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Enligt sändlista

BEGÄRAN OM UTLÄTANDE OM BETÄNKANDET AV ARBETSGRUPPEN FÖR
UTVECKLING AV TOBAKS- OCH NIKOTINPOLITIKEN
Social- och hälsovärdsministeriet ber dem som nämns i sändlistan att lämna
utlätande om det bifogade betänkandet av arbetsgruppen för utveckling av tobaks- och nikotinpolitiken och de förslag tili ätgärder som presenteras. Även
andra än de som nämns i sändlistan kan lämna utlätande i ärendet.
Social- och hälsovärdsministeriet tillsatte i juni 2017 en arbetsgrupp vars syfite
var att se tili att förslagen blir författningar och andra ätgärder. Med hjälp av
dessa ska befolkningens användning av tobaks- och nikotinprodukter upphöra
före 2030. Arbetsgruppens mandatperiod gick ut den 31 maj 2018 dä den överlämnade sitt betänkande tili familje- och omsorgsministem. Betänkandet innehäller förslag tili lagändringar och andra ätgärder som stöder och främjar tobakslagens syfite att användningen av tobaks- och nikotinprodukter ska upphöra
före 2030.
Vi ber er sända skrifitliga utlätanden som gäller betänkandet tili adressen kiriaamo@stm.fi senast den 21 oktober 2018. Vi ber er nämna ärendenumret
(STM/2645/2017) i utlätandet samt tydligt ange vilket ätgärdsförslag i betän
kandet ni tar ställning tili genom att tili exempel hänvisa tili ätgärdsförslagets
nummer.
Betänkandet av arbetsgruppen för utveckling av tobaks- och nikotinpolitiken
finns i statsrädets publikationsarkiv (http://iulkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160888).
Begäran om utlätande kan ses pä social- och hälsovärdsministeriets webbplats
(www.stm.fi/lausuntopvvnnot).
Ytterligare information ges av Reetta Honkanen, specialsakkunnig, (tfn 0295
163137 och e-post reetta.honkanen@stm.fi)
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SANDLISTA

Justitieministeriet
Finansministeriet
Undervisnings- och kulturministeriet
Arbets- och näringsministeriet
Miljöministeriet
Regionförvaltningsverken
Folkpensionsanstalten (FPA)
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsomrädet (Fimea)
Utbildningsstyrelsen
Polisstyrelsen
Sj ukvärdsdistrikten
Tillständs- och tillsynsverket för social- och hälsovärden (Valvira)
Tjänsteutbudsrädet för hälso- och sjukvärden
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Tullen
Arbetshälsoinstitutet
Allergi-, Hud- och Astmaförbundet rf
Finlands apotekareförbund
Nätverket Läkare mot tobak (DAT)
Förebyggande rusmedelsarbete (EHYT rf)
Finlands näringsliv (EK)
Filha ry
Finlands Tandläkarförbund
Hengitysliitto
Imperial Brands
Disponentförbundet
Finsk Händel
Finlands Fastighetsförbund
Kommunförbundet
Bamombudsmannen
Finlands Läkarförbund
Turism- och Restaurangförbundet
Servicefacket PAM
Philip Morris Finland
Finlands Dagligvaruhandel rf
Nätverket Rökfritt Finland
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry
Suomen ASH ry
Suomen Asunto-osakkeenomistajat ry
Finlands Bensin- och Trafikservicehandlarförbund
Finlands Olympiska kömmitte.
SOSTE Finlands social och hälsa rf
Finlands Rederiförening
Super
STTK
Hjärtförbundet
Cancerföreningen
Tupakkateollisuusliitto ly
Vapers Finland ry
Samarbetsomräden

