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Tupakkalain muutos
Lausunnonantajan lausunto
2 § Määritelmät / Definitioner
Kohdassa 39) sisätilan määritelmä jää hieman vaikeaselkoiseksi. Määritelmän voi ymmärtää myös
niin, että sisätilalla tarkoitetaan myös tilaa, jossa on katto ja vähintään kaksi seinää. Kohtaa ei ole
avattu säännöskohtaisissa perusteluissa. Jotta sisätilan määritelmä olisi ymmärrettävissä niin kuin se
ilmeisesti on tarkoitettu, olisi syytä avata kohtaa 39) myös säännöskohtaisissa perusteluissa. Lain
nykytilan arvioinnissa kerrotaan, että FCTC:n 8 artiklan toimeenpano-ohjeissa suositellaan, että
sisätila määriteltäsiin miksi tahansa tilaksi, jossa on katto tai yksi tai useampia seiniä. Näin tiukkaan
määritelmään ei kuitenkaan ilmeisesti tässä tupakkalain muutoksessa ole menty.
11 § Kielletyt lisäaineet ja ominaisuudet / Förbjudna tillsatser och egenskaper
Pykälässä ehdotettu muutos, että tunnusomaisten tuoksujen ja makujen kielto koskisi jatkossa
kaikkia tupakkatuotteita, on kannatettavaa. Muutenkin tupakkalain muuttaminen siten, että
tupakoinnin houkuttelevuutta vähennetään, on tärkeää ja kannatettavaa, jotta estetään tupakoinnin
aloittaminen.
26 § Ennakkoilmoitus sähkösavukkeista, täyttösäiliöistä ja höyrystettäväksi tarkoitetuista nikotiinittomista
nesteistä / Förhandsanmälan om elektroniska cigaretter, påfyllningsbehållare och nikotinfria vätskor för
förångning
Pykälään tehtävän muutoksen myötä Valviralle tehtävä ennakkoilmoitus tuotteesta koskisi jatkossa
sähkösavukkeiden ja niiden täyttösäiliöiden lisäksi myös höyrystettäväksi tarkoitettuja
nikotiinittomia nesteitä. Muutos on tärkeä ja kannatettava.
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
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Pykälässä ehdotettu muutos, että tupakkatuotteen vähittäismyyntipakkaukset olisivat ulkonällisesti
toistensa kaltaisia ja että merkinnät ovat tarkkaan säänneltyjä, on kannatettava, koska siten
estetään mm. se, että joku tupakkatuote olisi pakkauksen ominaisuuksien tai ulkonäön vuoksi
jotakin toista tuotetta houkuttelevampi tai tavoiteltavampi.
35 § Tupakkatuotteen vähittäismyyntipakkauksen muu ulkoasu / Annan utformning av
detaljhandelsförpackningar för tobaksprodukter
Muutos on tärkeä ja kannatettava.
35 a § Savukkeen ulkoasu / Cigaretters utformning
Muutos on tärkeä ja kannatettava.
36 § Sähkösavukkeen ja täyttösäiliön vähittäismyyntipakkauksen pakolliset ja sallitut merkinnät /
Obligatorisk och tillåten märkning av detaljhandelsförpackningar för elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare
Muutos on tärkeä ja kannatettava.
36 a § Sähkösavukkeen ja täyttösäiliön vähittäismyyntipakkauksen muu ulkoasu / Annan utformning av
detaljhandelsförpackningar för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
Muutos on tärkeä ja kannatettava.
36 b § Täyttösäiliön ja nikotiininesteen ulkoasu / Utformningen av påfyllningsbehållare och
nikotinvätskans utseende
Muutos on tärkeä ja kannatettava.
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
Tupakkatuotteiden maustamiseen tarkoitettujen tuotteiden myyntikielto on tärkeä ja tarpeellinen
lisäys lakiin. Tähän mennessä maustamiseen tarkoitettujen tuotteiden valvonta on ollut vaikeaa
erityisesti tupakkakaupoissa, joissa on ollut myynnissä esimerkiksi myös elintarvikekäyttöön
soveltuvia mutta myyntipaikan vuoksi ilmeisesti tupakointiin tarkoitettuja nesteitä. Pykälän
lisääminen tupakkalakiin tuo toivottavasti helpotusta tulkintoihin valvonnassa, vaikka se ei vieläkään
tee sitä täysin yksiselitteiseksi.
54 § Omavalvontasuunnitelma / Plan för egenkontroll
Ehdotettu lisäys elinkeinonharjoittajan omavalvontasuunnitelman sisältöön on kannatettava ja
helpottaa omalta osaltaan tupakan myyntipaikkojen valvontaa.
58 § Etämyynnin kielto / Förbud mot distansförsäljning
Muutos on tärkeä ja kannatettava.
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60 § Tukkumyynnin rajoitukset / Begränsningar i partihandel
65 § Kielto tuoda maahan etäviestimen välityksellä hankittuja tuotteita / Förbud mot införsel med hjälp av
ett medel för distanskommunikation
Muutos on tärkeä ja kannatettava.
67 § Matkustajatuonnin määrälliset rajat / Kvantitativa begränsningar för resandeinförsel
Muutos on tärkeä ja kannatettava.
70 § Hintahyvityksen kielto / Förbud mot prisgottgörelse
71 § Esilläpitokielto / Förbud mot framläggande
Muutos on tärkeä ja kannatettava.
74 § Yleiset tupakointikiellot / Allmänna rökförbud
Pykälän 1 momenttiin lisättäisiin uusi 3 a - 3 c -kohta. 3 a -kohdan mukaan tupakointi olisi kielletty
leikkikentillä, joille on laadittava kuluttajatuvallisuuslain mukainen turvallisuusasiakirja. Lisäksi
perustelutekstiässä esitetään esimerkkejä leikkikentistä, jotka olisi katsottava leikkikentiksi, joilla ei
saisi tupakoida. Muutos on tärkeä ja kannatettava, mutta ei ole yksiselitteinen. Kansalaisten on
vaikea tunnistaa leikkikenttiä, joilla ei saa tupakoida. Lisäksi jää epäselväksi, mikä taho kieltoa
valvoisi. Leikkikentät eivät ole kunnan terveydensuojeluviranomaisen suunnitelmallisessa
valvonnassa.
3 c -kohdan mukaan yleisillä uimarannoilla ei saisi tupakoida. Perustelutekstissä todetaan, että
yleinen uimaranta on määritelty asetuksessa 177/2008. Asetus koskee ns. EU-uimarantoja, joilla käy
huomattava määrä uimareita. 3 c -kohdassa säädettäisiin, että tupakointi olisi kielletty yleisällä
uimarannoilla, joista säädetään terveydensuojelulain (763/1994) 32 §:n 2 momentin 3 kohdan
nojalla. Asetuksen 177/2008 lisäksi on olemassa myös asetus pienten yleisten uimarantojen
uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta (354/2008). Muutoksessa jää siis epäselväksi
kiellettäisiinkö tupakointi todellakin vain ns. EU-rannoilla vai myös pienillä yleisillä uimarannoilla.
Tupakointikielto on ulotettava ehdottomasti ja yksiselitteisesti myös pienille yleisille uimarannoille.
Näitä rantoja on Suomessa huomattavasti enemmän kuin ns. EU-rantoja. Lisäksi kansalaisten olisi
vaikea tietää, millä rannalla tupakointi on kiellettyä ja millä sallittua.
78 § Asuntoyhteisön tupakointikiellot / Rökförbud i bostadssammanslutningar
Muutos on tärkeä ja kannatettava ja selkeyttää asuntoyhteisöjen mahdollisuuksia kieltää tupakointi
ulkoalueillaan.
90 § Hakemusten ja ilmoitusten käsittelystä perittävät maksut / Avgifter för behandling av ansökningar
och anmälningar
91 § Tupakkalain valvontamaksut / Avgifter för övervakningen enligt tobakslagen
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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
Muutos on tärkeä ja kannatettava ja lisää ja helpottaa kunnan mahdollisuuksia toteuttaa
valvontaansa.
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
Muutos on tärkeä ja kannatettava.
Voimaantulo / Ikraftträdande
Muuta kommentoitavaa esityksestä / Andra kommentarer om propositionen
-
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