdollisuuksia tupakointikieltojen määräämiseen
myös asuinhuoneiston asuintilaan. Lisäksi tupakointikiellon hakuprosessia tulisi selkeyttää ja
nopeuttaa. Näin edistettäisiin tehokkaammin tupakansavusta sivullisille aiheutuvien haittojen
vähentämistä. Tupakointi aiheuttaa vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöille asuntojen ja kiinteistöjen
korjaustarpeita ja lisää kuluja. Tätä kautta tupakointi vaikuttaa myös asukkaiden maksettavaksi
tuleviin asumiskustannuksiin korottavasti. Tupakointikielloilla voitaisiin edistää tupakoinnin
vähentymistä ja Suomen tavoitetta tupakkatuotteiden käytön loppumisesta vuoteen 2030
mennessä.
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