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Jakelussa mainituille

LAUSUNTOPYYNTÖ TUPAKKA- JA NIKOTIINIPOLITIIKAN
KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ
Sosiaali-ja terveysministeriö pyytää jakelussa mainittuja tahoja antamaan lau
suntonsa liitteenä olevasta tupakka-ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän
mietinnöstä sekä siinä esitetyistä toimenpide-ehdotuksista. Myös muut kuin ja
kelussa mainitut tahot voivat antaa asiassa lausuntonsa.
Sosiaali-ja terveysministeriö asetti kesäkuussa 2017 työryhmän, jonka tavoit
teena oli aikaansaada ehdotukset säädöksiksi ja muiksi toimenpiteiksi, joilla
väestön tupakka-ja nikotiinituotteiden käyttö loppuu vuoteen 2030 mennessä.
Työryhmän toimikausi päättyi 31.5.2018, jolloin se luovutti mietintönsä perheja peruspalveluministerille. Mietintö sisältää ehdotuksia lakimuutoksiksi ja
muiksi toimenpiteiksi, jotka tukevat ja edistävät tupakkalaissa olevaa tavoitetta
tupakka-ja nikotiinituotteiden käytön loppumiselle vuoteen 2030 mennessä.
Mietintöä koskevat kirjalliset lausunnot pyydetään lähettämään viimeistään
19.10.2018 osoitteeseen kiriaamo@stm.fi. Lausunnoissa pyydetään mainitse
maan lausuntopyynnön asianumero (STM/2645/2017) sekä ilmoittamaan sel
keästi, mihin mietinnön toimenpide-ehdotuksista lausunnossa otetaan kantaa
esimerkiksi viittamaalla toimenpide-ehdotuksen numeroon.
Tupakka-ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän mietintö on nähtävissä
valtioneuvoston julkaisuarkistossa
http://iulkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160888
Lausuntopyyntö on nähtävissä sosiaali-ja terveysministeriön verkkosivuilla
(www.stm.fi/lausuntopvvnnot).
Lisätietoja antaa erityisasiantuntija Reetta Honkanen (puh. 0295163137 ja säh
köposti reetta.honkanen@stm.fi)
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JAKELU

Oikeusministeriö
V altionvarainministeriö
Opetus-ja kulttuuriministeriö
Työ-ja elinkeinoministeriö
Ympäristöministeriö
Aluehallintovirastot
Kansaneläkelaitos (Kela)
Lääkealan turvallisuus-ja kehittämiskeskus (PIMEÄ)
Opetushallitus
Poliisihallitus
Sairaanhoitopiirit
Sosiaali-ja terveysalan lupa-ja valvontavirasto (Valvira)
Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (Palko)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THE)
Tulli
Työterveyslaitos
Allergia-, iho-ja astmaliitto
Apteekkariliitto
DAT, lääkärit tupakkaa vastaan
Ehkäisevä päihdetyö (EHYT ry)
Elinkeinoelämän keskusliitto (EK)
Filha ry
Hammaslääkäriliitto
Hengitysliitto
Imperial Brands
Isännöintiliitto
Kaupan liitto
Kiinteistöliitto
Kuntaliitto
Lapsiasianvaltuutettu
Lääkäriliitto
Matkailu-ja ravintolapalvelut (MaRa)
Palvelualojen ammattiliitto (PAM)
Philip Morris Finland
Päivittäistavarakauppa ry (PTY)
Savuton Suomi -verkosto
Suomalainen Lääkäri seura Duodecim
Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö (SAK)
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto (SAKKI ry)
Suomen ASH ry
Suomen Asunto-osakkeenomistajat ry
Suomen Bensiinikauppiaiden ja Liikennepalvelualojen liitto
Suomen Olympiakomitea
Suomen sosiaali ja terveys ry (SOSTE)
Suomen Varustamoyhdistys
Super
STTK
Sydänliitto
Syöpäyhdistys
Tupakkateollisuusliitto ry
Vapers ry
Yhteistoiminta-alueet

