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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tupakkalakia. Esitys toteuttaa hallitusohjelman kirjausta, 
jonka mukaan vähennetään riippuvuuksia ja jatketaan määrätietoista työtä tupakoinnin vähen-
tämiseksi. 

Tupakkatuotteiden, sähkösavukkeiden ja täyttösäiliöiden vähittäismyyntipakkaukset eivät saisi 
merkinnöiltään tai muulta ulkoasultaan erottua muiden vastaavien tuotteiden vähittäismyynti-
pakkauksista. Tupakkalaissa säädettäisiin myös savukkeiden, täyttösäiliöiden ja nikotii-
ninesteen ulkoasua koskevista vaatimuksista. Muutoksilla vähennettäisiin tupakkalaissa tarkoi-
tettujen tuotteiden ja niiden vähittäismyyntipakkausten houkuttelevuutta ja estettäisiin käyttä-
mästä pakkauksia markkinoinnin välineenä. Ehdotuksen tavoitteena on etenkin se, että nuoret 
eivät aloittaisi tupakkalaissa tarkoitettujen tuotteiden käyttämistä. 

Tunnusomaisten tuoksujen ja makujen kieltoa laajennettaisiin koskemaan kaikkia tupakkatuot-
teita, ja tuotteet, jotka on tarkoitettu saamaan tupakkatuotteelle aikaan tunnusomainen tuoksu 
tai maku, kiellettäisiin. Tupakkalaissa määriteltäisiin kuumennettavat tupakkatuotteet, ja niiden 
käyttämiseen tarkoitettujen tupakointivälineiden esilläpito kiellettäisiin. Maahantuontia koske-
vaa sääntelyä muutettaisiin niin, että se koskisi nykyistä yhdenmukaisemmin tupakkalaissa tar-
koitettuja eri tuotteita. 

Tupakointi kiellettäisiin leikkikentillä ja yleisillä uimarannoilla. Lisäksi tupakkalaissa säädettyä 
sisätilan määritelmää laajennettaisiin niin, että sisätiloja koskevat tupakointikiellot kattaisivat 
jatkossa uusia alueita. Ehdotetuilla muutoksilla suojattaisiin väestöä, etenkin pieniä lapsia, pas-
siivisen tupakoinnin haitoilta. Lisäksi tupakointikieltoja koskevat laajennukset ehkäisisivät 
myös tupakoinnista aiheutuvaa roskaantumista ja siitä aiheutuvia ympäristöhaittoja. 

Tupakkalaissa tarkoitettujen tuotteiden valmistajien ja maahantuojien olisi maksettava Sosiaali- 
ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle vuotuinen valvontamaksu, joka perustuisi tuotteiden 
myyntimääriin. Valvontamaksuista saaduilla tuloilla tehostettaisiin erityisesti tuotevalvontaa. 

Muutoksenhakua koskevaa sääntelyä päivitettäisiin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun 
lain näkökulmasta. 

Esitykseen sisältyy lisäksi eräitä teknisluonteisia täsmennyksiä, joilla muun muassa tehostettai-
siin tupakkalain noudattamisen valvontaa. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022. Tuotteiden ja niiden vähittäismyynti-
pakkausten yhdenmukaistamista koskeva sääntely tulisi kuitenkin voimaan vasta 1.1.2023 ja 
sisätilan määritelmää koskeva muutos 1.1.2024. Lisäksi ehdotettuun lakiin sisältyy useita siir-
tymäsäännöksiä. 

—————  
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PERUSTELUT 

1  Asian tausta ja  valmistelu  

Hallituksen esityksen valmistelun taustalla on pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelma 
”Osallistava ja osaava Suomi — sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteis-
kunta”. Hallitusohjelman mukaan vähennetään riippuvuuksia ja jatketaan määrätietoista työtä 
tupakoinnin vähentämiseksi (hallitusohjelman s. 145). Lisäksi valmistelun taustalla vaikuttavat 
viranomaisten esille nostamat tarpeet täsmentää tupakkalain (549/2016) sääntelyä tietyiltä osin. 

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä keväällä ja kesällä 2021. Valmistelun tu-
kena on käytetty ehdotuksia, joita sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2017 asettama tu-
pakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmä esitti mietinnössään (Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön raportteja ja muistioita 21/2018), sekä mietinnöstä saatuja lausuntoja. 

Esitysluonnoksesta järjestettiin lausuntokierros ###—###.2021. Lausunnon antoi yhteensä ### 
eri tahoa. Lausuntopalautetta käsitellään jaksossa 6. 

2  Nykyt i la  ja  sen arviointi  

2.1 Lainsäädäntö ja käytäntö 

2.1.1 Vähittäismyyntipakkaukset 

Tupakkalain 5 luvussa säädetään tupakkalaissa tarkoitettujen tuotteiden vähittäismyyntipak-
kauksia koskevista vaatimuksista. Vähittäismyyntipakkauksella tarkoitetaan tupakkalain 2 §:n 
31 kohdan mukaan tupakkatuotteen tai muun tupakkalaissa tarkoitetun tuotteen pienintä yksit-
täispakkausta, joka on saatettu markkinoille. Tupakkalain 117 §:n mukaan vähittäismyyntipak-
kauksia koskeva sääntely koskee pääsääntöisesti myös tuotteen myyntipäällystä, jolla tarkoite-
taan tupakkalain 2 §:n 32 kohdan mukaan pakkausta, jossa tupakkatuotteet tai muut tupakka-
laissa tarkoitetut tuotteet saatetaan markkinoille ja joka sisältää vähittäismyyntipakkauksen tai 
useita vähittäismyyntipakkauksia. 

Tupakkalain 31 §:n mukaan tupakkatuotteita, sähkösavukkeita, täyttösäiliöitä ja poltettavaksi 
tarkoitettuja kasviperäisiä tuotteita sekä nikotiininesteitä ja höyrystettäväksi tarkoitettuja niko-
tiinittomia nesteitä saa myydä ja muutoin luovuttaa kuluttajille ainoastaan tupakkalain ja sen 
nojalla annettujen säännösten sekä asiaa koskevan Euroopan unionin, jäljempänä EU, lainsää-
dännön mukaisissa vähittäismyyntipakkauksissa. Sikareita saa kuitenkin luovuttaa irrallisina, 
jos ne on varustettu 32 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisilla merkinnöillä. 

Tupakkalain 32 §:ssä säädetään tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkausten pakollisista mer-
kinnöistä. Niitä ovat pykälän 1 momentin mukaan tupakkatuotteiden aiheuttamia terveyshaittoja 
koskevat varoitustekstit ja -kuvat ja muut tupakoinnin lopettamista koskevat tiedot sekä vähit-
täismyyntipakkauksen jäljittämistä varten tarkoitettu yksilöllinen tunniste ja väärinkäytöltä suo-
jaava turvaominaisuus. Varoitustekstit vaaditaan kaikkien tupakkatuotteiden vähittäismyynti-
pakkauksiin, kun taas kuvalliset varoitukset vaaditaan vain poltettavaksi tarkoitettujen tupakka-
tuotteiden vähittäismyyntipakkauksiin. 

Tupakkalain 35 § koskee tupakkatuotteen vähittäismyyntipakkausten muotoa, materiaalia ja 
avausmekanismia. Pykälän 1 momentin mukaan savukkeiden vähittäismyyntipakkauksen on ol-
tava muodoltaan suorakulmainen särmiö ja kääretupakan vähittäismyyntipakkauksen on oltava 
muodoltaan suorakulmainen särmiö taikka lieriömäinen tai pussimainen. Pykälän 2 momentin 
mukaan savukkeiden vähittäismyyntipakkauksen on oltava kartonkia tai pehmeää materiaalia. 
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Siinä ei saa olla avausmekanismia, joka voidaan sulkea tai sinetöidä ensimmäisen avauskerran 
jälkeen, lukuun ottamatta läppäkantta ja kovan rasian saranoitua kantta. Jos vähittäismyyntipak-
kauksessa on läppäkansi tai saranoitu kansi, kansi saa olla saranoitu vain vähittäismyyntipak-
kauksen takapuolella. 

Tupakkalaissa säädetään myös sähkösavukkeiden ja täyttösäiliöiden vähittäismyyntipakkausten 
merkinnöistä. Sähkösavukkeella tarkoitetaan tupakkalain 2 §:n 18 kohdan mukaan tuotetta, 
jonka avulla voidaan hengittää sisään nikotiinipitoista höyryä suukappaleen kautta, sekä kysei-
sen tuotteen osia. Täyttösäiliöllä tarkoitetaan saman pykälän 21 kohdan mukaan nikotii-
ninestettä sisältävää astiaa, jota voidaan käyttää sähkösavukkeen täyttämiseen. Nikotii-
ninesteellä puolestaan tarkoitetaan pykälän 19 kohdan mukaan nikotiinia sisältävää nestettä, 
joka on tarkoitettu höyrystettäväksi sähkösavukkeen avulla, jonka nikotiinipitoisuus on enintään 
20 milligrammaa millilitrassa ja jolla ei ole lääkelain (395/1987) 3 §:n 1 momentin mukaista 
käyttötarkoitusta. 

Tupakkalain 36 §:n 1 momentin mukaan sähkösavukkeiden ja täyttösäiliöiden vähittäismyynti-
pakkauksissa on oltava muun muassa luettelo tuotteen sisältämistä ainesosista alenevassa pai-
nojärjestyksessä, maininta tuotteen nikotiinipitoisuudesta ja annostuksesta sekä suomen- ja 
ruotsinkieliset terveysvaroitukset. Pykälän 3 momentin mukaan sähkösavukkeessa tai täyttösäi-
liössä taikka niiden vähittäismyyntipakkauksissa ei saa olla 33 §:ssä tarkoitettuja kiellettyjä 
merkintöjä. Tämä ei kuitenkaan koske tietoa tuotteen nikotiinipitoisuudesta, annostuksesta ja 
makuaineista. 

2.1.2 Tunnusomaiset tuoksut ja maut 

Tupakkalain 11 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan kuluttajalle ei saa myydä tai muutoin luo-
vuttaa savuketta tai kääretupakkaa, jossa on tunnusomainen tuoksu tai maku. Tunnusomaisella 
tuoksulla tai maulla tarkoitetaan tupakkalain 2 §:n 25 kohdan mukaan muuta kuin tupakan tuok-
sua tai makua, joka on tulosta lisäaineesta tai lisäaineiden yhdistelmästä ja joka on selvästi ha-
vaittavaa tupakkatuotteessa, nikotiininesteessä tai höyrystettäväksi tarkoitetussa nikotiinitto-
massa nesteessä ennen tuotteen käyttöä tai sen aikana. Höyrystettäväksi tarkoitetulla nikotiinit-
tomalla nesteellä tarkoitetaan 2 §:n 20 kohdan mukaan sähkösavukkeen avulla tai muulla vas-
taavalla tavalla höyrystettäväksi tarkoitettua muuta nestettä kuin nikotiininestettä. 

Tupakkalain 24 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan tunnusomaisten tuoksujen ja makujen kielto 
koskee savukkeiden ja kääretupakan lisäksi sähkösavukkeessa käytettäväksi tarkoitettua niko-
tiininestettä ja 25 §:n nojalla myös höyrystettäväksi tarkoitettua nikotiinitonta nestettä. 

2.1.3 Tupakointikiellot 

Tupakkalain 74 §:n 1 momentin mukaan tupakoida ei saa rakennuksen, kulkuneuvon tai muun 
vastaavan paikan sisätiloissa, jotka ovat yleisön tai työntekijöiden käytettävissä taikka elin-
keinotoiminnassa tuotettujen tai julkisten palvelujen tarjoamista varten asiakkaiden käytettä-
vissä, ulkotiloissa järjestettävien yleisten tilaisuuksien katoksissa tai katsomoissa taikka muissa 
tilaisuuden seuraamiseen välittömästi tarkoitetuissa tiloissa, joissa osallistujat oleskelevat pai-
koillaan, eikä päiväkotien taikka esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta tai lukio-ope-
tusta antavien oppilaitosten ulkotiloissa. 

Sisätilalla tarkoitetaan tupakkalain 2 §:n 39 kohdan mukaan asuin-, oleskelu-, odotus- tai työs-
kentelytilaksi tarkoitettua suljettua tilaa, jossa on katto, lattia ja seinät, sekä tällaiseen käyttöön 
tarkoitettua tilaa, josta yhden tasopinnan lisäämisellä voidaan muodostaa suljettu tila. 
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Tupakkalain 78 §:n 2 momentin mukaan asuntoyhteisö saa kieltää tupakoinnin asuntoyhteisön 
hallitsemissa yhteisissä ulkotiloissa rakennuksen sisäänkäyntien ja ilmanottoaukkojen läheisyy-
dessä, lasten leikkialueella ja yhteisillä parvekkeilla. 

Jos kunta valvontatehtävässään havaitsee alueellaan tupakkalain tai sen nojalla annettujen sään-
nösten vastaista toimintaa, kunta voi tupakkalain 96 §:n mukaan kieltää tällaisen toiminnan. 

2.1.4 Myynti 

Tupakkalain 54 §:n mukaan tupakkatuotteita, tupakan vastikkeita, tupakointivälineitä, säh-
kösavukkeita tai nikotiininesteitä myyvän elinkeinonharjoittajan on kustannuksellaan laadittava 
ja toteutettava omavalvontasuunnitelma 53 §:n 1 ja 2 momentissa säädettyjen kieltojen noudat-
tamiseksi. Tupakkalain 53 §:ssä säädetään kiellosta myydä tupakkalaissa tarkoitettuja tuotteita 
alaikäisille. 

Tupakkatuotteita ja nikotiininesteitä saa tupakkalain 60 §:n mukaan myydä tukuittain jälleen-
myyntiä varten vain tupakkalain 50 §:ssa tarkoitetun ilmoituksen tehneelle tukkukaupalle sekä 
sille, jolla on tupakkalain nojalla myönnetty vähittäismyyntilupa. Tupakkatuotteiden tukku-
myynnin edellytyksenä on lisäksi, että tuotteita ostavalla tukulla ja vähittäismyyjällä on jäljitet-
tävyyssääntelyn mukaiset tunnistekoodit. 

Tupakkalain 70 §:n mukaan elinkeinonharjoittaja ei saa tarjota eikä maksaa tupakkatuotteen, 
tupakan vastikkeen, tupakointivälineen, tupakkajäljitelmän, sähkösavukkeen tai nikotii-
ninesteen hinnasta hyvitystä, joka määräytyy mainittujen tuotteiden tai muiden kulutushyödyk-
keiden ja palvelujen ostojen mukaan. 

Tupakkatuotteita, tupakan vastikkeita, sähkösavukkeita, nikotiininesteitä ja niiden tavaramerk-
kejä ei saa tupakkalain 71 §:n mukaan pitää esillä tupakkatuotteiden, tupakan vastikkeiden, tu-
pakointivälineiden, tupakkajäljitelmien, sähkösavukkeiden tai nikotiininesteiden vähittäis-
myynnissä. 

2.1.5 Maahantuonti 

Tupakkalain 58 §:n mukaan tupakkatuotteiden, sähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden rajat 
ylittävä etämyynti on kielletty. Myöskään Suomeen sijoittautunut elinkeinonharjoittaja ei saa 
myydä tai muutoin luovuttaa mainittuja tuotteita kuluttajalle kuluttajansuojalain (38/1978) 6 
luvun 7 §:n 2 momentissa tarkoitettua etäviestintä käyttäen. Vastaavasti tupakkalain 65 §:ssä 
säädetään, että yksityishenkilö ei saa hankkia tai vastaanottaa elinkeinonharjoittajalta tupakka-
tuotteita, sähkösavukkeita tai nikotiininesteitä postitse, tavarankuljetuksena tai muulla vastaa-
valla tavalla Suomen ulkopuolelta. 

Tupakkalain 67 §:ssä säädetään määrällisiä rajoituksia tupakkalaissa tarkoitettujen tuotteiden 
matkustajatuonnille siltä osin kuin maahantuotavien tuotteiden vähittäismyyntipakkausten mer-
kinnät poikkeavat tupakkalaissa säädetyistä vaatimuksista. Tupakkatuotteiden osalta nämä rajat 
ovat enintään 200 savuketta, 50 sikaria, 100 pikkusikaria ja 250 grammaa kääre- tai piipputu-
pakkaa, nikotiininesteen osalta enintään 10 millilitraa ja poltettavaksi tarkoitettujen kasviperäis-
ten tuotteiden osalta enintään 200 yksikköä valmiiksi käärittyinä ja 250 grammaa irtonaisena. 
Tupakkalain 2 §:n 9 kohdan mukaan vesipiipputupakalla tarkoitetaan tupakkatuotetta, jota voi 
käyttää tupakointiin yksinomaan vesipiipun avulla, ja poltettavaksi tarkoitetulla kasviperäisellä 
tuotteella pykälän 15 kohdan mukaan kasveista valmistettua tupakan vastiketta, joka on tarkoi-
tettu poltettavaksi. 
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2.1.6 Tuotevalvonta 

Tupakkalain 3 luvussa säädetään tupakkatuotteita koskevista vaatimuksista ja ilmoituksista ja 4 
luvussa eräitä muita tuotteita koskevista vaatimuksista ja ilmoituksista. Vaadittavia ilmoituksia 
ovat 14 §:ssä säädetty ainesosa-, päästö- ja paloturvallisuusilmoitus, 20 §:ssä säädetty ilmoitus 
uudesta tupakkatuotteesta, 26 §:ssä säädetty ennakkoilmoitus sähkösavukkeista ja täyttösäili-
öistä sekä 29 §:ssä säädetty ainesosailmoitus poltettavaksi tarkoitetuista kasviperäisistä tuot-
teista. 

Tupakkalain 90 §:n 3 momentin mukaan Valvira voi periä valmistajalta tai maahantuojalta mak-
sun virastolle 14—16, 18, 20 ja 26—29 §:n nojalla toimitettujen tietojen vastaanottamisesta, 
tallentamisesta, käsittelystä, analysoinnista ja julkaisemisesta sekä niihin liittyvistä toimenpi-
teistä. 

Tupakkalain 94 §:n 3 momentin mukaan tupakkalain 26 §:n 2 momentissa tarkoitetut tiedot on 
säilytettävä pysyvästi. Tupakkalain 26 §:n 2 momentissa säädetään tiedoista, jotka sähkösavuk-
keesta tai täyttösäiliöstä tehtävässä ennakkoilmoituksessa on oltava. 

2.1.7 Muutoksenhaku 

Tupakkalain 106 §:n 1 momentin mukainen lähtökohta on, että tupakkalain nojalla tehtyyn pää-
tökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttö-
laissa (586/1996) säädetään. Pykälän 2 momentin mukaan hallinto-oikeuden päätökseen saa ha-
kea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Jos 2 momen-
tista ei muuta johdu, Valvira saa pykälän 3 momentin hakea muutosta hallinto-oikeuden pää-
tökseen, joka koskee tupakkatuotteen kiellettyjä lisäaineita tai ominaisuuksia taikka säh-
kösavukkeeseen, täyttösäiliöön, nikotiininesteeseen tai höyrystettäväksi tarkoitettuun nikotiinit-
tomaan nesteeseen liittyviä vaatimuksia. 

Tupakkalain 107 §:n 1 momentin mukaan valittamalla ei saa hakea muutosta Valviran tai kun-
nan antamaan kieltopäätökseen tai muuhun päätökseen, joka perustuu 68 §:n vastaiseen mark-
kinointiin taikka siihen, että tupakkatuotteen, sähkösavukkeen, täyttösäiliön, nikotiininesteen, 
höyrystettäväksi tarkoitetun nikotiinittoman nesteen tai poltettavaksi tarkoitetun kasviperäisen 
tuotteen vähittäismyyntipakkaus on 5 luvun säännösten vastainen, eikä tällaista päätöstä koske-
vaan uhkasakkoon tai teettämisuhkaan. 

Tupakkalain 107 §:n 2 momentin mukaan se, jolle Valvira on antanut 1 momentissa tarkoitetun 
päätöksen tai asettanut 1 momentissa tarkoitetun uhkasakon tai teettämisuhan, voi hakemuksella 
saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saami-
sesta. Pykälän 3 momentin mukaan se, jolle kunta on antanut 1 momentissa tarkoitetun päätök-
sen tai asettanut 1 momentissa tarkoitetun uhkasakon tai teettämisuhan, voi saattaa asian hake-
muksella Valviran käsiteltäväksi 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valviran pää-
töksen voi saattaa edelleen markkinaoikeuden käsiteltäväksi siten kuin pykälän 2 momentissa 
säädetään. 

2.2 Nykytilan arviointi 

2.2.1 Vähittäismyyntipakkaukset 

Tupakkalaissa säädetään varsin tarkasti siitä, millaisia tietoja tupakkatuotteiden sekä säh-
kösavukkeiden ja täyttösäiliöiden vähittäismyyntipakkauksissa on annettava. Tupakkalain 33 
§:ssä ja 36 §:n 3 momentissa säädetään lisäksi siitä, millaisia merkintöjä vähittäismyyntipak-
kauksissa ei saa olla. 
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Oikeuskäytännössä ja -kirjallisuudessa tuotepakkaukset on katsottu osaksi markkinointia. On 
selvää, että vaikka pakkauksilla erotetaan tuotteet muista vastaavista tuotteista, pakkaukset 
myös suunnitellaan vetoamaan kuluttajiin ja tuomaan tuotteelle uusia käyttäjiä tai sitouttamaan 
vanhoja käyttäjiä jatkamaan tuotteen kuluttamista. Pakkauksissa saattaa olla logoja tai kuvioita, 
joiden avulla luodaan tietynlaista imagoa tai tiettyjä mielikuvia. Erityylisillä pakkauksilla saa-
tetaan lisäksi pyrkiä tavoittelemaan eri kuluttajaryhmiä: erilaisilla väreillä ja kuvioinneilla saa-
tetaan houkutella tuotteen käyttäjiksi esimerkiksi tietynikäisiä tai tiettyä sukupuolta olevia ku-
luttajia. 

Tupakkalaissa tarkoitettujen tuotteiden vähittäismyyntipakkausten ulkoasuun on ollut mahdol-
lista puuttua tupakkalain 68 §:ssä säädetyn markkinointikiellon nojalla, jos on katsottu, että 
pakkauksilla on pyritty edistämään tuotteen myyntiä. Markkinaoikeus on esimerkiksi vahvista-
nut ratkaisussaan MAO 505/12, että savukepakkauksen mainonnalliset iskulauseet oli mahdol-
lista kieltää tuolloin voimassa olleen tupakkalain (693/1976), jäljempänä vanha tupakkalaki, 8 
§:n 1 momentissa säädetyn mainontakiellon nojalla. Markkinaoikeus katsoi myös ratkaisussaan 
MAO 84/18, että pakkausmerkintöihin voitiin puuttua markkinointikiellon nojalla. 

Vaikka tupakkalaissa säädetään tupakkatuotteiden, sähkösavukkeiden ja täyttösäiliöiden pak-
kausmerkinnöistä ja kyseisten tuotteiden kaikenlainen markkinointi on kiellettyä, käytännössä 
tuotteiden myyntiä silti edistetään pakkausten avulla. Tämä johtuu ensinnäkin siitä, että voi-
massa olevassa tupakkalaissa erilaisten merkintöjen esittämistä pakkauksissa rajoittavat vain 
kiellettyjä merkintöjä koskevat 33 § ja 36 §:n 3 momentti sekä markkinointikieltoa koskeva 68 
§. Valvovien viranomaisten on siten tulkittava aina tapauskohtaisesti, onko jokin pakkausmer-
kintä, kuten logo, markkinointikiellon vastainen huolimatta siitä, että merkintä ei olisi 33 §:n 
tai 36 §:n 3 momentin nojalla suoranaisesti kielletty. 

Tupakkalaissa ei säädetä myöskään esimerkiksi pakkausten väristä, kuvioinnista tai materiaa-
lista, ja niihin on lähtökohtaisesti hankala puuttua markkinointikiellon nojalla. Esimerkiksi vä-
reiltään tai muodoltaan huomiota herättäviä, kiinnostavia tai muulla tavoin visuaalisesti miel-
lyttäviä pakkauksia on siten saatettu käyttää tosiasiallisesti markkinoinnin välineenä. Pakkauk-
sen värien avulla on esimerkiksi pyritty luomaan kuluttajille mielikuvia tupakkatuotteen omi-
naisuuksista, kuten mausta tai vahvuudesta. Voimassa olevan tupakkalain sääntelystä huoli-
matta vähittäismyyntipakkauksen avulla tapahtuvaa myynninedistämistä ei siis käytännössä 
voida kokonaan estää. Edellä sanottu on perustavanlaatuisessa ristiriidassa sen kanssa, että tu-
pakkalaissa tarkoitettujen tuotteiden kaikenlainen myynninedistäminen on yksiselitteisesti kiel-
lettyä. 

Tupakkatuotteiden ja niiden tavaramerkkien esilläpito tupakkatuotteiden vähittäismyynnissä 
kiellettiin alun perin vuonna 2010, ja kielto tuli voimaan vuonna 2012. Nykyisin kielto koskee 
varsin laajasti tupakkalaissa tarkoitettuja tuotteita. Esilläpitokiellon myötä tupakkatuotteet ja 
vastaavat tuotteet eivät enää ole asiakkaiden näkyvillä tuotteiden myyntipaikoissa. Tästä huoli-
matta tupakkatuotteet ja sähkösavukkeet sekä niiden vähittäismyyntipakkaukset näkyvät nykyi-
sinkin ihmisten arkipäiväisessä elämässä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tai roskana maassa. 
Tiukassa sääntely-ympäristössä houkuttelevan näköiset tuotteet ja vähittäismyyntipakkaukset 
toimivatkin tuotteiden tärkeimpänä markkinointikeinona. 

Esilläpitokiellosta on säädetty poikkeus erikoismyymälöille, kuten tupakkakaupoille ja säh-
kösavukemyymälöille. Erikoismyymälöissä tuotteet ja niiden tavaramerkit voivat olla esillä, jos 
niitä ei näy myyntipaikan ulkopuolelta. Viime vuosina maailmalla ovat yleistyneet myös sellai-
set erikoismyymälät, joissa myydään vain yhtä tupakka- tai sähkösavuketuotemerkkiä. Tällai-
sissa myymälöissä tuotteen tavaramerkki toimii käytännössä aina markkinoinnin välineenä. 
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Valmistajat ja maahantuojat pyrkivät viestimään kuluttajille myös tuotteen mahdollisista uusista 
ominaisuuksista, ja tämä tapahtuu pääsääntöisesti vähittäismyyntipakkauksissa annettavan in-
formaation avulla. Tällaisen informaation antaminen vähittäismyyntipakkauksessa on lähtökoh-
taisesti markkinointikiellon vastaista. Edellä kuvattua vähittäismyyntipakkauksessa esiintyvää 
markkinointia tapahtuu kuitenkin joissain määrin jatkuvasti, ja valvonnan keinot siihen puuttu-
miseen ovat rajalliset. 

Houkuttelevat vähittäismyyntipakkaukset ovat ongelmallisia myös tupakkalain 1 §:n näkökul-
masta, jonka mukaan tupakkalain tavoitteena on ihmisille myrkyllisiä aineita sisältävien ja riip-
puvuutta aiheuttavien tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinipitoisten tuotteiden käytön loppu-
minen. 

Tupakoinnin torjuntaa koskeva Maailman terveysjärjestön (WHO) puitesopimus (SopS 
27/2005 vp) eli Framework Convention on Tobacco Control, jäljempänä FCTC, on ensimmäi-
nen kansanterveyteen keskittyvä kansainvälinen sopimus. Sen tavoitteena on vähentää tupa-
kointia pysyvästi ja ehkäistä tupakan aiheuttamia terveyshaittoja. FCTC:n 13 artikla koskee tu-
pakan mainontaa, myynninedistämistä ja tupakkasponsorointia, ja 13 artiklan toimeenpano-oh-
jeissa kehotetaan harkitsemaan yhdenmukaistettujen pakkausten käyttöönottoa. 

Tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien 
jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä sekä direktiivin 
2001/37/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2014/40/EU, jäljempänä tupakkatuotedirektiivi, 24 artiklan 2 kohdan mukaan tupakkatuotedi-
rektiivi ei vaikuta jäsenvaltion oikeuteen pitää voimassa tai ottaa käyttöön muita vaatimuksia, 
joita sovelletaan kaikkiin sen markkinoille saatettuihin tuotteisiin tupakkatuotteiden pakkausten 
standardoinnin osalta, jos se on kansanterveydellisesti perusteltua, ottaen huomioon tupakka-
tuotedirektiivillä saavutettava ihmisten terveyden suojelun korkea taso. Näitä toimenpiteitä ei 
kuitenkaan saa käyttää mielivaltaisen syrjinnän keinona eikä jäsenvaltioiden välisen kaupan 
peiteltyyn rajoittamiseen. Näistä toimenpiteistä sekä niiden voimassa pitämisen tai käyttöön-
oton perusteista on ilmoitettava komissiolle. 

Myyntipäällystä koskevaa tupakkalain 117 §:ä ei sovelleta höyrystettäväksi tarkoitetun nikotii-
nittoman nesteen myyntipäällykseen. Tämä mahdollistaa sen, että vähittäismyyntipakkauksia 
koskevia vaatimuksia kierretään myyntipäällyksen avulla. 

2.2.2 Tunnusomaiset tuoksut ja maut 

Tupakkalaissa säädetty tunnusomaisten tuoksujen ja makujen kielto perustuu savukkeiden ja 
kääretupakan osalta tupakkatuotedirektiivin 7 artiklan 1 kohtaan. Sen mukaan jäsenvaltioiden 
on kiellettävä sellaisten tupakkatuotteiden markkinoille saattaminen, joissa on jokin tunnus-
omainen maku. Saman artiklan 12 kohdan mukaan muut tupakkatuotteet kuin savukkeet ja kää-
retupakka vapautetaan 1 kohdassa säädetystä kiellosta. Nikotiininesteiden ja höyrystettäväksi 
tarkoitettujen nikotiinittomien nesteiden osalta tunnusomaisten tuoksujen ja makujen kieltämi-
nen on puolestaan ollut kansallinen ratkaisu. 

Tupakkalain 11 §:n 1 momentin 1 kohdassa säädetty tunnusomaisten tuoksujen ja makujen 
kielto ei ulotu muihin tupakkatuotteisiin kuin savukkeisiin ja kääretupakkaan, joten esimerkiksi 
sikarit, pikkusikarit ja vesipiipputupakka ovat kiellon ulkopuolella. Mainitut tuotteet voivat siis 
voimassa olevan tupakkalain nojalla maistua muun muassa mentolilta, vaniljalta tai mansikalta. 
Tunnusomaisilla tuoksuilla ja mauilla pyritään esimerkiksi peittämään tuotteen kitkerää makua, 
minkä lisäksi ne ovat omiaan lisäämään tuotteisiin kohdistuvaa kiinnostusta etenkin lapsissa ja 
nuorissa. 
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On epäjohdonmukaista, että tunnusomaisten tuoksujen ja makujen kielto ei koske kaikkia tu-
pakkatuotteita vaan vain osaa niistä. Kaikki tupakkatuotteet ovat terveydelle erittäin vaarallisia, 
eikä ole perusteita sille, että osa tupakkatuotteista on rajattu kiellon ulkopuolelle. Epäjohdon-
mukaisuutta korostaa se, että sähkösavukenesteiden kohdalla tunnusomaisten tuoksujen ja ma-
kujen kielto koskee niin nikotiininesteitä kuin höyrystettäväksi tarkoitettuja nikotiinittomia nes-
teitä. 

Savukkeita ja kääretupakkaa koskevan tunnusomaisen tuoksun ja maun kiellon myötä markki-
nat ovat kehittyneet erityisesti muiden tupakkalaissa tarkoitettujen tuotteiden osalta. Esimer-
kiksi pikkusikarit muistuttavat nykyään ulkomuodoltaan savukkeita, vaikka savukkeen valkoi-
nen käärepaperi onkin pikkusikareissa ruskea tupakan lehti. Pikkusikarit saavat voimassa ole-
van tupakkalain mukaan maistua esimerkiksi vaniljalta tai suklaalta, joten ne saattavat toimia 
eräänlaisena porttina nikotiiniriippuvuuteen. 

Onkin viitteitä siitä, että kiinnostus pikkusikareihin on kasvanut. Pikkusikareiden käytössä on 
Eurobarometri-tutkimuksen mukaan nähtävissä Suomessa hienoista nousua: vuonna 2017 ky-
selyyn vastanneista yli 15-vuotiaista tupakoijista kaksi prosenttia ilmoitti polttavansa pikkusi-
kareita päivittäin ja kolme prosenttia viikoittain, ja vuonna 2020 vastaavat osuudet olivat seit-
semän prosenttia ja yksi prosentti. Sikareiden ja piipputupakan käyttäjiä oli alle 1 prosentti. 
Myös vesipiipun säännöllinen käyttö on Suomessa harvinaista sekä aikuisilla että nuorilla. 

Markkinoille on lisäksi tullut erilaisia tuotteita, jotka mahdollistavat tunnusomaisen tuoksun tai 
maun lisäämisen tupakkatuotteeseen. Tällaisia tuotteita ovat muun muassa erikseen myytävät 
makufiltterit, makukapselifiltterit tai makukortit, jotka kuluttaja voi laittaa savukeaskin tai kää-
retupakkapakkauksen sisään ja muuttaa tällä tavoin itse tupakkatuotteen makua. Tupakkalain 
11 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan kuluttajalle ei saa myydä tai muutoin luovuttaa savuketta 
tai kääretupakkaa, jonka jossakin osassa on makuaineita niin, että tuotteen tuoksua, makua tai 
savun voimakkuutta voi muuttaa. Kielto ei kuitenkaan koske edellä kuvattuja tuotteita, jotka 
myydään erikseen. Nämä uudentyyppiset tuotteet kuvastavat sitä, miten tupakkalaissa säädet-
tyjä kieltoja ja rajoituksia pyritään kiertämään nopealla tuotekehittelyllä. 

2.2.3 Tupakointikiellot 

Tupakkalaissa säädetään melko kattavasti sisätiloja koskevista tupakointikielloista. Sisätiloja 
ovat 2 §:n 39 kohdan mukaan asuin-, oleskelu-, odotus- tai työskentelytilaksi tarkoitetut suljetut 
tilat, joissa on katto, lattia ja seinät, sekä tällaiseen käyttöön tarkoitetut tilat, joista yhden ta-
sopinnan lisäämisellä voidaan muodostaa suljettu tila. Hallituksen esityksen Eduskunnalle laiksi 
toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta (HE 226/2005 vp) pe-
rustelujen mukaan sisätilalla tarkoitettaisiin suljettua tilaa, jossa on katto, lattia ja seinät niiden 
valmistustavasta tai -materiaalista riippumatta. Tällaisena tilana pidettäisiin mitä tahansa tilaa, 
jonka rakenteet vähentävät ilmanvaihtoa niin, että siihen voi kertyä tupakansavua. 

Käytännössä esimerkiksi suorakulmion mallisessa sisätilassa voi lattian ja katon lisäksi olla kor-
keintaan kaksi seinää, jotta tilassa saisi tupakoida. Erilaiset tilojen mallit huomioon ottaen voi-
massa oleva sisätilan määritelmä mahdollistaa tupakoinnin melko suljetussakin tilassa: tupa-
kointi on lain mukaan sallittua esimerkiksi suurillakin I- tai L-kirjaimen mallisilla terasseilla, 
joissa vain terassin lyhyet päätyseinät on jätetty auki. Sisätilaksi ei voida katsoa myöskään esi-
merkiksi kuusikulmion muotoista terassia, jossa on katto, lattia ja neljä seinää. Näin ollen voi-
massa olevan tupakkalain perusteella tupakointi on sallittua tällaisella terassilla huolimatta siitä, 
että tupakansavu ei tuuletu kunnolla ja voi jäädä tilaan pitkäksikin aikaa. 

FCTC:n 8 artikla koskee ympäristön tupakansavulle altistumiselta suojelemista. Artiklan toi-
meenpano-ohjeissa suositellaan, että sisätila määriteltäisiin miksi tahansa tilaksi, jossa on katto 
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tai yksi tai useampia seiniä. Näin tulisi olla riippumatta katon ja seinien materiaalista sekä siitä, 
onko rakennelma pysyvä vai väliaikainen. Lisäksi Euroopan unionin neuvosto on suositukses-
saan (2009/C 296/02) viitannut mainittuun FCTC:n 8 artiklan toimeenpano-ohjeeseen ja siinä 
suositeltuun sisätilan määritelmään. 

Voimassa olevat tupakointikiellot kattavat jo melko hyvin sellaiset tilat, joissa erityisesti ala-
ikäiset oleskelevat. Tupakointia ei kuitenkaan ole kielletty esimerkiksi leikkikentillä, jotka ovat 
erityisesti pienille lapsille tarkoitettuja ulkoalueita, eikä uimarannoilla, joissa tyypillisesti oles-
kelee paljon alaikäisiä. Kunnat ovat saattaneet suositella, että näillä alueilla ei tupakoitaisi. Kun-
nat eivät kuitenkaan voi kieltää tupakointia leikkikentillä tai uimarannoilla, sillä julkisen vallan 
asettamien tupakointikieltojen tulee perustua lakiin (ks. eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen 
ratkaisu 890/4/03). Näiltä osin sääntelyä voidaan pitää riittämättöminä suojaamaan väestöä, 
etenkin pieniä lapsia, tupakansavulle altistumiselta. 

Lisäksi terveysvaaraa voi aiheutua myös tupakkatuotteiden käytöstä aiheutuvasta roskaantumi-
sesta, sillä esimerkiksi tupakantumpit ja nuuskapussit ovat erittäin myrkyllisiä ja saattavat niel-
tyinä aiheuttaa pienelle lapselle hengenvaarallisen nikotiinimyrkytyksen. Maahan heitetyt tu-
pakka- ja nikotiinituotteet muodostavat terveysriskin pikkulapsille alaikäisten käytössä olevilla 
ulkoalueilla. Myrkytystietokeskukseen tulevista, lapsiin liittyvistä kyselyistä merkittävä osa 
koskee tupakkatuotteita ja nikotiinia. 

Tupakantumpit ovat merkittävä ongelma paitsi ihmisten terveyden, myös luonnonympäristön 
kannalta. Esimerkiksi uimarannoilta tumpit kulkeutuvat helposti vesistöihin, ja samalla niissä 
olevat myrkylliset kemikaalit huuhtoutuvat vesistöjen ekosysteemiin. Myrkyt aiheuttavat pien-
eliöiden kuolemia, ja myös linnut ja vesistöjen eläimet voivat vahingoittua tai kuolla tumppeja 
syötyään. Yhden tupakantumpin hajoaminen kestää keskimäärin 1,5 vuotta makeassa vedessä 
ja noin kolme vuotta merivedessä. 

Vanhan tupakkalain 12 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan tupakointi oli kiellettyä lastensuoje-
lulain (417/2007) tai mielenterveyslain (1116/1990) nojalla hoitoa antavien laitosten alle 18-
vuotiaille tarkoitetuissa sisätiloissa ja heille tarkoitetuilla ulkoalueilla. Tupakointi tällaisten lai-
tosten sisätiloissa on kiellettyä voimassa olevan tupakkalain 74 §:n 1 momentin 1 kohdan no-
jalla, mutta voimassa olevassa tupakkalaissa ei kielletä tupakointia laitosten ulkoalueilla, jotka 
on tarkoitettu alle 18-vuotiaille. Voimassa olevassa tupakkalaissa ei ole ollut tarkoitus heikentää 
alaikäisten suojaamista passiiviselta tupakoinnilta ja tupakointiin liittyvältä mallioppimiselta, 
vaan lastensuojelulain ja mielenterveyslain nojalla hoitoa antavia laitoksia koskeva tupakointi-
kielto on jäänyt epähuomiossa pois 74 §:stä. 

Tupakkalain 78 §:n 2 momentin mukaan asuntoyhteisö saa kieltää tupakoinnin asuntoyhteisön 
hallitsemissa yhteisissä ulkotiloissa rakennuksen sisäänkäyntien ja ilmanottoaukkojen läheisyy-
dessä, lasten leikkialueella ja yhteisillä parvekkeilla. Asuntoyhteisöllä olisi mahdollisuus kieltää 
tupakointi hallitsemissaan yhteisissä ulkotiloissa myös ilman asiaa koskevaa nimenomaista 
säännöstä, mutta säännöksellä pyritään siihen, että järjestyssäännöillä toteutetut tupakointikiel-
lot yleistyisivät edelleenkin (ks. hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi toimenpiteistä tupakoin-
nin vähentämiseksi annetun lain ja lääkelain 54 a ja 54 e §:n muuttamisesta, HE 180/2009 vp). 
Tupakkalain 78 §:n 2 momentin muotoilusta saattaa kuitenkin syntyä sellainen käsitys, että 
asuntoyhteisön oikeus kieltää tupakointi hallitsemissaan yhteisissä ulkotiloissa olisi rajattu vain 
rakennuksen sisäänkäyntien ja ilmanottoaukkojen läheisyyteen, lasten leikkialueelle ja yhtei-
sille parvekkeille. Näin ei ole, vaan säännöksen loppuosa on tarkoitettu yhteisiä ulkotiloja kos-
kevaksi esimerkkiluetteloksi. 
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Kunta voi määrätä asuntoyhteisöön tupakointikiellon tupakkalain 79 §:n nojalla. Jos pykälässä 
säädetyt tupakointikiellon ehdot täyttyvät, kunnalla ei ole kiellon määräämisessä harkintavaltaa. 
Kielto määrätään aina asuntoyhteisölle eikä esimerkiksi yksittäiselle asukkaalle. 

Jos asukas tai muu asuntoyhteisössä olevan tilan haltija rikkoo tupakointikieltoa, jonka kunta 
on määrännyt asuntoyhteisöön tupakkalain 79 §:n nojalla, kunnan olisi kiellettävä antamansa 
määräyksen vastainen toiminta. Voimassa olevan tupakkalain 96 §:n sanamuoto ei kuitenkaan 
yksiselitteisesti mahdollista tällaisen kiellon antamista, sillä kyse ei ole tupakkalain tai sen no-
jalla annettujen säännösten vastaisesta toiminnasta vaan kunnan tupakkalain 79 §:n nojalla an-
netun määräyksen vastaisesta toiminnasta. 

2.2.4 Myynti 

Voimassa olevan tupakkalain 54 §:ssä velvoitetaan tupakkalaissa tarkoitettuja tuotteita myyvä 
elinkeinonharjoittaja laatimaan ja toteuttamaan omavalvontasuunnitelma, jonka tarkoituksena 
on varmistaa, ettei ikärajatuotteita myydä alle 18-vuotiaille. Tupakkalaissa tarkoitettujen tuot-
teiden myyjälle on säädetty myös muita velvollisuuksia, kuten olla myymättä kuluttajille tuot-
teita, jotka ovat tai joiden vähittäismyyntipakkaukset ovat lainvastaisia. Velvollisuuksien lai-
minlyönnistä voi seurata jopa tupakkalain 97 §:n mukainen myyntiluvan määräaikainen tai py-
syvä peruutus. Tästä huolimatta 54 §:ssä säädetty omavalvontavelvollisuus ei ulotu muuhun 
kuin ikärajan valvontaan. 

Omavalvontavelvollisuus koskee vähittäismyynnin lisäksi myös tukkumyyntiä. Tukkumyynnin 
näkökulmasta pelkkään ikärajavalvontaan keskittyvä omavalvonta on puutteellista senkin 
vuoksi, että tukuissa asioivat pääsääntöisesti yli 18-vuotiaat yritysasiakkaat. 

Tukkumyyntiä ei ole rajattu tupakkalain 70 §:ssä säädetyn hintahyvityksen kiellon ulkopuolelle. 
Käytännössä tukkumyynnin hinnat perustuvat pääsääntöisesti nimenomaan ostojen määrään, 
minkä vuoksi tupakkalaissa tarkoitettuja tuotteita koskeva hintahyvityksen kielto on aiheuttanut 
tukuille haasteita näiden tuotteiden myynnissä. Esimerkiksi alkoholilain (1102/2017) 51 §:n 2 
momentissa hintahyvityksen kielto on muotoiltu niin, että se koskee myynnin osalta selkeästi 
vain vähittäismyyntiä. 

Tupakkalain 95 §:ssä säädetään Valviran velvollisuudesta julkaista myyntilupien ja myynti-il-
moitusten rekisteristä tietoja verkkosivuillaan niin, että tietoja voi hakea ainoastaan yksittäisinä 
hakuina. Käytännössä tukkumyyjillä on kuitenkin tarve saada tietoja voimassaolevista myynti-
luvista ja ilmoituksen tehneistä tukkumyyjistä massana, jotta ne voivat tehokkaasti noudattaa 
tupakkalain 60 §:ssä säädettyjä velvollisuuksiaan tukkumyynnin rajoituksiin liittyen. 

Tupakkalain 71 §:ssä säädetty esilläpitokielto koskee tupakkatuotteita, tupakan vastikkeita, säh-
kösavukkeita ja nikotiininesteitä sekä niiden tavaramerkkejä. Esilläpitokiellon ulkopuolelle jää-
vät puolestaan muun muassa tupakointivälineet. Viime vuosina muualla Euroopassa markki-
noille on tullut niin sanottuja kuumennettavia tupakkatuotteita, joita käytetään sähkösavuketta 
muistuttavilla laitteilla. Suomen markkinoilla kuumennettavia tupakkatuotteita tai niiden käyt-
tämiseen tarkoitettuja tupakointivälineitä ei vielä ole, mutta jos tällaisia tuotteita tulisi Suomessa 
myyntiin, niitä saisi voimassa olevan tupakkalain mukaan pitää vähittäismyynnissä esillä. Tämä 
olisi omiaan houkuttelemaan kuumennettaville tupakkatuotteille uusia käyttäjiä, ja tuote saat-
taisi kiinnostaa etenkin lapsia ja nuoria. On lisäksi epäjohdonmukaista, että vaikka sähkösavu-
ketta ja kuumennettavan tupakkatuotteen käyttämiseen tarkoitettua tupakointivälinettä ei vält-
tämättä pysty päällisin puolin erottamaan toisistaan, vain ensiksi mainitun tuotteen esilläpito on 
kiellettyä. 
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2.2.5 Maahantuonti 

Tupakkalain 67 §:ssä säädetään savukkeiden, sikareiden, pikkusikareiden, kääre- ja piipputupa-
kan, nikotiininesteen ja poltettavaksi tarkoitettujen kasviperäisten tuotteiden matkustajatuon-
nille määrällisiä rajoja. Lisäksi tupakkalain 58 §:ssä säädetään etämyynnin kiellosta ja 65 §:ssä 
kiellosta tuoda maahan etäviestimen välityksellä hankittuja tuotteita. Tupakkalain 58 ja 65 § 
koskevat tupakkatuotteita, sähkösavukkeita sekä nikotiininesteitä. 

Voimassa olevissa maahantuonnin kielloissa ja rajoituksissa on epäjohdonmukaisuutta etenkin 
vesipiipputupakan osalta. Tupakkalain 58 ja 65 § koskevat kaikkia tupakkatuotteita, mukaan 
lukien vesipiipputupakkaa. Vesipiipputupakkaa ei siis saa myydä etäviestimen välityksellä eikä 
etäviestimen välityksellä hankittua vesipiipputupakkaa saa hankkia tai vastaanottaa Suomen ul-
kopuolelta. Tupakkalain 67 §:ssä ei kuitenkaan säädetä määrällisiä rajoituksia vesipiipputupa-
kan matkustajatuonnille, joten matkustajat voivat tuoda vesipiipputupakkaa maahan rajatto-
masti. 

Poltettavaksi tarkoitetun kasviperäisen tuotteen, kuten vesipiipussa käytettävän yrttiseoksen, 
joka ei sisällä tupakkakasvia, matkustajatuontia on sen sijaan rajoitettu 67 §:ssä. Tällaisen tuot-
teen etämyyntiä ei kuitenkaan ole kielletty 58 §:ssä eikä tuotteen hankkimista etäviestimen vä-
lityksellä ole kielletty 65 §:ssä. 

2.2.6 Tuotevalvonta 

Tupakkalaissa tarkoitettujen tuotteiden tuotevalvonta kuuluu Valviralle ja kunnille. Tuoteval-
vontaa ei kuitenkaan käytännössä pystytä toteuttamaan sillä tasolla kuin tupakkalaissa ja EU:n 
lainsäädännössä edellytetään. Syitä tähän ovat muun muassa liian vähäiset henkilöresurssit, kes-
keisten tietojärjestelmien toiminnallisuudet sekä se, että huomattava osa tuoteilmoituksista si-
sältää virheellisiä tai väärin ilmoitettuja tietoja. 

Valtaosa tupakkatuotteiden valmistajista ja maahantuojista, jotka ovat tehneet tupakkalaissa 
edellytettyjä ilmoituksia tuotteistaan, ovat myös maksaneet tupakkalain 90 §:n 3 momentissa 
tarkoitetun tuoteilmoitusmaksun. Sen sijaan muiden tupakkalaissa tarkoitettujen tuotteiden koh-
dalla tilanne on täysin toisenlainen. Esimerkiksi sähkösavukkeiden valmistajat ja maahantuojat 
maksoivat vuonna 2020 tuoteilmoitusmaksun vain noin 25 prosentissa tapauksia. Osuus on vielä 
pienempi vuosittain tehtävissä ilmoituksissa, kuten myyntimääräilmoituksissa. Lisäksi suoritet-
tujen maksujen kertymä on pienentynyt vuosittain maksuja koskevan sääntelyn voimaantulon 
jälkeen. Vuoden 2020 maksukertymä oli enää noin 20 prosenttia vuoden 2017 maksukerty-
mästä. 

Valvira julkaisee tupakkalain 94 §:n mukaisesti verkkosivuillaan tiedot tuotteista, joista sille on 
tehty ilmoitus. Kyseiseltä sivustolta toiset valvontaviranomaiset, tuotteen myyntiin osallistuvat 
tahot ja kansalaiset voivat tarkistaa, onko tuotteesta tehty ilmoitusta. Jos tuotteesta ei ole tehty 
ilmoitusta eikä ilmoitusmaksua ole maksettu, tuote ei saa olla markkinoilla. Tällä hetkellä Val-
vira julkaisee tiedot kaikista tuotteista, joista sille on tehty ilmoitus, vaikka tuoteilmoitusten 
joukossa on tuhansia tuotteita, joiden osalta ilmoitusmaksut on laiminlyöty. Verkkosivusto ei 
näin ollen anna totuudenmukaista kuvaa markkinatilanteesta. 

Tuotteet, joita koskevat ilmoitusmaksut on laiminlyöty, voivat lainvastaisesta tilanteesta huoli-
matta olla markkinoilla niin kauan, kunnes Valvira on tehnyt niitä koskevan kieltopäätöksen. 
Kieltopäätökset hallinnollisine prosesseineen ovat kuitenkin erittäin työläitä ja päätöksiä pitäisi 
tehdä sadoittain, jotta kaikkiin laiminlyönteihin voitaisiin tehokkaasti puuttua. Tämä ei ole mah-
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dollista nykyisillä resursseilla, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että markkinoilla voi olla suu-
riakin määriä tuotteita, joita koskevat ilmoitusmaksut on laiminlyöty jo usean vuoden ajalta. 
Tämä on ongelmallista myös toiminnanharjoittajien yhdenvertaisen kohtelun näkökulmasta. 

Tupakkalain 94 §:n 3 momentin mukaan sähkösavukkeita ja täyttösäiliöitä koskevat ilmoitus-
tiedot on säilytettävä pysyvästi. Käytännössä kyseessä olevien tuotteiden ilmoitukset tehdään 
EU:n yhteiseen ilmoitusportaaliin (EU Common Entry Gate, jäljempänä EU-CEG), jota Euroo-
pan komissio ylläpitää. Komissio on tehnyt kyseisen tietojärjestelmän tekniset määritelmät EU-
lainsäädännön perusteella. EU CEG -tietojärjestelmän teknisten määritelmien mukaan tupakka-
lain 26 §:n 2 momentin mukaiset tiedot säilytetään järjestelmässä 20 vuotta järjestelmän lak-
kauttamisen jälkeen. Kansallisesti säädetty tietojen pysyvä säilytys edellyttäisi, että tiedot siir-
rettäisiin kansalliseen säilytysjärjestelmään. Tietojen suuren määrän vuoksi kansallisen järjes-
telmän olisi oltava erittäin laaja, jotta kaikkien tietojen pysyvä säilytys olisi mahdollista. 

2.2.7 Tupakkatuotteiden jäljitettävyys 

Tupakkalain 41 §:n 1 momentin mukaan tupakkatuotteiden kauppaan osallistuvien elinkeinon-
harjoittajien, vähittäismyyjää lukuun ottamatta, on pidettävä kirjaa siitä, milloin ne ovat saaneet 
vähittäismyyntipakkaukset haltuunsa, vähittäismyyntipakkausten myöhemmistä liikkeistä sekä 
siitä, milloin vähittäismyyntipakkaukset lopullisesti poistuvat niiden hallusta. 

Teknisistä standardeista tupakkatuotteiden jäljitettävyysjärjestelmän perustamista ja toimintaa 
varten annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/574, jäljempänä komission jäl-
jitettävyysasetus, 14 artiklan 1 kohdan mukaan talouden toimijoiden ja ensimmäisten vähittäis-
myyntipaikkojen toiminnanharjoittajien on haettava talouden toimijan tunnistekoodia kunkin 
sellaisen jäsenvaltion toimivaltaiselta tunnisteiden antajalta, jossa ne harjoittavat toimintaa vä-
hintään yhdessä toimintayksikössä. Maahantuojien on haettava tunnistekoodia kunkin sellaisen 
jäsenvaltion toimivaltaiselta tunnisteiden antajalta, jonka markkinoille ne saattavat tuotteitaan. 

Komission jäljitettävyysasetuksen 14 artiklan 5 kohdan mukaan asianomaisen toimijan on vii-
pymättä ilmoitettava tunnisteiden antajalle mahdollisista muutoksista alkuperäisessä hakemus-
lomakkeessa annettuihin tietoihin sekä toiminnan mahdollisesta lopettamisesta. 

Komission jäljitettävyysasetuksen 15 artiklan 4 kohdan mukaan jäsenvaltiot voivat asianmukai-
sesti perustelluissa tapauksissa kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti vaatia tunnisteiden anta-
jaa deaktivoimaan talouden toimijan tunnistekoodin. Tällaisissa tapauksissa jäsenvaltion on il-
moitettava kyseiselle talouden toimijalle tai ensimmäisen vähittäismyyntipaikan toiminnanhar-
joittajalle deaktivoinnista sekä sen perustelut. Talouden toimijan tunnistekoodin deaktivoinnin 
seurauksena myös siihen liittyvien toimintayksikön tunnistekoodien ja koneen tunnistekoodien 
on deaktivoiduttava automaattisesti. 

Tupakkatuotteiden kauppaan osallistuvat elinkeinonharjoittajat hakevat voimassa olevan lain-
säädännön mukaisesti talouden toimijan tunnistekoodit tunnisteiden antajalta. Toiminnanhar-
joittajilla on velvollisuus ilmoittaa mahdollisista muutoksista alkuperäisessä hakemuslomak-
keessa annettuihin tietoihin sekä toiminnan mahdollisesta lopettamisesta. Velvollisuuden lai-
minlyönnistä ei ole säädetty seuraamuksia. 

Voimassa olevassa tupakkalaissa ei ole säädetty valvoville viranomaisille toimivaltaa pyytää 
tunnisteiden antajalta talouden toimijan tunnisteiden deaktivointia eli toimimattomaksi teke-
mistä komission jäljitettävyysasetuksen 15 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Käytännössä tästä seu-
raa, että tunnistekoodi jää aktiiviseksi jäljitettävyysjärjestelmään vaikka toiminnanharjoittaja 
laiminlöisi komission jäljitettävyysasetuksen 14 artiklan 5 kohdan mukaisen velvollisuutensa 
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ilmoittaa tunnisteiden antajalle toimintansa loppumisesta. Onkin hyvin todennäköistä, että jär-
jestelmään jää kasvava joukko aktiivisia tunnisteita sellaisille toimijoille, jotka eivät tosiasialli-
sesti enää osallistu tupakkatuotteiden kauppaan. Tämä puolestaan mahdollistaa tunnistekoodien 
väärinkäytön sekä tupakkatuotteiden laittoman kaupan. 

Lisäksi on mahdollista, että toiminnanharjoittaja, joka on hakenut tunnistekoodeja, osallistuu 
tupakkatuotteiden laittomaan kauppaan tai mahdollistaa sen toiminnallaan. Voimassa olevan 
sääntelyn nojalla valvovat viranomaiset eivät voi tässäkään tilanteessa pyytää tunnisteiden an-
tajaa tekemään talouden toimijan tunnistekoodia toimimattomaksi. 

2.2.8 Muutoksenhaku 

Tupakkalain 106 §:ssä viitataan hallintolainkäyttölakiin, joka on kumottu 1.1.2020 lukien oi-
keudenkäynnistä hallintoasioissa annetulla lailla (808/2019), jäljempänä hallintoprosessilaki. 

Tupakkalain 106 §:n 2 momentissa säädetään valitusluvasta oikaisuvaatimukseen annettuun 
päätökseen. Tämä on kuitenkin tarpeetonta, sillä hallintoprosessilaissa valituslupa on pääsään-
tönä aiemmasta hallintokäyttölain sääntelystä poiketen. 

3  Tavoitteet  

Tupakkalain tavoitteena on lain 1 §:n mukaan ihmisille myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippu-
vuutta aiheuttavien tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinipitoisten tuotteiden käytön loppumi-
nen. Esityksen tavoitteena on osaltaan tukea tämän tavoitteen saavuttamista. Esityksellä toteu-
tetaan myös hallitusohjelmaa, jonka mukaan vähennetään riippuvuuksia ja jatketaan määrätie-
toista työtä tupakoinnin vähentämiseksi. 

Esityksellä tavoitellaan sitä, että tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden vähittäismyyntipak-
kauksia ei voisi käyttää markkinoinnin välineenä ja että mitään tupakkatuotteita ei voisi maku-
aineiden avulla maustaa hyvän makuiseksi. Pyrkimyksenä on tällä tavoin vähentää tuotteiden 
houkuttelevuutta ja sitä kautta tukea tupakoinnin lopettamista ja etenkin ehkäistä sen aloitta-
mista. Tavoitteena on myös varautua Suomen markkinoille mahdollisesti tuleviin uudentyyppi-
siin tupakkatuotteisiin. 

Esityksen tavoitteena on suojella väestöä, etenkin pieniä lapsia, tupakansavulle altistumiselta 
sekä tupakointiin liittyvältä mallioppiselta. Esityksellä tavoitellaan myös tupakoinnista aiheu-
tuvan roskaantumisen ja siitä aiheutuvien ympäristöhaittojen vähentymistä. 

Esityksen tavoitteena on parantaa tuotevalvonnan ja muun tupakkalain mukaisen valvonnan re-
sursseja, jotta Valvira pystyisi nykyistä tehokkaammin varmistamaan muun muassa, että mark-
kinoilla olevat tuotteet ovat tupakkalain mukaisia. 

4  Ehdotukset  ja  ni iden vaikutukset  

4.1 Keskeiset ehdotukset 

Esityksessä ehdotetaan, että tupakkatuotteiden, sähkösavukkeiden ja täyttösäiliöiden vähittäis-
myyntipakkaukset eivät saisi merkinnöiltään tai muulta ulkoasultaan erottua muiden vastaavien 
tuotteiden vähittäismyyntipakkauksista eikä niiden avulla saisi edistää tuotteen myyntiä. Tu-
pakkalaissa säädettäisiin tiedoista, jotka vähittäismyyntipakkauksessa saisi esittää niiden tieto-
jen lisäksi, jotka voimassa olevan tupakkalain mukaan ovat pakollisia. Pakkauksessa saisi esit-
tää tuotteen tuotenimen, valmistajan tai maahantuojan toiminimen ja yhteystiedot sekä tuotteen 
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pakkauskoon ja viivakoodin. Tupakkalailla yhdenmukaistettaisiin myös pakkausten muu ulko-
asu, kuten väri ja materiaali. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella annettaisiin tarkempia 
säännöksiä sekä merkintöjen ulkoasusta, kuten väristä ja kirjasinlajista, että pakkauksen muusta 
ulkoasusta. 

Ehdotetun sääntelyn myötä vähittäismyyntipakkauksissa tulisivat kielletyiksi esimerkiksi logot, 
kuviot ja houkuttelevat värit, joilla tuotteen myyntiä on käytännössä edistetty mutta joihin on 
ollut monesti hankala puuttua markkinointikiellon nojalla. Kaikkien pakkausten olisi oltava kes-
kenään saman näköisiä lukuun ottamatta eräitä erikseen sallittuja poikkeuksia. 

Muista maista saatujen kokemusten perusteella tupakkateollisuus on siirtänyt mainonnalliset 
elementit itse tuotteeseen, kun pakkaukset on yhdenmukaistettu lainsäädännöllä. Tämän vuoksi 
esityksessä ehdotetaan, että tupakkalaissa säädettäisiin savukkeen, täyttösäiliön ja nikotii-
ninesteen sallitusta ulkoasusta. 

Esityksessä ehdotetaan, että tunnusomaiset tuoksut ja maut kiellettäisiin kaikista tupakkatuot-
teista. Kielto koskisi jatkossa siis myös esimerkiksi sikareita ja pikkusikareita. Lisäksi tupakka-
laissa kiellettäisiin sellaiset tuotteet, joiden tarkoituksena on saada aikaan tupakkatuotteelle tun-
nusomainen tuoksu tai maku. Esimerkiksi niin sanotut makukortit tulisivat siis kielletyiksi. 

Esityksessä ehdotetaan, että tupakkalain 2 §:n 39 kohdassa säädettyä sisätilan määritelmää muu-
tettaisiin niin, että se vastaisi nykyistä paremmin FCTC:n toimeenpano-ohjeissa suositeltua 
määritelmää. Sisätilan määritelmä kattaisi jatkossa nykyistä avoimemmat tilat, minkä vuoksi 
esimerkiksi julkisen liikenteen pysäkit kuuluisivat kattavammin tupakointikieltojen piiriin kuin 
nykyisin. 

Esityksessä ehdotetaan, että tupakointi kiellettäisiin leikkikentillä ja yleisillä uimarannoilla. 
Säännöstä asuntoyhteisön oikeudesta kieltää tupakointi ulkoalueellaan selkiytettäisiin. 

Kunnan kieltoja koskevaa tupakkalain 96 §:ää muutettaisiin niin, että se kattaisi myös kunnan 
tupakkalain 79 §:n nojalla antamat määräykset ja että pykälän perusteella voitaisiin antaa sekä 
kieltoja että määräyksiä. 

Elinkeinonharjoittajan omavalvontavelvollisuutta laajennettaisiin koskemaan myytävänä ole-
vien tuotteiden lainmukaisuuden valvontaa. Hintahyvityksen kieltoa muutettaisiin niin, ettei se 
koskisi jatkossa tukkumyyntiä. 

Esilläpitokieltoa ehdotetaan laajennettavaksi tupakointivälineisiin, jotka on tarkoitettu kuumen-
nettavan tupakkatuotteen käyttämiseen. 

Vesipiipputupakan matkustajatuonnille säädettäisiin määrälliset rajat. Poltettavaksi tarkoitetun 
kasviperäisen tuotteen etämyynti ja etäviestimen välityksellä hankitun vastaavan tuotteen maa-
hantuonti kiellettäisiin. 

Esityksessä ehdotetaan, että Valvira perisi vuotuisen valvontamaksun tupakkalaissa tarkoitettu-
jen tuotteiden valmistajilta ja maahantuojilta. Sääntely koskisi sellaisia tupakkalaissa tarkoitet-
tuja tuotteita, joiden myyntimäärät pitää ilmoittaa Valviralle, ja valvontamaksut määräytyisivät 
tuotteiden myyntimäärien perusteella. Muutoksella turvattaisiin valvonnan ja valvonnan oh-
jauksen riittävät voimavarat. Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että tuotteen saisi tuoda markki-
noille vasta sen jälkeen, kun valmistaja tai maahantuoja on maksanut Valviralle tuotetta koske-
van ilmoitusmaksun. Muutoksella edistettäisiin elinkeinonharjoittajien välistä yhdenvertai-
suutta. 
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Tupakkalakia valvoville viranomaisille säädettäisiin toimivalta pyytää tunnisteiden antajaa te-
kemään talouden toimijan tunnistekoodi toimimattomaksi tietyissä tilanteissa. Näin olisi silloin, 
kun on selvää, ettei talouden toimija enää osallistu tupakkatuotteiden kauppaan mutta ei ole 
täyttänyt velvollisuuttaan ilmoittaa tunnisteiden antajalle toimintansa loppumista. Myös sellais-
ten tuotteiden myynti, joiden pakkauksesta puuttuu yksilöllinen tunniste tai turvaominaisuus, 
sekä savuttomien tupakkatuotteiden lainvastainen myynti voisivat johtaa viranomaisen vaati-
mukseen talouden toimijan tunnisteen tekemisestä toimimattomaksi. 

Muutoksenhakua koskevaa tupakkalain sääntelyä yhdenmukaistettaisiin hallintoprosessilain 
sääntelyn kanssa. 

4.2 Pääasialliset vaikutukset 

4.2.1 Taloudelliset vaikutukset 

Tupakkatuotteiden käytöstä yhteiskunnalle aiheutuvat taloudelliset haitat voidaan jakaa välittö-
miin ja välillisiin kustannuksiin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on arvioinut, että vuonna 
2012 tupakointi aiheutti yhteensä noin 1,5 miljardin euron taloudelliset haittakustannukset yh-
teiskunnalle. Tupakoinnin välittömiä ja välillisiä kustannuksia on käsitelty laajemmin hallituk-
sen esityksessä eduskunnalle tupakkalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 15/2016 vp, 
s. 66). 

Taloudellisten haittojen lisäksi tupakkatuotteet ja muut tupakkalaissa tarkoitetut tuotteet tuovat 
myös tuloja yhteiskunnan eri toimijoille: myynti tuottaa verotuloja julkiselle sektorille sekä an-
siotuloja tuotteiden maahantuojille ja jälleenmyyjille. Esityksen tavoitteena on osaltaan tukea 
tupakkalain tavoitetta tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden käytön loppumisesta. Tämän 
vuoksi ehdotettujen muutosten taloudellisia vaikutuksia voidaan arvioida tarkastelemalla esi-
tyksen välittömiä kustannuksia ja tulonmenetyksiä, joita kysynnän vähenemisestä aiheutuu, 
sekä toisaalta säästöjä, joita tupakoinnin ja muiden nikotiinituotteiden käytön vähenemisestä 
yhteiskunnalle koituu. 

Esityksen kokonaistaloudellisia vaikutuksia on mahdotonta arvioida tarkasti. Selvää on, että eh-
dotetut muutokset aiheuttavat välittömiä lisämenoja tupakkalaissa tarkoitettujen tuotteiden val-
mistajille ja maahantuojille. Tiukempi tupakkalainsäädäntö vaikuttaa kysynnän vähenemisen 
kautta negatiivisesti valmistajien, maahantuojien ja jälleenmyyjien tuloihin sekä valtion vero-
kertymään. Tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön lopettamista edistävät toimenpiteet paranta-
vat kuitenkin kansantalouden tuottavuutta, edistävät kansanterveyttä sekä helpottavat kuntien ja 
tulevien hyvinvointialueiden ja valtion menorasitusta erityisesti terveydenhuollon palveluiden 
osalta. Tältä osin esitys tuottaa myönteisiä ulkoisvaikutuksia ja tuo säästöjä yhteiskunnalle. 

Ehdotetulla vähittäismyyntipakkausten yhdenmukaistamista koskevalla sääntelyllä olisi suoria 
taloudellisia vaikutuksia tupakkatuotteiden, sähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden valmista-
jiin ja maahantuojiin. Niille aiheutuisi kustannuksia siitä, että pakkaukset olisi muutettava eh-
dotetun sääntelyn mukaiseksi. Toisaalta nämä kustannukset olisivat lähtökohtaisesti kertaluon-
teisia. Lisäksi valmistajat ja maahantuojat ovat yleensä muutoinkin tehneet pakkauksiinsa sään-
nöllisesti muutoksia, joten ehdotettu sääntely ei edellyttäisi suuria investointeja tuotteiden val-
mistamiseen tarvittaviin laitteisiin tai järjestelmiin. 

Vähittäismyyntipakkausten yhdenmukaistamista koskevan sääntelyn tarkoituksena on vähentää 
tupakkatuotteiden ja sähkösavuketuotteiden houkuttelevuutta ja sitä kautta vähentää niiden ku-
lutusta. Kulutuksen laskeminen vähentäisi tuotteiden valmistajien ja maahantuojien, samoin 
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kuin tukku- ja vähittäismyyjien, tuloja. Sama koskee tunnusomaisten tuoksujen ja makujen kiel-
tämistä muistakin tupakkatuotteista kuin savukkeista ja kääretupakasta sekä niin sanottujen ma-
kukorttien ja vastaavien tuotteiden myynnin kieltämistä. 

Tupakkalaissa tarkoitettujen tuotteiden vähittäismyyjiin vähittäismyyntipakkausten yhdenmu-
kaistaminen saattaisi vaikuttaa lisäksi siten, että tuotteet olisi nykyistä hankalampi erottaa toi-
sistaan. Tällöin asiakkaan palveleminen veisi nykyistä enemmän aikaa. Toisaalta tupakkalaissa 
ei kielletä vähittäismyyjiä tekemästä myyntitelineisiin omia merkintöjään. Myyntitelineeseen 
voisi siten myyjän työn helpottamiseksi merkitä esimerkiksi tuotteiden tuotenimet, kunhan ne 
eivät olisi asiakkaiden nähtävillä. 

On mahdollista, että vähittäismyyntipakkausten yhdenmukaistaminen vaikuttaa eri valmistajien 
ja maahantuojien väliseen kilpailutilanteeseen. Kuluttajien brändiuskollisuus saattaa vähentyä 
ehdotetun sääntelyn myötä, jolloin tuotteen hinnan merkitys voi korostua ostopäätöstä tehtäessä. 
Tämä puolestaan saattaa aiheuttaa valmistajille ja maahantuojille painetta laskea tuotteidensa 
hintoja. Toisaalta tupakkaveron osuus tuotteen hinnasta on niin suuri, että hintakilpailun mah-
dollisuus on rajallinen. 

Muissa maissa, joissa tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkaukset on yhdenmukaistettu lailla, 
tupakkateollisuus on vedonnut siihen, että sääntelyn myötä harmaa talous ja laittomien tupak-
katuotteiden käyttö kasvaisivat, kun tuotteiden tunnistaminen hankaloituu. Esimerkiksi Austra-
liassa tehdyssä tutkimuksessa ei kuitenkaan löydetty näyttöä siitä, että pakkausten yhdenmu-
kaistaminen olisi lisännyt laittomien tai epävirallisten tupakkatuotteiden käyttöä. Lisäksi on 
otettava huomioon, että Suomessa ja muualla EU:ssa käytössä oleva tupakkatuotteiden jäljitet-
tävyysjärjestelmä ehkäisee tuotteiden laitonta kauppaa, ja tuotteen aitouden voi tarkastaa pak-
kauksessa olevasta turvaominaisuudesta. 

Myös ehdotetulla omavalvontavelvollisuuden laajennuksella olisi taloudellisia vaikutuksia tu-
pakkalaissa tarkoitettujen tuotteiden myyjiin, sillä ne joutuisivat päivittämään omavalvonta-
suunnitelmiaan ja niiden mahdollisesti käytettäviä tietojärjestelmiä. Toisaalta omavalvontavel-
vollisuuden laajentamisella ehkäistäisiin lainvastaisten tuotteiden myyntiä kuluttajille, mikä 
puolestaan vähentäisi elinkeinonharjoittajan riskiä niistä taloudellisista menetyksistä, joita esi-
merkiksi tupakkatuotteiden vähittäismyyntiluvan peruuttaminen aiheuttaisi yritykselle. 

Valvontamaksua koskevalla ehdotuksella olisi suoria taloudellisia vaikutuksia tupakkatuottei-
den sekä nikotiininesteiden ja höyrystettäväksi tarkoitettujen nikotiinittomien nesteiden valmis-
tajiin ja maahantuojiin. Vaikutuksen suuruus riippuisi tuotteiden myyntimääristä. Valvonta-
maksulle säädettäisiin kuitenkin sekä vähimmäis- että enimmäismäärä. Enimmäismäärällä var-
mistettaisiin, että valvontamaksu ei muodostu kohtuuttoman suureksi minkään toimijan koh-
dalla. 

Esityksessä ehdotetuilla muutoksella, jonka mukaan tuotetta ei saisi tuoda markkinoille ennen 
kuin 90 §:n 3 momentin 3 kohdan mukainen tuoteilmoitusmaksu on maksettu, olisi välitöntä 
vaikutusta tupakkalaissa tarkoitettujen tuotteiden valmistajien ja maahantuojien talouteen. Eh-
dotuksella saattaisi olla taloudellisia vaikutuksia myös tukku- ja vähittäismyyjille, joiden vali-
koimissa on sellaisia tuotteita, joita koskevat tuoteilmoitusmaksut on laiminlyöty. Tällöin ta-
loudellisia tappioita voisi muodostua, jos myyjä olisi hankkinut myytäväksi tuotteita, joista ei 
ole maksettu ilmoitusmaksua ja joita hän ei näin ollen voisi enää myydä eteenpäin. Toisaalta 
tukku- ja vähittäismyyjillä olisi mahdollisuus saada taloudellisista tappioista korvaus valmista-
jalta tai maahantuojalta, joka vastaa tupakkalain mukaan tuotteen lainmukaisuudesta. 
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Tällä hetkellä tuotteet, joita koskevat tuoteilmoitusmaksut on laiminlyöty, voivat käytännössä 
olla markkinoilla siihen saakka, kunnes Valvira antaa kyseistä tuotetta koskevan kieltopäätök-
sen. Ehdotettu muutos asettaisi valmistajat ja maahantuojat nykyistä tasavertaisempaan ase-
maan keskenään, sillä markkinoille pääsisivät lähtökohtaisesti vain sellaiset tuotteet, jotka täyt-
tävät laissa säädetyt vaatimukset tuoteilmoitusmaksujen osalta. 

Jäljitettävyysjärjestelmää koskevalla muutoksella, jonka mukaan Tulli tai Valvira voisi pyytää 
tunnisteiden antajaa tekemään talouden toimijan tunnus toimimattomaksi, olisi myönteisiä vai-
kutuksia tupakkatuotteiden lailliseen kauppaan osallistuville toimijoille. Tämä johtuu siitä, että 
lainvastaisesti toimivat tahot olisi mahdollista poistaa jäljitettävyysjärjestelmästä, ja tämä puo-
lestaan voisi vähentää tupakkatuotteiden laitonta kauppaa, sillä se poistaisi markkinoilta lain-
vastaisesti toimivia kilpailijoita. 

On mahdollista, että kiristyvästä sääntelystä aiheutuvat kustannukset ja tulonmenetykset pyri-
tään ainakin osittain kattamaan nostamalla tupakkalaissa tarkoitettujen tuotteiden hintoja. Täl-
löin ehdotetuilla muutoksilla voisi olla vaikutusta myös kotitalouksien kulutuskäyttäytymiseen. 
Hintojen nousu vaikuttaisi oletettavasti etenkin nuoriin, koska nuoret ovat yleensä varsin hinta-
sensitiivinen kulutusryhmä. Kulutuksen väheneminen myös tätä kautta parantaisi ihmisten ter-
veydentilaa ja vähentäisi terveyspalvelujen tarvetta. Tällä olisi positiivisia vaikutuksia koko jul-
kistalouteen. 

Ehdotetulla sisätilan määritelmän muuttamisella voisi olla taloudellisia vaikutuksia esimerkiksi 
joillekin sellaisille ravintoloille, joiden hallussa olevalla terassilla saa nykyisin tupakoida. Jos 
terassilla on vähintään kaksi seinää, se muodostaisi jatkossa sisätilan, jossa ei saisi tupakoida. 
Nykyisin sisätilaksi puolestaan katsotaan terassi, jossa on vähintään kolme seinää. Jos ravinto-
loitsija haluaisi mahdollistaa tupakoinnin tällaisella terassilla jatkossakin, taloudellisia vaiku-
tuksia aiheutuisi niistä rakenteellisista muutoksista, joita terassirakennelmiin olisi tehtävä, jotta 
tilaa ei katsottaisi tupakkalain mukaiseksi sisätilaksi. Näiltä kustannuksilta olisi kuitenkin mah-
dollista välttyä, jos tupakointimahdollisuudesta osittain suljetulla terassilla luovuttaisiin koko-
naan. 

On huomattava, että ei ehdoteta varsinaista terassitupakoinnin kieltoa. Tupakointi olisi jatkos-
sakin sallittua terasseilla, jotka ovat niin avoimia, että ne eivät muodosta tupakkalain mukaista 
sisätilaa. Terassin haltija saisi silti jatkossakin halutessaan kieltää tupakoinnin myös tällaisilla 
terasseilla. 

4.2.2 Vaikutukset viranomaisten toimintaan 

Vähittäismyyntipakkausten yhdenmukaistamista koskeva sääntely yksinkertaisi vähittäismyyn-
tipakkausten lainmukaisuuden valvontaa Valvirassa ja kunnissa, sillä kaikki tekstit, kuviot tai 
muut merkinnät, jotka eivät olisi ehdotetun sääntelyn mukaisia, olisivat yksiselitteisesti kiellet-
tyjä. Ehdotettu sääntely vähentäisi todennäköisesti tarvetta tehdä pakkauksia koskevia kielto-
päätöksiä, joita on käsitelty myös markkinaoikeudessa. Tämä säästäisi viranomaisten resursseja 
ja mahdollistaisi niiden nykyistä paremman kohdentamisen muuhun tupakkalain mukaiseen 
valvontaan. 

Omavalvontavelvollisuuden laajentamisen myötä kunnat voisivat kohdistaa valvontaa nykyistä 
riskiperusteisemmin erityisesti niihin myyntipaikkoihin, joissa omavalvontasuunnitelma tai sen 
toteutus vaikuttaisivat puutteelliselta. Omavalvontavelvollisuuden laajentamisen seurauksena 
kunnille ja Valviralle saatettaisiin ilmoittaa nykyistä useammin markkinoilla olevista lainvas-
taisista tuotteista, jolloin valvontaa voitaisiin kohdistaa nykyistä tehokkaammin ja vaikuttavam-
min. 
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Ehdotus, jonka mukaan tuotetta ei saisi tuoda markkinoille ennen kuin tuoteilmoitusmaksu on 
maksettu, helpottaisi huomattavasti Valviran ja kuntien työtä ja mahdollistaisi tuoteilmoitustie-
tojen julkaisemisen nykyistä luotettavammin. Ilmoitukset tuotteista, joita koskeva maksu on lai-
minlyöty, poistettaisiin Valviran verkkosivuilla olevien tuoteilmoitusten joukosta. Tällöin Val-
viran julkaisemat tiedot antaisivat nykyistä tarkemman kuvan markkinoilla todellisuudessa ole-
vista tuotteista. Lisäksi on todennäköistä, että Valvira saisi kerättyä nykyistä tehokkaammin 
valmistajilta ja maahantuojilta tuoteilmoituksia koskevat maksut, sillä tuotteen, jota koskevat 
ilmoitusmaksut on laiminlyöty, markkinoille saattaminen ja siellä oleminen olisi nykyistä mer-
kittävästi vaikeampaa. 

Ehdotetulla vuosittaisella valvontamaksulla Valvira voisi kattaa menoja, joita sille aiheutuu 
paitsi tupakkalaissa tarkoitettujen tuotteiden tuotevalvonnasta, myös muista tupakkalain mukai-
sista tehtävistä, kuten markkinointikiellon ja varmistuslaboratorioiden valvonnasta sekä kuntien 
ja aluehallintovirastojen ohjaamisesta. Esityksellä tavoitellaan Valviralle tupakkalain valvon-
taan ja ohjaukseen noin puolen miljoonan euron lisäresurssia, joka vastaa noin kuutta henkilö-
työvuotta. 

Jäljitettävyysjärjestelmään ehdotettu muutos antaisi Tullille ja Valviralle mahdollisuuden vaatia 
tunnisteiden antajaa tekemään talouden toimijan tunnus toimimattomaksi tietyissä tilanteissa. 
Muutos tehostaisi valvovien viranomaisten mahdollisuuksia estää tupakkatuotteiden laitonta 
kauppaa ja siihen liittyvää harmaata taloutta. 

Tupakointikieltoihin ehdotetut muutokset lisäisivät tupakkalain mukaisten valvontakohteiden 
määrää kunnissa. Tupakointikieltojen ja -rajoitusten noudattamista valvotaan pääsääntöisesti 
valitusten perusteella, ja on todennäköistä, että lyhyellä aikavälillä tupakointikieltoihin ehdote-
tut laajennukset lisäisivät tupakkalaista johtuvaa valvontatarvetta kunnissa. Pitkällä aikavälillä 
ehdotetuilla muutoksilla ei luultavasti kuitenkaan olisi suurta vaikutusta valvontatarpeeseen. Li-
säksi yleiset uimarannat ovat jo nykyisin terveydensuojelulain perusteella suunnitelmallisen 
valvonnan piirissä kunnissa. Synergiaetuja saataisiinkin, jos yleisten uimarantojen kohdalla to-
teutettaisiin tupakkalain mukaista valvontaa samanaikaisesti terveydensuojelulain mukaisen 
valvonnan kanssa. 

4.2.3 Vaikutukset ympäristöön 

Tupakantumpit ovat yleisin roska uimarannoilla. Ehdotetulla yleisiä uimarantoja koskevalla tu-
pakointikiellolla voitaisiin vähentää tupakoinnista aiheutuvaa roskaantumista, millä puolestaan 
olisi myönteisiä vaikutuksia vesistöjen ja niiden eläinten kannalta. 

Lisäksi tupakan viljelystä aiheutuu merkittäviä ympäristöhaittoja: metsiä kaadetaan viljely-
maaksi, mikä kiihdyttää ilmastonmuutosta, minkä lisäksi tupakan viljely köyhdyttää maaperää 
niin, ettei siinä enää muutaman vuoden kuluttua pysty viljelemään mitään. Tupakkaa viljellään 
lähinnä kehitysmaissa, mutta viljelyn haitat voivat ilmastonmuutoksen kautta vaikuttaa koko 
maailmaan. Jos ehdotetut muutokset vähentävät tupakkatuotteiden kulutusta Suomessa, esityk-
sellä on tältä osin pieni mutta oikeasuuntainen vaikutus tupakasta aiheutuvien ympäristöhaitto-
jen vähentämiseen. 

Tupakointikieltojen laajentamisella olisi lisäksi myönteisiä vaikutuksia ympäristöterveyteen. 
Näitä vaikutuksia käsitellään lähemmin jaksossa 4.2.4. 

4.2.4 Muut yhteiskunnalliset vaikutukset 

Tupakkatuotteet ovat merkittävä terveyshaittojen, sairauksien ja kuolleisuuden aiheuttajia. 
Vaikka tupakointi on vähentynyt etenkin 2000-luvulla, se aiheuttaa edelleen Suomessa noin 4 
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000 kuolemaa vuosittain. Tupakoijat menettävät keskimäärin noin kymmenen elinvuotta tupa-
koimattomiin verrattuna. Myös tupakansavulle altistuminen aiheuttaa terveyshaittoja. Lisäksi 
tupakointi on eri väestöryhmien välisten terveyserojen keskeisimpiä aiheuttajia. Naisten toden-
näköisyys kuolla tupakasta johtuviin sairauksiin on nykyään lähes yhtä suuri kuin miesten. 

Sähkösavukkeiden käyttö haittaa keuhkojen normaalia toimintaa ja alentaa keuhkojen toimin-
takykyä. Yleisimpiä terveyshaittoja ovat nielun ja suun alueen ärsytys, pääkipu, yskä ja pahoin-
vointi. Sähkösavukkeiden käyttö voi myös edesauttaa sydän- ja verisuonitaudeille altistavien 
muutosten syntyä. Nikotiini aiheuttaa voimakkaan riippuvuuden, ja sillä on itsenäisiä terveys-
haittoja. Nikotiini pahentaa sydän- ja verisuonitauteja ja lisää kakkostyypin diabeteksen riskiä. 
Se on myös yhdistetty syöpien kehittymiseen. Nikotiinilla on akuutteja myrkyllisiä vaikutuksia, 
jos sitä niellään tai sitä joutuu suurempina määrinä iholle tai silmiin. Kun sähkösavuketta käy-
tetään, sisäilmaan muodostuu eri yhdisteiden päästöjä. Sähkösavukkeiden pitkäaikaisen käytön 
vaikutuksia ei vielä tunneta hyvin. 

Esityksen merkittävimmät vaikutukset liittyvät kansanterveyden paranemiseen. Esityksellä ta-
voitellaan tupakkatuotteiden käytön vähenemistä. Tämä puolestaan vähentäisi sairastavuutta ja 
kuolleisuutta esimerkiksi syöpiin, keuhkosairauksiin sekä sydän- ja verisuonisairauksiin. Esi-
tyksellä tavoitellaan lisäksi sähkösavukkeiden käytön vähenemistä, mikä sekin parantaisi kan-
santerveyttä. 

On kansainvälistä tutkimusnäyttöä siitä, että tupakkapakkausten yhdenmukaistamisella on 
myönteisiä vaikutuksia kansanterveydelle. Vahvin tutkimusnäyttö on siitä, että yhdenmukaiset 
pakkaukset vähentävät tuotteen houkuttelevuutta sekä nuorten että aikuisten keskuudessa. Hou-
kuttelevuutta vähentää erityisesti pakkausten tumma pääväri. Yhdenmukaisia pakkauksia kos-
keva sääntely on paitsi vähentänyt tupakoinnin aloittamista nuorten keskuudessa, myös lisännyt 
tupakoinnin lopettamisaikeita ja -yrityksiä ja ylipäätään vähentänyt tupakointimääriä. Tutki-
musten mukaan sääntely on lisännyt varoitusmerkintöjen ja tupakoinnin lopettamisen tukea kos-
kevien yhteystietojen näkyvyyttä vähittäismyyntipakkauksissa. Lisäksi sääntely on vähentänyt 
vaikutelmaa siitä, että jotkin tuotteet olisivat vähemmän haitallisia kuin toiset. Vaikutukset ovat 
kohdistuneet tasaisesti eri sosioekonomisiin ryhmiin, ja koska tupakoijista suurempi osa on ma-
talasti koulutettuja, sääntely on saattaa siten kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja. 

Edellä kuvattuja tutkimustuloksia on saatu myös maista, joissa tupakkatuotteiden esilläpito on 
kielletty. Lisäksi Englannissa tehdyn tutkimuksen mukaan yhdenmukaiset tupakkapakkaukset 
ovat vähentäneet pakkauksen houkuttelevuutta ja parantaneet terveysvaroitusten näkyvyyttä 
huolimatta siitä, että tupakkatuotteita ei saa pitää vähittäismyynnissä esillä. 

Voidaan olettaa, että vähittäismyyntipakkausten yhdenmukaistamisella olisi Suomessa saman 
tyyppisiä vaikutuksia kuin muissa maissa, joissa vähittäismyyntipakkaukset on yhdenmukais-
tettu lailla. Muiden maiden tutkimustulokset koskevat lähinnä savukkeiden yhdenmukaisten 
pakkausten vaikutuksia, mutta todennäköisesti myös muiden tupakkatuotteiden sekä säh-
kösavukkeiden ja täyttösäiliöiden vähittäismyyntipakkausten yhdenmukaistamisella olisi sa-
mansuuntaisia vaikutuksia. 

Suomessa selvitettiin vuonna 2018 tupakoimattomien ja tupakoivien täysi-ikäisten henkilöiden 
suhtautumista yhdenmukaisiin tupakkapakkauksiin (Miten Suomessa suhtaudutaan yhdenmu-
kaisiin tupakkapakkauksiin? Laadullinen haastattelututkimus. THL:n raportti 10/2018). Tulos-
ten mukaan yleisimmät mielikuvat yhdenmukaisista vähittäismyyntipakkauksista olivat ru-
muus, tylsyys ja yksinkertaisuus. Valtaosa haastatelluista oli sitä mieltä, että yhdenmukaisten 
tupakkapakkausten käyttöönotto Suomessa olisi myönteinen asia, erityisesti aloittamisen eh-
käisyn kannalta. 
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Euroopan komission teettämässä Eurobarometri-selvityksessä vuonna 2017 selvitettiin EU-
maiden kansalaisten, mukaan lukien suomalaisten, suhtautumista yhdenmukaisiin tupakkapak-
kauksiin. Suomessa suhtautuminen oli EU:n keskiarvoa myönteisempää, ja 59 prosenttia vas-
taajista kannatti yhdenmukaisten tupakkapakkausten käyttöönottoa. Tupakoimattomista yli 60 
prosenttia kannatti käyttöönottoa, tupakoinnin lopettaneista 56 prosenttia ja tupakoivista 40 pro-
senttia. Sen perusteella, että suomalaiset suhtautuvat myönteisesti vähittäismyyntipakkausten 
yhdenmukaistamiseen, voidaan olettaa, että ehdotettu sääntely koettaisiin yleisesti hyväksyttä-
väksi. Tällä voisi olla positiivisia vaikutuksia tupakkalain tavoitteen saavuttamisen kannalta. 

Tutkimusten perusteella tupakkatuotteiden tunnusomaisilla tuoksuilla ja mauilla on merkittävä 
vaikutus siihen, että nuoret aloittavat tupakoinnin. Osittain tunnusomaiset tuoksut ja maut myös 
vaikuttavat siihen, että henkilö ei lopeta tupakointia. Maun, kuten suklaan tai vaniljan, lisäämi-
nen tupakkatuotteeseen helpottaa tuotteen käytön aloittamista. Tunnusomaisia tuoksuja ja ma-
kuja sisältävät tupakkatuotteet myös mielletään houkuttelevimmiksi ja vähemmän haitallisiksi 
kuin sellaiset tupakkatuotteet, joissa ei ole tunnusomaista tuoksua tai makua. 

Ehdotus, jonka mukaan muissakaan tupakkatuotteissa kuin savukkeissa ja kääretupakassa ei 
saisi olla tunnusomaista tuoksua tai makua, ehkäisisi tupakkatuotteiden käytön aloittamista, hel-
pottaisi tupakoinnin lopettamista ja pitkällä tähtäimellä parantaisi väestön terveyttä. Kun tun-
nusomaiset tuoksut ja maut olisivat kiellettyjä kaikissa tupakkatuotteissa, esityksellä voitaisiin 
myös ehkäistä siirtymistä esimerkiksi savukkeista sikareihin tai pikkusikareihin. 

Ympäristön tupakansavu voi aiheuttaa lähes samoja terveyshaittoja kuin tupakointi. Ehdotetut 
uudet tupakointikiellot suojaisivat väestöä haitallisilta terveysvaikutuksilta, joita tupakansa-
vusta ja muiden tupakkalaissa tarkoitettujen tuotteiden päästöistä aiheutuu. Toisaalta tupakoin-
tikieltojen laajennukset koskisivat ulkotiloja, joissa passiiviselle tupakoinnille altistuminen ei 
aiheuta samanlaista terveysvaaraa kuin sisätiloissa. Ehdotetuilla kielloilla olisi silti vaikutusta 
ihmisten terveyden kannalta, koska ne vähentäisivät tupakkatuotteiden käyttöön liittyvää mal-
lioppimista ja nikotiinimyrkytyksen riskiä paikoissa, joissa oleskelee paljon pieniä lapsia. 

Leikkikenttiä koskeva tupakointikielto koskisi myös suussa käytettäväksi tarkoitettua tupakkaa. 
Tällä tavoin voitaisiin ehkäistä paitsi nikotiinimyrkytyksiä, myös pienentää käytettyihin nuus-
kapusseihin mahdollisesti liittyvää infektioriskiä. 

Edellä kuvatusti esityksessä ehdotetuilla muutoksilla — yhdessä muiden tupakkapoliittisten toi-
menpiteiden kanssa — ehkäistäisiin ja vähennettäisiin tupakkalaissa tarkoitettujen tuotteiden 
käyttöä ja parannettaisiin siten kansanterveyttä. 

5  Muut toteuttamisvaihtoehdot  

5.1 Vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 

Tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmä ehdotti mietinnössään tupakkalakiin useita 
muutoksia, joiden tavoitteena on tupakkatuotteiden ja nikotiinituotteiden käytön loppuminen 
vuoteen 2030 mennessä. Useat työryhmän ehdotuksista on sisällytetty tähän hallituksen esityk-
seen. Osa työryhmän ehdotuksista on kuitenkin jätetty esityksen ulkopuolelle, mitä perustellaan 
seuraavassa. 

Työryhmä ehdotti, että tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden ja nikotiinia sisältävien tupakan 
vastikkeiden ostoikäraja nostettaisiin 18 ikävuodesta 20 ikävuoteen. Myös hallussapito- ja maa-
hantuontikieltoa koskeva ikäraja ehdotettiin nostettavaksi 20 ikävuoteen. Tällöin tupakkalain 
mukaiset ikärajat vastaisivat väkevien alkoholijuomien myynnin ja hallussapidon ikärajoja. 
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Esityksen valmistelun aikana on arvioitu, ettei ikärajojen korottamista työryhmän ehdottamalla 
tavalla ole tarkoituksenmukaista toteuttaa tässä hallituksen esityksessä. Suuri osa toiminnanhar-
joittajista vaatii henkilöllisyystodistusta kaikilta tupakkalaissa tarkoitettujen tuotteiden ostajilta, 
jotka näyttävät alle 30-vuotiailta. Ostoikärajan nostamisella 20 ikävuoteen ei olisi vaikutusta 
tähän käytäntöön. 

Työryhmä ehdotti, että tupakkalakiin lisättäisiin nikotiinia sisältävien tupakan vastikkeiden 
määritelmä ja että nikotiinia sisältäviä tupakan vastikkeita, kuten niin sanottua nikotiininuuskaa, 
säänneltäisiin vastaavalla tavalla kuin tupakkatuotteita ja nikotiininesteitä. Nikotiininuuskalla 
tarkoitetaan tässä yhteydessä suussa käytettäväksi tarkoitettua tupakkaa muistuttavaa tuotetta, 
joka sisältää nikotiinia mutta joka ei sisällä tupakkakasvia. Työryhmän ehdotus tarkoittaisi käy-
tännössä muun muassa sitä, että tuotteiden vähittäismyynti olisi luvanvaraista ja että tuotteista 
olisi tehtävä ilmoitus Valviralle ennen kuin ne tuodaan markkinoille. Lisäksi tuotteiden vähit-
täismyyntipakkauksia säänneltäisiin vastaavalla tavalla kuin tupakkatuotteiden ja nikotii-
ninesteiden pakkauksia. 

Esitykseen ei ole sisällytetty sääntelyä nikotiinia sisältävistä tupakan vastikkeista. Tuotteissa on 
kysymys tupakan vastikkeista, joten niiden markkinointi ja esilläpito on joka tapauksessa kiel-
lettyä jo voimassa olevan tupakkalain nojalla. Niitä ei myöskään saa myydä alaikäisille. Lisäksi 
nikotiininuuskan on katsottu rinnastuvan lääkeluvallisiin itsehoitolääkkeisiin, minkä vuoksi sitä 
ei saa myydä ilman lääkelain mukaista myyntilupaa ja sen maahantuonti on lääkelainsäädännön 
nojalla varsin rajoitettua. Erilaisten nikotiinia sisältävien tupakan vastikkeiden sääntelyä olisi 
harkittava erikseen kokonaisuutena. 

Työryhmä ehdotti, että nuuskan matkustajatuontia rajoitettaisiin nykyisestä 1 000 grammasta 
100 grammaan vuorokaudessa. Työryhmän mietinnöstä annetuissa lausunnoissa ehdotettiin li-
säksi muun muassa, että matkustajatuonnin aikarajat poistettaisiin tai että nuuskan maahan-
tuonti kiellettäisiin kokonaan. Valmistelun aikana on arvioitu, että nuuskan maahantuontia kos-
kevien säännösten muuttaminen edellyttäisi laajempaa kokonaistarkastelua. Työryhmän ehdo-
tusta ei siten ole tarkoituksenmukaista toteuttaa tämän hallituksen esityksen yhteydessä. 

Työryhmä ehdotti, että tupakkalaissa säädetyt tupakointikiellot koskisivat kaikkien tupakka-
laissa tarkoitettujen tuotteiden polttamista, kuumentamista ja muunlaista käyttöä, josta vapautuu 
sisäilman laatua heikentäviä aerosoleja. Tupakkalaki kattaa kuitenkin jo nykyisin suurimman 
osan sellaisista Suomen markkinoilla olevista tuotteista, joiden käyttö voi heikentää sisäilman 
laatua. Tämän vuoksi työryhmän ehdottama muutos on päädytty jättämään esityksen ulkopuo-
lelle. 

Työryhmä ehdotti asunto-osakeyhtiölain muuttamista siten, että tupakointikiellosta parvek-
keilla tai asukkaiden hallinnassa olevissa sisätiloissa voitaisiin päättää asunto-osakeyhtiön 
enemmistöpäätöksellä. Oikeusministeriö lähetti lokakuussa 2020 lausunnoille arviomuistion, 
jossa on arvioitu voimassaolevan asunto-osakeyhtiölain muutostarpeita. Arviomuistiossa käsi-
teltiin muun muassa edellä mainittua työryhmän ehdotusta. 

Oikeusministeriön arviomuistiossa ehdotettiin, että työryhmän ehdotuksen sijaan lainvalmiste-
lun lähtökohdaksi otettaisiin yhtiön kiinteistön ja rakennuksen kunnossapitovastuun jakautu-
mista koskevan asunto-osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n täydentäminen niin, että osakas vastaa huo-
neistonsa osalta myös lähtökohtaisesti yhtiön vastuulla olevien rakenteiden, eristeiden, ilmas-
toinnin ja muiden laitteiden puutteiden korjaamisesta siten, että hänen huoneistostaan ei kul-
keudu tupakansavua muihin osakehuoneistoihin eikä yhtiön yhteisiin tiloihin. 
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Asunto-osakeyhtiölain muutos on parhaillaan valmisteilla oikeusministeriössä. Tuleva asunto-
osakeyhtiölain muutos koskee joka tapauksessa vain asunto-osakeyhtiöitä, ja muut asuntoyhtei-
söt jäävät sen ulkopuolelle. Olisi perusteltua, että asuntoyhteisöjen tupakointiongelmia tarkas-
teltaisiin kattavasti tupakkalain jatkokehittelyssä. 

Lisäksi työryhmä ehdotti, että tupakointi kiellettäisiin joukkoliikennepysäkeillä ja taksitolpilla. 
Ehdotus voisi kuitenkin aiheuttaa käytännön haasteita etenkin kiellon tarkkarajaisuuden näkö-
kulmasta, sillä esimerkiksi taksitolpalla ei ole selkeää, rajattua aluetta. Valmistelun aikana on 
päädytty siihen, että työryhmän ehdotuksen sijaan esityksessä ehdotetaan muutosta tupakka-
laissa säädettyyn sisätilan määritelmään. Muutoksen myötä tupakointikiellot kattaisivat ny-
kyistä paremmin erilaiset joukkoliikennepysäkkien katokset ja muut rakennelmat. 

Työryhmä ehdotti tupakointikieltojen rikkomisen seuraamusten muuttamista hallinnolliseksi 
seuraamusmaksuksi. Valmistelun aikana on arvioitu, että muutoksen toteuttaminen edellyttäisi 
laajempaa lainsäädännön tarkastelua. Muutosta ei näin ollen ole tarkoituksenmukaista toteuttaa 
tässä yhteydessä. 

5.2 Ulkomaiden lainsäädäntö ja muut ulkomailla käytetyt keinot 

5.2.1 Vähittäismyyntipakkaukset 

Viimeisen kymmenen vuoden aikana useat maat ovat yhdenmukaistaneet tupakkatuotteiden vä-
hittäismyyntipakkauksia lainsäädännöllään. Ensimmäisenä näin tehtiin Australiassa, jossa vä-
hittäismyyntipakkausten yhdenmukaistamista koskeva lainsäädäntö tuli voimaan vuonna 2011. 
Lailla yhdenmukaistettiin pakkausten ulkoasu kieltämällä niissä kaikki sellainen muotoilu, jota 
ei ole nimenomaisesti sallittu. Sääntely koskee niin värejä, muotoja, kuvia, logoja, pintakäsitte-
lyä, tuoksuja kuin markkinointitekstejäkin. Australiassa pakkauksen pakolliseksi väriksi valit-
tiin tumma oliivinvihreä (Pantone-värijärjestelmän väri 448 C), koska markkinatutkimuksen 
mukaan kuluttajat kokivat kyseisen värin kaikkien vastenmielisimmäksi. 

Viime vuosina yhdenmukaisia vähittäismyyntipakkauksia koskevia lakeja on säädetty myös 
monissa Euroopan maissa. Isossa-Britanniassa tupakkapakkausten yhdenmukaistamisesta sää-
dettiin vuonna 2014, Irlannissa ja Ranskassa vuonna 2015, Unkarissa vuonna 2016, Sloveniassa 
vuonna 2017 sekä Belgiassa ja Alankomaissa vuonna 2020. 

Norja oli ensimmäinen Pohjoismaa, jossa vähittäismyyntipakkaukset yhdenmukaistettiin lailla. 
Näin tehtiin vuonna 2016. Tällä hetkellä Suomen lisäksi myös Tanskassa valmistellaan yhden-
mukaisten tupakkapakkausten käyttöönottoa. Tanskassa tupakkapakkausten yhdenmukaista-
mista koskevan lainsäädännön on tarkoitus koskea ainakin savukkeita, yrttitupakkatuotteita ja 
sähkösavukkeita. Tanskan lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2023. 

Maissa, joissa vähittäismyyntipakkaukset on yhdenmukaistettu lainsäädännöllä, lait eivät vält-
tämättä koske yhdenmukaisesti kaikkia tupakkatuotteita. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa, 
Ranskassa ja Unkarissa yhdenmukaiset tupakkapakkaukset vaaditaan vain savukkeille ja kääre-
tupakalle. Norjassa laki koskee myös nuuskaa, ja Australiassa, Uudessa-Seelannissa ja Irlan-
nissa lait koskevat kaikkia savuttomia tupakkatuotteita. 

Israel on maailman ensimmäinen maa, jossa vähittäismyyntipakkausten yhdenmukaistaminen 
koskee myös sähkösavukkeita. Laki tuli voimaan vuonna 2020. Alankomaissa pakkausten yh-
denmukaistaminen koskee myös sikareita ja sähkösavukkeita vuodesta 2022 lähtien. 

Vähittäismyyntipakkausten ulkoasun lisäksi useissa maissa on säädetty myös itse tupakkatuot-
teiden sallitusta ulkoasusta. Euroopan maista tällaista sääntelyä on voimassa Norjassa, Isossa-
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Britanniassa, Irlannissa, Ranskassa, Sloveniassa ja Unkarissa. Myös Australiassa ja Uudessa-
Seelannissa on säädetty tupakkatuotteiden sallitusta ulkoasusta. 

Kyseisten maiden lainsäädännössä on säädetty esimerkiksi savukepaperin väristä sekä siitä, 
saako savukkeeseen merkitä savukemerkin tai valmistajan nimen vai ainoastaan aakkosnumee-
risen koodin. Sääntely ulottuu koskemaan myös merkintöjen sijaintia, kokoa, väriä sekä kirja-
sinlajia. Tupakkatuotteiden ulkoasua koskevat säännökset eivät kaikissa maissa kuitenkaan 
koske yhtäläisesti kaikkia tupakkatuotteita. Norjassa ja Ranskassa laki koskee savukkeita ja 
kääretupakkaa, Unkarissa, Isossa-Britanniassa ja Sloveniassa vain savukkeita ja Australiassa, 
Irlannissa ja Uudessa-Seelannissa savukkeita ja sikareita. 

5.2.2 Tunnusomaisten tuoksujen ja makujen kielto 

Useimmissa maissa, joissa tunnusomaisia tuoksuja ja makuja on kielletty tai rajoitettu, sääntely 
koskee vain savukkeita ja kääretupakkaa. Kuitenkin Italiassa, Unkarissa, Slovakiassa, Romani-
assa, Montenegrossa ja Albaniassa sekä eräissä Afrikan, Karibian ja Etelä-Amerikan valtioissa 
kielto koskee Maailman terveysjärjestön keräämien tietojen mukaan myös sikareita ja pikkusi-
kareita. 

Kanadassa tunnusomaiset tuoksut ja maut, mentolia lukuun ottamatta, kiellettiin sikareissa ja 
pikkusikareissa jo vuonna 2009. Tämän havaittiin vähentävän sikareiden kulutusta kokonaisuu-
tena. 

Belgiassa on kiellettyä saattaa markkinoille esimerkiksi filttereitä ja savukepapereita, joiden 
avulla voi muuttaa tupakkatuotteen tuoksua tai makua, palamisen voimakkuutta tai päästöjen 
väriä. 

5.2.3 Tupakointikiellot 

Leikkikentillä tupakoinnin ovat kieltäneet EU-maista ainakin Ruotsi, Luxembourg, Tšekki, Ro-
mania ja Wales. Leikkipuistoissa tupakointi on lisäksi kiellettyä myös esimerkiksi Venäjällä ja 
Valko-Venäjällä sekä Euroopan ulkopuolisista maista Australiassa, Japanissa ja Indonesiassa. 

Uimarannoilla tupakointi on kielletty Venäjällä, ja Italiassa, Isossa-Britanniassa ja Australiassa 
osa uimarannoista on savuttomia. Yhdysvalloissa jotkin kunnat ovat kieltäneet tupakoinnin. Is-
raelissa tupakointi on kielletty ulkona sijaitsevilla uima-altailla. 

6  Lausuntopalaute  

Täydennetään. 

7  Säännöskohta iset  perustelut  

2 §. Määritelmät. Pykälän 2 ja 3 kohtaa ehdotetaan muutettavaksi, minkä lisäksi pykälään lisät-
täisiin uusi 2 a kohta. Uudessa 2 a kohdassa määriteltäisiin kuumennettava tupakkatuote. Sillä 
tarkoitettaisiin tupakkatuotetta, jota kuumennetaan mutta ei polteta. Viime vuosina Euroopassa 
ja muualla maailmassa markkinoille on tullut laajasti uudenlaisia tupakkatuotteita, joita on kut-
suttu esimerkiksi nimellä ”heated tobacco products”. Suomessa kuumennettavia tuotteita ei tois-
taiseksi ole ollut myynnissä, mutta matkustajat tuovat niitä Suomeen ulkomailta. Tällaiset tuot-
teet olisi tarpeellista huomioida tupakkalaissa, koska niitä saattaa tulla markkinoille myös Suo-
messa. 
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Kuumennettavaa tupakkatuotetta kuumennetaan esimerkiksi sähkösavuketta ulkoisesti muistut-
tavalla laitteella, johon asetetaan tupakkaseosta sisältävä kapseli. Tuotteen valmistajien mukaan 
tupakkaseos ei syty palamaan vaan se ainoastaan lämpenee niin, että siitä syntyy nikotiinia ja 
muita kemikaaleja sisältävää päästöä. On kuitenkin jossain määrin kiistanalaista, tapahtuuko 
tuotteessa palamista vai ei. Jos tupakkaseos saavuttaa palamispisteen, kysymys ei olisi 2 a koh-
dan mukaisesta kuumennettavasta tupakkatuotteesta vaan 3 kohdan mukaisesta poltettavaksi 
tarkoitetusta tupakkatuotteesta. 

Pykälän 2 kohdassa olevaa savuttoman tupakkatuotteen ja 3 kohdassa olevaa poltettavaksi tar-
koitetun tupakkatuotteen määritelmää muutettaisiin niin, että niissä huomioitaisiin 2 a kohdan 
mukainen lisäys. 

11 §. Kielletyt lisäaineet ja ominaisuudet. Voimassa olevan pykälän 1 momentin 1 kohdassa 
kielletään myymästä tai muutoin luovuttamasta kuluttajalle savuketta tai kääretupakkaa, jossa 
on tunnusomainen tuoksu tai maku. Tunnusomainen tuoksu tai maku määritellään tupakkalain 
2 §:n 25 kohdassa. 

Tupakkalain 11 §:n 1 momentin 1 kohtaa ehdotetaan muutettavaksi niin, että tunnusomaisten 
tuoksujen ja makujen kielto koskisi jatkossa kaikkia tupakkatuotteita. Ehdotetun muutoksen 
myötä kuluttajille ei siis saisi myydä tai muutoin luovuttaa myöskään esimerkiksi sellaisia si-
kareita tai pikkusikareita taikka sellaista piippu- tai vesipiipputupakkaa, jossa olisi jokin tun-
nusomainen tuoksu tai maku. Muutoksella pyritään vähentämään tupakkatuotteiden houkutte-
levuutta ja tätä kautta ehkäisemään etenkin sitä, että nuoret aloittaisivat tupakkatuotteiden käy-
tön. 

On huomattava, että kysymys ei olisi makuaineiden täydellisestä kiellosta vaan kiellettyä olisi 
käyttää lisäainetta siinä määrin, että se saisi tuotteelle aikaan tunnusomaisen tuoksun tai maun. 
Tietyt makuaineet saattavat kuitenkin olla kiellettyjä jonkin muun säännöksen, kuten 11 §:n 1 
momentin 6 kohdan, nojalla. 

Kiellon valvonta kuuluisi nykyisen tehtävänjaon mukaisesti kunnille ja Valviralle. Kunnat val-
voisivat kieltoa myynnin valvonnan yhteydessä ja Valvira osana markkinavalvontaa. EU:n ta-
solla toimii lisäksi riippumaton neuvoa-antava paneeli, joka tarvittaessa avustaa komissiota ja 
jäsenvaltioita tupakkatuotteiden tunnusomaisen maun arvioimisessa. 

26 §. Ennakkoilmoitus sähkösavukkeista, täyttösäiliöistä ja höyrystettäväksi tarkoitetuista ni-
kotiinittomista nesteistä. Pykälän otsikkoa ja 1 momenttia muutettaisiin niin, että sääntely kat-
taisi jatkossa myös höyrystettäväksi tarkoitetut nikotiinittomat nesteet, jotka määritellään 2 §:n 
2 kohdassa. Jatkossa siis myös höyrystettäväksi tarkoitetun nikotiinittoman nesteen valmistajan 
tai maahantuojan olisi tehtävä Valviralle ennakkoilmoitus tuotteesta viimeistään kuusi kuu-
kautta ennen kuin tuote saatetaan markkinoille. Ilmoitus olisi tehtävä myös tuotetta koskevasta 
merkittävästä muutoksesta. 

Pykälän vaatimukset johtuvat tupakkatuotedirektiivin 20 artiklan 2 kohdasta. Tupakkatuotedi-
rektiivin mukainen sääntely koskee tältä osin vain sähkösavukkeita ja täyttösäiliöitä. Sääntelyä 
olisi perusteltua laajentaa kansallisesti koskemaan myös höyrystettäväksi tarkoitettuja nikotii-
nittomia nesteitä, sillä ne koostuvat kemikaaleista, jotka voivat olla sellaisenaan tai kuumennet-
tuna hengitettynä terveydelle haitallisia. Lisäksi kuluttajat ovat tehneet omia seoksia höyrystet-
täväksi tarkoitetuista nikotiinittomista nesteistä ja nikotiininesteistä, minkä vuoksi olisi johdon-
mukaista, että kaikkia sähkösavukenesteitä koskisi yhdenmukainen sääntely niiden nikotiinipi-
toisuudesta riippumatta. 
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Tupakkaverolain 2 §:n 2 momentin mukaan tupakkatuotteeksi katsotaan kyseisessä laissa myös 
sähkösavukeneste, ja 7 §:n 3 momentin mukaan sähkösavukenesteellä tarkoitetaan tupakkalain 
2 §:ssä tarkoitettua nikotiininestettä ja höyrystettäväksi tarkoitettua nikotiinitonta nestettä. Tu-
pakkaveroa on siis tupakkaverolain 1 §:n nojalla suoritettava myös höyrystettäväksi tarkoite-
tusta nikotiinittomasta nesteestä. Ehdotettu muutos helpottaisi verojen perimistä höyrystettä-
väksi tarkoitetuista nikotiinittomista nesteistä, kun tuotteet tulisivat nykyistä paremmin viran-
omaisten tietoon. 

Esityksessä ei ehdoteta muutosta pykälän 2 momenttiin, joka sisältää luettelon tiedoista, jotka 
ilmoituksessa on annettava. Pykälän 2 momentti koskisi höyrystettäväksi tarkoitettuja nikotii-
nittomia nesteitä soveltuvin osin: momentin 4 kohdan mukainen vaatimus nikotiinin annostusta 
ja imeytymistä koskevista tiedoista ei käytännössä soveltuisi höyrystettäväksi tarkoitettuihin ni-
kotiinittomiin nesteisiin. 

27 §. Markkinatutkimukset ja myyntimäärät sähkösavukkeista, nikotiininesteistä ja höyrystettä-
väksi tarkoitetuista nikotiinittomista nesteistä. Pykälää ja sen otsikkoa ehdotetaan muutetta-
vaksi. Pykälän uudessa 2 momentissa säädettäisiin velvollisuudesta toimittaa Valviralle myyn-
timääriä koskevat tiedot myös höyrystettäväksi tarkoitetuista nikotiinittomista nesteistä. Tämä 
olisi tarpeen sen vuoksi, että ehdotetun 91 §:n 4 momentin mukaan myös höyrystettäväksi tar-
koitettujen nikotiinittomien nesteiden valmistajilta ja maahantuojilta perittäisiin valvonta-
maksu, joka perustuisi tuotteiden myyntimääriin. 

Selvyyden vuoksi pykälän 1 momentissa käytettäisiin jatkossa täyttösäiliön käsitteen sijasta ni-
kotiininesteen käsitettä. Tämä ei kuitenkaan merkitsisi sisällöllistä muutosta pykälän säänte-
lyyn. 

32 §. Tupakkatuotteen vähittäismyyntipakkauksen pakolliset ja sallitut merkinnät. Esityksessä 
ehdotetaan, että kaikkien tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkauksissa olisi oltava kuvalliset 
terveysvaroitukset ja että pykälä koskisi jatkossa tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkausten 
pakollisten merkintöjen lisäksi myös sitä, millaiset merkinnät ovat sallittuja vähittäismyynti-
pakkauksissa. Tämän vuoksi pykälän otsikkoa, 1 momentin 1 kohtaa ja 3 momenttia ehdotetaan 
muutettavaksi ja pykälään lisättäisiin uusi 4 ja 5 momentti. 

Pykälän 1 momentin 1 kohtaa muutettaisiin niin, että vaatimus kuvallisista terveysvaroituksista 
sekä tupakansavun haitallisuutta koskevasta tiedotusviestistä ja tupakoinnin lopettamista kos-
kevista tiedoista ei enää koskisi vain poltettavaksi tarkoitettujen tupakkatuotteiden vaan kaik-
kien tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkauksia. Käytännössä muutos koskisi vain kuumen-
nettavia tupakkatuotteita, koska purutupakan, suussa käytettäväksi tarkoitetun tupakan ja ne-
nänuuskan myynti on kokonaan kielletty eikä Suomessa tiettävästi ole vielä myynnissä muita 
savuttomia tupakkatuotteita. Muutoksella kuitenkin varauduttaisiin kuumennettavien tupakka-
tuotteiden tulemiseen Suomen markkinoille. 

Pykälän 3 momentin mukaan tupakkatuotteen vähittäismyyntipakkauksessa saisi pykälän 1 mo-
mentin mukaisten tietojen lisäksi esittää tupakkatuotteen tuotenimen, valmistajan tai maahan-
tuojan toiminimen ja yhteystiedot sekä tuotteen pakkauskoon ja viivakoodin siten, että vähit-
täismyyntipakkaus ei merkinnöiltään erotu muista saman tupakkatuoteryhmän vähittäismyynti-
pakkauksista eikä merkintöjen avulla edistetä tuotteen myyntiä. Pykälän 1 momentin pakollis-
ten tietojen lisäksi vähittäismyyntipakkauksessa saisi siis esittää ehdotetun 3 momentin mukai-
set tiedot, jotka ovat välttämättömiä tuotteen tunnistamiseksi ja erottamiseksi muista vastaavista 
tuotteista ja joiden avulla kuluttaja tarvittaessa voi ottaa yhteyttä tuotteen valmistajaan tai maa-
hantuojaan. Ehdotetun 3 momentin mukaisissa tiedoissa on kysymys vähimmäistiedoista, jotka 
tuotetta käyttävän kuluttajan voidaan arvioida tarvitsevan. 
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Tupakkatuotteen tuotenimellä tarkoitettaisiin paitsi varsinaista tupakkamerkkiä, myös sen mah-
dollista tuotevarianttia. Sen sijaan kaikenlaiset muut tuotteen makua tai muuta ominaisuutta 
koskevat merkinnät, kuten tuotteen uutuutta tai kausiluonteisuutta koskevat sanalliset tai kuval-
liset ilmaisut, olisivat jatkossa yksiselitteisesti kiellettyjä. Niihin on kuitenkin ollut mahdollista 
puuttua jo nykyisinkin 68 §:ssä säädetyn markkinointikiellon nojalla. 

Valmistajan tai maahantuojan toiminimen osalta olisi sallittua esittää yrityksen tai muun toi-
minnanharjoittajan yritystietojärjestelmään merkitty toiminimi. Lisäksi sallittua olisi esittää val-
mistajan tai maahantuojan yhteystiedot. Sallittuina yhteystietoina ei voitaisi pitää tietoa esimer-
kiksi sosiaalisen median kanavista. 

Pakkauksessa saisi esittää tiedon tuotteen pakkauskoosta. Esimerkiksi savukkeiden, sikarien ja 
pikkusikarien osalta tieto olisi esitettävä kappalemäärinä, ja esimerkiksi kääretupakan osalta 
puolestaan grammoina. Sen sijaan esimerkiksi merkinnät ”Isompi pakkaus” tai ”Uusi pakkaus-
koko” eivät olisi sallittuja. 

Lisäksi pakkauksessa saisi esittää viivakoodin. Viivakoodi voisi olla perinteinen lineaarinen 
koodi tai esimerkiksi ruutukoodi eli niin sanottu QR-koodi tai matriisikoodi. Olisi kuitenkin 
markkinointikiellon vastaista, jos kuluttaja voisi lukea viivakoodin omalla laitteellaan niin, että 
saatavilla olisi tuotteen iskulauseita mitään muita mainonnallisia elementtejä tai tietoja, joita 
ehdotetun 32 §:n mukaan tuotteen pakkauksessa ei saisi antaa. 

Kaikki 3 momentin tiedot olisi ilmoitettava siten, että vähittäismyyntipakkaus ei merkinnöiltään 
erotu muista saman tupakkatuoteryhmän vähittäismyyntipakkauksista eikä merkintöjen avulla 
edistetä tuotteen myyntiä. Tällä tarkoitettaisiin sitä, että merkinnät eivät saisi millään tavoin 
herättää kuluttajan huomiota ja että niiden olisi oltava ulkoasultaan samanlaisia kaikissa tuote-
ryhmän vähittäismyyntipakkauksissa tuotemerkistä riippumatta. Ehdotetun 5 momentin mukai-
sesti merkintöjen kirjasinlajista ja koosta, väristä, pinnasta, sijoittelusta ja muusta määrittelystä 
annettaisiin tarkempia säännöksiä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. 

Pykälän uuden 4 momentin mukaan tupakkatuotteen vähittäismyyntipakkauksessa ei saisi olla 
muita kuin 1 ja 3 momentissa tarkoitettuja merkintöjä. Kaikki sellaiset merkinnät, jotka eivät 
ole 1 momentin mukaan pakollisia tai 3 momentin mukaan sallittuja, tulisivat siis yksiselittei-
sesti kielletyiksi. Poikkeuksena olisivat kuitenkin sellaiset merkinnät, joita edellytetään muualla 
lainsäädännössä. Tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkauksien merkintöjä koskevia vaati-
muksia seuraa tupakkalain lisäksi tupakkaverosta annetusta laista (1470/1994), jäljempänä tu-
pakkaverolaki, ja jätelaista (646/2011). Ehdotetulla tupakkalain sääntelyllä ei puututtaisi näihin 
merkintöihin. 

Tupakkaverolain 11 §:n 1 momentin mukaan verovelvollisen on ennen tupakkatuotteiden luo-
vuttamista kulutukseen Suomessa varustettava tuotteet vähittäismyyntipäällyksiin suojakelmun 
alle kiinnitettävillä hintalipukkeilla tai vähittäismyyntipakkauksiin painettavalla tekstillä, josta 
käy ilmi tupakkaverolain 8 §:ssä tarkoitettu vähittäismyyntihinta. Valmisteverotusasetuksen 
(1546/1994) 14 §:n mukaan kotimaan myyntiä varten valmistettuihin tupakkatuotteisiin kiinni-
tettävään hintalipukkeeseen on merkittävä vähittäismyyntihinnan lisäksi sisällyksen laji ja 
määrä sekä valmistajan tai valmistuttajan nimi. 

Jätelain 9 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan tuotteen valmistajan on tarpeen mukaan huoleh-
dittava siitä, että tuotteessa on sen ominaisuuksia selventävät ja käyttöä, lajittelua, uudelleen-
käyttöä, jätehuoltoa ja tuottajavastuun kohdentamista helpottavat merkinnät tai että siihen liite-
tään tiedot näistä seikoista. Jätelain 10 § sisältää asetuksenantovaltuuden, jonka mukaan muun 
muassa 9 §:n 2 momentin mukaisista vaatimuksista voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtio-
neuvoston asetuksella. 
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Vaikka ehdotetun 4 momentin mukaan sallittuja olisivat vain 1 ja 3 momentin mukaiset mer-
kinnät, tupakkalain 33 §, jossa säädetään tupakkatuotteiden ja niiden vähittäismyyntipakkausten 
kielletyistä merkinnöistä, jäisi edelleenkin voimaan. Esimerkiksi tuotenimi, joka antaisi ymmär-
tää tuotteen olevan vähemmän haitallinen tai että tuotteella olisi energiaa ja elinvoimaa lisääviä 
vaikutuksia, olisi jatkossakin 33 §:n nojalla kielletty. 

Pykälän uusi 5 momentti sisältäisi asetuksenantovaltuuden, joka vastaisi pääosin voimassa ole-
van pykälän 3 momenttia mutta jota täydennettäisiin vähittäismyyntipakkauksen sallittujen 
merkintöjen ulkoasun osalta. 

35 §. Tupakkatuotteen vähittäismyyntipakkauksen muu ulkoasu. Pykälä ja sen otsikko muutet-
taisiin kokonaisuudessaan. Voimassa oleva 35 § koskee savukkeiden ja kääretupakan vähittäis-
myyntipakkauksen muotoa sekä savukkeiden vähittäismyyntipakkauksen materiaalia ja avaus-
mekanismia. Tämä sääntely on tarkoitus siirtää asetuksen tasolle samalla, kun pykälä muutet-
taisiin koskemaan tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkausten kaikkea ulkoasua lukuun otta-
matta merkintöjä, joista säädetään 32 ja 33 §:ssä. 

Pykälän 1 momentin mukaan tupakkatuotteen vähittäismyyntipakkaus ei saisi muodoltaan, vä-
riltään, materiaaliltaan, kääreeltään tai muulta ulkoasultaan erottua muista saman tupakkatuote-
ryhmän vähittäismyyntipakkauksista eikä vähittäismyyntipakkauksen ulkoasun avulla saisi 
edistää tuotteen myyntiä. Tupakkatuoteryhmiä ovat esimerkiksi savukkeet, ja jatkossa kaikkien 
savukkeiden vähittäismyyntipakkausten olisi siis oltava ulkoasultaan keskenään yhdenmukaisia 
tuotemerkistä riippumatta. Ehdotetulla sääntelyllä poistettaisiin mahdollisuus tehdä vähittäis-
myyntipakkauksista erottuvia, näyttäviä tai muutoin houkuttelevia ja tällä tavoin saada tuot-
teelle uusia käyttäjiä tai sitouttaa vanhoja käyttäjiä tuotteeseen. 

Pykälän 2 momentti sisältäisi vähittäismyyntipakkauksen ulkoasun tarkempaa sääntelyä koske-
van asetuksenantovaltuuden. 

35 a §. Savukkeen ulkoasu. Lakiin lisättäisiin uusi 35 a §, jolla yhdenmukaistettaisiin savukkei-
den ulkoasu. Ehdotettu sääntelyn on tarkoitus vastata pitkälti savukkeiden nykyistä ulkoasua, 
joten esitys ei tältä osin juurikaan edellyttäisi muutoksia tupakkateollisuudelta. Savukkeiden 
ulkoasu on kuitenkin tärkeä yhdenmukaistaa lainsäädännöllä, sillä esityksessä ehdotetaan tu-
pakkatuotteiden vähittäismyyntipakkausten yhdenmukaistamista. Riskinä on, että ilman savuk-
keiden yhdenmukaistamista koskevaa sääntelyä savukkeita alettaisiin käyttää markkinoinnin 
välineenä. 

Pykälän 1 momentin mukaan savukkeen olisi oltava tasa- ja mattapintainen ja valkoinen. Tasa-
pintaisuudella tarkoitettaisiin sitä, että savukkeessa ei saisi olla minkäänlaisia paino- tai koho-
kuvioita tai esimerkiksi vesileimoja. Mattapintaisuudella tarkoitettaisiin sitä, että paperi ei saa 
olla kiiltävää eikä siihen saa lisätä mitään valoa heijastavia elementtejä, kuten hileitä. 

Savukepaperin osa, joka peittää filtterin, saisi kuitenkin muistuttaa korkkipuuta. Savukkeiden 
filtterit on melko tyypillisesti peitetty korkkia muistuttavalla paperilla, jollainen olisi siis jat-
kossakin sallittu. Vaihtoehtoisesti filtterin peittävä osa saisi olla myös valkoinen. 

Savukkeen filtterin olisi oltava valkoinen. Näin on tyypillisesti jo nykyisin, mutta ehdotetulla 
sääntelyllä varmistettaisiin se, että erivärisiä filttereitä ei alettaisi tulevaisuudessa käyttää pyr-
kimyksenä edistää savukkeen myyntiä. 

Pykälän 2 momentin mukaan savukkeeseen saisi merkitä tuotteen tuotenimen siten, että mer-
kintä ei erotu muiden savukkeiden vastaavista merkinnöistä eikä sen avulla edistetä tuotteen 
myyntiä. Savukkeessa ei saisi olla mitään muita merkintöjä. Sallittua olisi siis esittää vain tieto, 
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joka on välttämätöntä tuotteen tunnistamiseksi sekä erottamiseksi muista tuotteista. Kiellettyjä 
olisivat muut tuotetta taikka valmistajaa tai maahantuojaa koskevat tiedot sekä esimerkiksi kai-
kenlaiset koristelut ja muut kuvioinnit. 

Pykälän 3 momentti sisältäisi 2 momentissa tarkoitettua merkintää koskevan asetuksenantoval-
tuuden. 

36 §. Sähkösavukkeen ja täyttösäiliön vähittäismyyntipakkauksen pakolliset ja sallitut merkin-
nät. Esityksessä ehdotetaan, että pykälä koskisi jatkossa sähkösavukkeiden ja täyttösäiliöiden 
vähittäismyyntipakkausten pakollisten merkintöjen lisäksi myös sitä, millaiset merkinnät ovat 
sallittuja näiden tuotteiden vähittäismyyntipakkauksissa. Tämän vuoksi pykälän otsikkoa ja 4 
momenttia ehdotetaan muutettavaksi ja pykälään lisättäisiin uusi 5 ja 6 momentti. 

Pykälän 4 momentin mukaan sähkösavukkeen ja täyttösäiliön vähittäismyyntipakkauksessa 
saisi esittää tupakkatuotteen tuotenimen, valmistajan tai maahantuojan toiminimen ja yhteystie-
dot sekä tuotteen pakkauskoon, valmistuspäivämäärän ja viivakoodin siten, että vähittäismyyn-
tipakkaus ei merkinnöiltään erottuisi muista sähkösavukkeiden tai täyttösäiliöiden vähittäis-
myyntipakkauksista eikä merkintöjen avulla edistettäisi tuotteen myyntiä. Sääntely vastaisi sitä, 
mitä 32 §:n 3 momentissa ehdotetaan tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkausten osalta. 
Tämä merkitsisi sitä, että myös sähkösavukkeiden ja täyttösäiliöiden vähittäismyyntipakkauk-
sissa olisi sallittua esittää 36 §:n 1 momentin mukaisten pakollisten tietojen lisäksi vain kulut-
tajan kannalta välttämättömät perustiedot tuotteesta. Lisäksi merkintöjä koskisivat samat neut-
raaliuden ja yhdenmukaisuuden vaatimukset kuin tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkausten 
merkintöjä. 

Tuotenimi kattaisi tässä yhteydessä paitsi nikotiininesteen varsinaisen tuotemerkin, myös sen 
mahdollisen tuotevariantin. Nikotiininesteet saavat maistua tupakkatuotteelta, ja tuotenimi si-
sältäisi tiedon myös tuotteen mahdollisesta mausta. Sen sijaan kaikenlaiset muut tuotteen makua 
tai muuta ominaisuutta koskevat merkinnät, kuten tuotteen uutuutta tai kausiluonteisuutta kos-
kevat sanalliset tai kuvalliset ilmaisut, olisivat jatkossa yksiselitteisesti kiellettyjä. Niihin on 
kuitenkin ollut mahdollista puuttua jo nykyisinkin 68 §:ssä säädetyn markkinointikiellon no-
jalla. 

Sähkösavukkeen ja täyttösäiliön vähittäismyyntipakkauksessa olisi sallittua esittää valmistus-
päivämäärä, sillä nikotiinineste hapettuu ja heikkenee vanhetessaan. Lisäksi neste voi kiteytyä, 
jolloin sen kuumentaminen saattaa olla vaarallista. Tupakkalain 36 §:n 1 momentin 6 kohdan 
mukaisessa lehtisessä on annettava muun muassa tuotteen käyttöä ja säilyttämistä koskevat oh-
jeet. 

Pykälän uuden 5 momentin mukaan sähkösavukkeen ja täyttösäiliön vähittäismyyntipakkauk-
sessa ei saisi olla muita kuin 1 ja 4 momentissa tarkoitettuja merkintöjä. Kaikki sellaiset mer-
kinnät, jotka eivät ole 1 momentin mukaan pakollisia tai 4 momentin mukaan sallittuja, tulisivat 
siis yksiselitteisesti kielletyiksi. Poikkeuksena olisivat kuitenkin sellaiset merkinnät, joita edel-
lytetään muualla lainsäädännössä. Tupakkaverolain 2 §:n 2 momentin mukaan tupakkavero-
laissa katsotaan tupakkatuotteeksi myös sähkösavukeneste. Tupakkaverolain 11 §:n mukainen 
velvollisuus varustaa tuotteet hintalipukkeilla tai vähittäismyyntipakkauksiin painettavalla teks-
tillä, josta käy ilmi vähittäismyyntihinta, koskee siten myös sähkösavukenesteitä. 

Pykälän uusi 6 momentti sisältäisi asetuksenantovaltuuden, joka vastaisi pääosin voimassa ole-
van pykälän 4 momenttia mutta jota täydennettäisiin vähittäismyyntipakkauksen sallittujen 
merkintöjen ulkoasun osalta. Lisäksi asetuksenantovaltuus muutettaisiin selkeyden vuoksi luet-
telon muotoon. 
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36 a §. Sähkösavukkeen ja täyttösäiliön vähittäismyyntipakkauksen muu ulkoasu. Lakiin lisät-
täisiin uusi 36 a §, joka koskisi sähkösavukkeiden ja täyttösäiliöiden ulkoasua lukuun ottamatta 
merkintöjä, joista säädettäisiin 36 §:ssä. 

Pykälän 1 momentin mukaan sähkösavukkeen ja täyttösäiliön vähittäismyyntipakkaus ei saisi 
muodoltaan, väriltään, materiaaliltaan tai muulta ulkoasultaan erottua muista sähkösavukkeiden 
tai täyttösäiliöiden vähittäismyyntipakkauksista eikä vähittäismyyntipakkauksen ulkoasun 
avulla saisi edistää tuotteen myyntiä. Jatkossa kaikkien sähkösavukkeiden vähittäismyyntipak-
kausten olisi siis oltava ulkoasultaan keskenään yhdenmukaisia tuotemerkistä riippumatta, ja 
sama koskisi täyttösäiliöitä. 

Pykälän 2 momentti sisältäisi vähittäismyyntipakkauksen ulkoasun tarkempaa sääntelyä koske-
van asetuksenantovaltuuden. 

36 b §. Täyttösäiliön ja nikotiininesteen ulkoasu. Lakiin lisättäisiin uusi 36 b §, jolla yhdenmu-
kaistettaisiin täyttösäiliöiden ja nikotiininesteiden ulkoasu. Pykälän 1 momentin mukaan täyt-
tösäiliön olisi oltava muodoltaan suora ympyrälieriö, jossa on suppilomainen suutin. Ehdotettu 
sääntely vastaa normaalia tippapulloa, jonka muotoisia täyttösäiliöt tyypillisesti ovat. 

Täyttösäiliön olisi oltava läpinäkyvä ja väritön ja pinnaltaan tasainen. Pykälässä ei säädettäisi 
täyttösäiliön materiaalista, mutta yleensä täyttösäiliöt ovat läpinäkyvää muovia. Täyttösäiliön 
olisi oltava läpinäkyvä, jotta sen sisältämä neste ja sen väri olisi mahdollista nähdä avaamatta 
pulloa. Täyttösäiliön olisi oltava väritön, jotta estettäisiin eriväristen pullojen käyttäminen 
markkinoinnin välineenä. 

Täyttösäiliön korkin on oltava läpinäkyvä, valkoinen tai musta. Sääntelyllä on tarkoitus estää 
sitä, että tuotteet saataisiin erottumaan toisistaan korkin värin avulla tai että korkilla viestittäisiin 
kuluttajille tuotteen ominaisuuksista. Täyttösäiliön suutin voisi olla saman värinen kuin itse 
täyttösäiliö tai sen korkki. 

Jos täyttösäiliössä olisi etiketti, sen olisi oltava saman värinen kuin tuotteen vähittäismyynti-
pakkauksen. Vähittäismyyntipakkauksen väristä säädettäisiin 36 a §:n 2 momentin nojalla. 

Pykälän 2 momentin mukaan täyttösäiliöön saisi merkitä nikotiininesteen tuotenimen, valmis-
tajan tai maahantuojan toiminimen ja yhteystiedot sekä tuotteen pakkauskoon, valmistuspäivä-
määrän ja viivakoodin siten, että merkinnät eivät erotu muiden täyttösäiliöiden vastaavista mer-
kinnöistä eikä niiden avulla edistetä tuotteen myyntiä. Tiedot vastaisivat niitä tietoja, jotka tuot-
teen vähittäismyyntipakkaukseen saa merkitä. Tiedot saisi painaa suoraan täyttösäiliöön tai sen 
mahdolliseen etikettiin. 

Täyttösäiliössä ei saisi olla muita merkintöjä kuin 2 momentissa tarkoitettuja merkintöjä lukuun 
ottamatta 37 §:ssä tarkoitettuja merkintöjä. Tupakkalain 37 §:n mukaan täyttösäiliön merkin-
nöistä säädetään aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktii-
vien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 
1907/2006 muuttamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
1272/2008, jäljempänä CPL-asetus. 

Nikotiini on luokiteltu CLP-asetuksen välittömän myrkyllisyyden vaaraluokassa suun kautta 
nautittuna kategoriaan 2 (tappavaa nieltynä), ihokontaktissa kategoriaan 2 (tappavaa joutues-
saan iholle) ja hengitettynä kategoriaan 2 (tappavaa hengitettynä). Välittömästi myrkyllisiksi 
luokiteltujen kemikaalien pakkauksiin vaaditaan CLP-asetuksen mukaiset merkinnät, eikä ka-
tegorioihin 1—4 kuuluville kemikaaleille ole mahdollista myöntää merkintöjä koskevia poik-
keuksia esimerkiksi pienen pakkauskoon vuoksi. 
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Edellä sanottu tarkoittaa, että täyttösäiliöissä on oltava CLP-asetuksen mukaiset nikotiinia si-
sältävän seoksen luokituksesta johdetut merkinnät eli asiaankuuluvat varoitusmerkit, huomio-
sana sekä ja vaara- ja turvalausekkeet. 

Pykälän 3 momentin mukaan nikotiinineste saisi olla väriltään vain kellertävää tai väritöntä. 
Ehdotettu sääntely vastaisi sitä, minkä värisiä nikotiininesteet yleensä ovat. Nikotiinineste on 
yleensä uutena melko kirkasta, mutta kellertyy vanhetessaan. Sääntelyllä varmistettaisiin se, 
että erivärisiä nesteitä ei käytetä tuotteiden myynninedistämiseen. 

Pykälän 4 momentti sisältäisi täyttösäiliön merkintöjen tarkempaa määrittelyä koskevan asetuk-
senantovaltuuden. 

42 a §. Talouden toimijan tunnuksen tekeminen toimimattomaksi. Lakiin lisättäisiin uusi 42 a §, 
joka liittyisi tupakkatuotteiden jäljitettävyyteen. Pykälässä säädettäisiin edellytyksistä, joiden 
täyttyessä komission jäljitettävyysasetuksen 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tunnisteiden antaja 
saisi Tullin tai Valviran pyynnöstä tehdä toimimattomaksi komission jäljitettävyysasetuksen 15 
artiklassa tarkoitetun talouden toimijan tunnistekoodin. Näin olisi pykälän 1 kohdan mukaan 
silloin, jos talouden toimija laiminlöisi velvollisuutensa viipymättä ilmoittaa tunnisteiden anta-
jalle mahdollisista muutoksista alkuperäisessä hakemuslomakkeessa annettuihin tietoihin sekä 
toiminnan mahdollisesta lopettamisesta säädetyllä tavalla. Komission jäljitettävyysasetuksen 14 
artiklan 5 kohdan mukaan ilmoitus on tehtävä komission jäljitettävyysasetuksen liitteessä II ole-
van II luvun 1 jakson 1.2 ja 1.3 kohdassa määritetyissä muodoissa. Ehdotetun muutoksen myötä 
viranomaisten mahdollisuudet huolehtia jäljitettävyysjärjestelmän ajantasaisuudesta paranisi-
vat, mikä puolestaan ehkäisi tunnistekoodien väärinkäyttöä ja sitä kautta tupakkatuotteiden lai-
tonta kauppaa. 

Pykälän 2 kohdan mukaan tunnistekoodi voitaisiin tehdä toimimattomaksi myös silloin, jos ta-
louden toimija myisi tai muutoin luovuttaisi tupakkatuotteita, joiden vähittäismyyntipakkauk-
sista puuttuu 32 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu yksilöllinen tunniste tai turvaominai-
suus. Jos vähittäismyyntipakkauksesta puuttuu yksilöllinen tunniste tai turvaominaisuus, on 
yleensä perusteltua syytä olettaa, että kysymys on tupakkatuotteiden laittomasta kaupasta. Täl-
löin Tullilla ja Valviralla olisi oltava oikeus pyytää talouden toimijan tunnistekoodin tekemistä 
toimimattomaksi. 

Pykälän 3 kohdan mukaan tunnistekoodi voitaisiin tehdä toimimattomaksi, jos talouden toimija 
myisi tai muutoin luovuttaisi savuttomia tupakkatuotteita 51 §:n vastaisesti. Tupakkalain 51 §:n 
mukaan purutupakkaa, nenänuuskaa ja suussa käytettäväksi tarkoitettua tupakkaa ei saa myydä 
tai muutoin luovuttaa taikka välittää, ja kiellon rikkominen on säädetty tupakan myyntirikok-
sena rangaistavaksi 109 §:n 2 kohdassa. Talouden toimija, joka myisi muiden tupakkatuotteiden 
ohella savuttomia tupakkatuotteita, osoittaisi toiminnallaan sellaista moitittavuutta, että tunniste 
olisi voitava tehdä toimimattomaksi. Lisäksi etenkin suussa käytettäväksi tarkoitetun tupakan 
myynti saattaa kytkeytyä muuhunkin rikollisuuteen ja harmaaseen talouteen. 

Ennen kuin Tulli tai Valvira pyytäisi tunnisteiden antajaa tekemään talouden toimijan tunnis-
teen toimimattomaksi, viranomaisen olisi kuultava talouden toimijaa hallintolain mukaisesti. 

52 a §. Tupakkatuotteiden maustamiseen tarkoitettujen tuotteiden myyntikielto. Lakiin lisättäi-
siin uusi 52 a §, jonka mukaan kuluttajalle ei saisi myydä eikä muutoin luovuttaa tuotetta, jonka 
tarkoituksena on saada aikaan tupakkatuotteelle tunnusomainen tuoksu tai maku. Kielletyiksi 
tulisivat siis muun muassa niin sanotut makukortit, jotka on tarkoitettu laitettaviksi savukepak-
kauksen sisään ja joista imeytyy savukkeisiin esimerkiksi mentolin tuoksua tai makua. Myös 
muunlaiset tupakkatuotteiden maustamiseen tarkoitetut tuotteet, kuten mahdolliset makunesteet 
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tai -suihkeet, tulisivat ehdotetun pykälän nojalla kielletyiksi. Kielto koskisi myös tupakointivä-
lineitä, jotka on tarkoitettu tuomaan tuotteelle tunnusomainen tuoksu tai maku. Näitä ovat esi-
merkiksi niin sanotut makufiltterit, makukapselit ja maustetut savukepaperit. 

Joissakin tilanteissa saattaa olla tulkinnanvaraista, onko tuotetta tarkoitettu saamaan tupakka-
tuotteelle aikaan tunnusomainen tuoksu tai maku. Tätä arvioitaessa voitaisiin ottaa huomioon 
esimerkiksi tuotteen käyttöohjeet tai tuotteen käyttöä koskevat tiedot, joita tuotteen myyntiin 
osallistuva antaa, sekä tuotteen sijoittelu vähittäismyyntipaikassa. Arviointiin voisi vaikuttaa 
myös se, missä tuotetta myydään: jos tuotetta myytäisiin esimerkiksi tupakkakaupassa, olisi il-
meistä, että se on tarkoitettu saamaan tupakkatuotteelle aikaan tunnusomainen tuoksu tai maku. 

Suomessa esimerkiksi makukortteja markkinoidaan käytettäväksi myös elintarvikkeiden maus-
tamiseen. Toisaalta muualla Euroopassa makukortteja markkinoidaan selkeästi vain tupakka-
tuotteiden maustamiseen. On selvää, että makukortit olisivat pykälässä tarkoitettuja tuotteita. 

54 §. Omavalvontasuunnitelma. Pykälässä säädettäisiin uutena asiana elinkeinonharjoittajan 
velvollisuudesta laatia omavalvontasuunnitelma sen varmistamiseksi, että tuotteista on tehty tu-
pakkalaissa säädetyt ilmoitukset ja tuotteiden vähittäismyyntipakkaukset ovat tupakkalaissa 
säädettyjen vaatimusten mukaisia. Tuotteista tehtävistä ilmoituksista säädetään tupakkalain 3 ja 
4 luvussa ja vähittäismyyntipakkauksia koskevista vaatimuksista 5 luvussa. Sen, onko tuotteesta 
tehty vaadittava ilmoitus, voi tarkistaa Valviran ylläpitämästä julkisesta tuoteilmoitusten rekis-
teristä. 

Ehdotetulla muutoksella vahvistettaisiin elinkeinonharjoittajan tietoisuutta tupakkalain mukai-
sista vaatimuksista ja parannetaan elinkeinonharjoittajan mahdollisuutta tunnistaa mahdolliset 
lainvastaiset tuotteet ja olla ottamatta niitä myyntiin. Samalla elinkeinonharjoittaja tukisi val-
vovan viranomaisen tehtävää tupakkalain vastaisen toiminnan ehkäisemiseksi. 

58 §. Etämyynnin kielto. Pykälää laajennettaisiin koskemaan poltettavaksi tarkoitettuja kasvi-
peräisiä tuotteita, mikä tarkoittaisi sitä, että jatkossa myös niiden etämyynti olisi kiellettyä sekä 
muualta Suomeen että Suomen sisällä. Ehdotettu muutos olisi perusteltu, koska kysymys on 
tuotteista, jotka ovat terveydelle vaarallisia ja joiden myynti alaikäisille on kielletty. Etämyyn-
nin kiellolla voitaisiin turvata sitä, että alaikäiset eivät pystyisi hankkimaan kyseisiä tuotteita. 
Muutos helpottaisi myös etämyynnin kiellon valvontaa, sillä aina ei ole päällisin puolin selvää, 
onko kysymys tupakkatuotteesta, jonka etämyynti on jo nykyisin kiellettyä, vai poltettavaksi 
tarkoitusta kasviperäisestä tuotteesta. 

60 §. Tukkumyynnin rajoitukset. Pykälään lisättäisiin uusi 5 momentti, jonka mukaan tukku-
myyjällä olisi oikeus teknisen rajapinnan kautta saada pykälän 1 ja 2 momentin mukaisten vel-
vollisuuksiensa varmistamiseksi välttämättömät tiedot vähittäismyyntiluvan haltijoista ja tuk-
kumyynti-ilmoituksen tehneistä elinkeinonharjoittajista sekä käsitellä näitä tietoja. Julkisen hal-
linnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019) 24 §:n 1 momentin mukaan viranomainen voi 
luovuttaa teknisten rajapintojen avulla tietoja muulle kuin toiselle viranomaiselle, jos tiedot saa-
valla toimijalla on erikseen laissa säädetty tiedonsaantioikeus ja oikeus käsitellä näitä tietoja. 
Esityksessä ehdotetaan, että tupakkalaissa säädettäisiin tämän mukaisesti tukun tiedonsaantioi-
keudesta ja oikeudesta käsitellä tietoja, jotta tukut voisivat 60 §:n 1 ja 2 momentin mukaisesti 
varmistua siitä, että ne myyvät tupakkatuotteita tai nikotiininesteitä vain tahoille, joita niitä saa 
myydä. Tietojen käsittelyllä tarkoitettaisiin esimerkiksi sitä, että tukut voisivat syöttää tiedot 
kassajärjestelmiinsä. 

65 §. Kielto tuoda maahan etäviestimen välityksellä hankittuja tuotteita. Pykälää laajennettai-
siin koskemaan poltettavaksi tarkoitettuja kasviperäisiä tuotteita. Jatkossa yksityishenkilö ei siis 
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saisi hankkia tai vastaanottaa myöskään niitä elinkeinonharjoittajalta postitse, tavarankuljetuk-
sena tai muulla vastaavalla tavalla Suomen ulkopuolelta. Tämä olisi johdonmukaista siihen näh-
den, että poltettavaksi tarkoitettujen kasviperäisten tuotteiden matkustajatuontia on jo nykyisin 
rajoitettu 67 §:ssä vastaavalla tavalla kuin muiden tupakkalaissa tarkoitettujen tuotteiden mat-
kustajatuontia. Jatkossa maahantuonnin rajoituksia koskevat pykälät muodostaisivat nykyistä 
loogisemman kokonaisuuden, kun ne kattaisivat eri tuoteryhmät yhdenmukaisesti. 

67 §. Matkustajatuonnin määrälliset rajat. Pykälän 1 momentin 1 kohtaa muutettaisiin niin, että 
siinä säädettäisiin jatkossa määrällisiä rajoja ensinnäkin vesipiipputupakan matkustajatuonnille. 
Voimassa olevaa pykälää vastaavasti raja koskisi vain sellaisia tuotteita, joiden vähittäismyyn-
tipakkauksen merkinnät poikkeavat 32 §:n 1 momentin 1 kohdassa säädetystä eli joissa ei ole 
suomen- ja ruotsinkielisiä varoitustekstejä tupakkatuotteiden aiheuttamista terveyshaitoista, ku-
vallisia varoituksia tupakkatuotteiden aiheuttamista terveyshaitoista sekä suomeksi ja ruotsiksi 
tupakansavun haitallisuutta koskevaa tiedotusviestiä ja tupakoinnin lopettamista koskevia tie-
toja. Vesipiipputupakan osalta matkustajatuonnin määrällinen raja olisi sama kuin kääre- ja 
piipputupakalla eli 250 grammaa. Näin olisi silloinkin, jos tuote olisi pakattu annoksittain. Täl-
löin annoksia saisi tuoda maahan niin, että niiden yhteispaino on enintään 250 grammaa. 

Pykälän 1 momentin 1 kohdassa säädettäisiin uutena asiana matkustajatuonnin määrällisistä ra-
joista myös kuumennettaville tupakkatuotteille. Yksityishenkilö ei saisi tuoda maahan kuumen-
nettavaa tupakkatuotetta, jonka vähittäismyyntipakkauksen merkinnät poikkeavat 32 §:n 1 mo-
mentin 1 kohdassa säädetystä, enempää kuin 200 annosyksikköä tai 250 grammaa irtonaisena. 
Annosyksiköllä tarkoitettaisiin tuotteen kerralla käytettävää määrää, ja se voisi olla esimerkiksi 
tupakkaa sisältävä kapseli tai niin sanottu savuketikku. 

70 §. Hintahyvityksen kielto. Pykälää muutettaisiin niin, että se rajattaisiin koskemaan vain vä-
hittäismyyntiä. Tukkumyyntiä ei ole rajattu voimassa olevan pykälän ulkopuolelle, joten pykä-
lässä säädetty hintahyvityksen kielto on koskenut myös tukkumyyntiä. Pykälän olisi kuitenkin 
perusteltua koskea jatkossa vain vähittäismyyntiä, koska käytännössä tukkumyynnin hinnat pe-
rustuvat pääsääntöisesti nimenomaan ostojen määrään. 

71 §. Esilläpitokielto. Pykälän 1 momenttia muutettaisiin laajentamalla esilläpitokieltoa kos-
keva sääntely koskemaan sellaisia tupakointivälineitä, jotka on tarkoitettu kuumennettavan tu-
pakkatuotteen käyttämiseen. Kuumennettavat tupakkatuotteet määriteltäisiin ehdotetussa 2 §:n 
2 a kohdassa. Tupakointivälineitä, jotka on tarkoitettu kuumennettavan tupakkatuotteen käyttä-
miseen, tai tällaisten tuotteiden tavaramerkkejä ei siis jatkossa saisi pitää esillä vähittäismyyn-
tipaikoissa. Lisäksi kiellettyä olisi mainittujen tuotteiden tavaramerkkien esilläpito muiden tu-
pakkalaissa tarkoitettujen tuotteiden vähittäismyynnissä. 

Kuumennettavan tupakkatuotteen käyttämiseen tarkoitettujen tupakointivälineiden esilläpito 
olisi perusteltua kieltää, koska tällaiset laitteet muistuttavat ulkoisesti hyvin paljon sähkösavuk-
keita, joiden esilläpito on jo nykyisin kielletty. Esilläpitokiellolla voitaisiin lisäksi vaikuttaa sii-
hen, ettei kuumennettavista tupakkatuotteista muodostuisi uutta väylää nikotiiniriippuvuuteen. 
Muut tupakointivälineet kuin tupakointivälineet, jotka on tarkoitettu kuumennettavan tupakka-
tuotteen käyttämiseen, jäisivät edelleenkin lähtökohtaisesti esilläpitokiellon ulkopuolelle. 

Kielto koskisi myös sellaisia laitteita, joita voidaan käyttää kuumennettavan tupakkatuotteen 
lisäksi myös erilaisten yrttiseosten kuumentamiseen. Jos laitteella voisi käyttää nikotii-
ninestettä, se olisi kuitenkin sähkösavuke. 

Esityksessä ei ehdoteta muutoksia pykälän 2 ja 3 momentissa säädettyihin poikkeuksiin esillä-
pitokiellosta, ja kyseiset poikkeukset koskisivat myös tupakointivälineitä, jotka on tarkoitettu 
kuumennettavan tupakkatuotteen käyttämiseen. 
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74 §. Yleiset tupakointikiellot. Pykälän 1 momenttiin lisättäisiin uusi 3 a—3 c kohta. Samalla 1 
momentin 3 kohtaan tehtäisiin uusien kohtien lisäämisestä johtuva tekninen muutos. 

Uuden 3 a kohdan mukaan tupakoida ei saisi leikkikentillä, joista on laadittava kuluttajaturval-
lisuuslain (920/2011) 7 §:n mukainen turvallisuusasiakirja. Kuluttajaturvallisuuslain 7 §:n 1 
momentin 4 kohdassa edellytetään, että leikkikentistä laaditaan turvallisuusasiakirja, joka sisäl-
tää suunnitelman vaarojen tunnistamiseksi ja riskien hallitsemiseksi sekä niistä tiedottamiseksi 
palvelun tarjoamisessa mukana oleville. 

Kuntien on laadittava ylläpitämistään leikkikentistä turvallisuusasiakirjat, ja tupakointikielto 
koskisi näin ollen kunnallisia leikkikenttiä. Leikkikentiksi voidaan katsoa myös esimerkiksi yk-
sityisen leirintäalueen, leirikeskuksen ja puuha- tai teemapuiston laajat leikkipaikat, joista vaa-
ditaan turvallisuusasiakirjat ja joilla ei saisi tupakoida. 

Asunto-osakeyhtiön ei lähtökohtaisesti tarvitse laatia piha-alueen leikkipaikasta turvallisuus-
asiakirjaa. Asunto-osakeyhtiön tulee laatia turvallisuusasiakirja, jos leikkipaikka muistuttaa 
kooltaan, toiminnoiltaan ja käyttöasteeltaan yleistä leikkikenttää. Esimerkiksi monen talon yh-
teisellä korttelipihalla voi olla yleistä leikkikenttää muistuttava leikkipaikka, josta turvallisuus-
asiakirja tulee laatia. Tällöin alueella ei saisi tupakoida. Lisäksi asunto-osakeyhtiö tai muu asun-
toyhteisö voi tupakkalain 78 §:n mukaisesti kieltää tupakoinnin hallitsemallaan ulkoalueella, 
kuten lasten leikkialueella. 

Uuden 3 b kohdan mukaan tupakoida ei saisi lastensuojelulain tai mielenterveyslain nojalla hoi-
toa antavien laitosten ulkoalueilla, jotka on tarkoitettu alle 18-vuotiaille. Säännös vastaisi tältä 
osin vanhan tupakkalain 12 §:n 1 momentin 1 kohtaa. Tupakointi lastensuojelulain tai mielen-
terveyslain nojalla hoitoa antavien laitosten sisätiloissa olisi jatkossakin kiellettyä voimassa ole-
van tupakkalain 74 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla. 

Uuden 3 c kohdan mukaan tupakoida ei saisi yleisillä uimarannoilla. Yleinen uimaranta on mää-
ritelty yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta annetun sosiaali- ja 
terveysministeriön asetuksen (177/2008) 2 §:n 1 momentin 1 kohdassa, jonka mukaan yleisellä 
uimarannalla tarkoitetaan mitä tahansa pintaveden osaa, jossa kunnan terveydensuojeluviran-
omainen odottaa huomattavan määrän ihmisiä uivan ja jolle tämä viranomainen ei ole antanut 
vähintään yhtä kokonaista uimakautta koskevaa uimakieltoa tai vastaavalle ajanjaksolle annet-
tua ohjetta, jonka mukaan uiminen ei ole suositeltavaa, sekä josta on tehtävä terveydensuojelu-
lain 13 §:n 1 momentin 3 kohdan mukainen ilmoitus. Kyseiset uimarannat ovat niin sanottuja 
EU-uimarantoja, joissa käyttäjämäärät ovat tyypillisesti suuria ja kävijöissä on paljon lapsia ja 
nuoria. 

Tupakointikielto kattaisi yleisen uimarannan kokonaan. Joissain tilanteissa saattaa olla kävi-
jöille epäselvää, missä uimarannan rajat kulkevat. Olisikin perusteltua, että kunta osoittaisi esi-
merkiksi opastein uimarannan ulkopuolelta paikan, joka olisi varattu tupakoinnille ja jossa olisi 
sitä varten tarkoitetut tuhkakupit tai roskakorit. 

Ehdotettu yleisiä uimarantoja koskeva tupakointikielto olisi voimassa ympärivuotisesti, vaikka 
uimarantoja käytetään tyypillisesti vain kesäisin. Tupakoinnin olisi kuitenkin perusteltua olla 
kiellettyä muulloinkin sen vuoksi, että tupakoinnista aiheutuu roskaantumista, joka aiheuttaa 
haittaa vesistöille ja niiden eliöille. Lisäksi maahan jääneet tupakantumpit voisivat antaa kävi-
jöille vaikutelman, että rannalla saisi tupakoida. 

78 §. Asuntoyhteisön tupakointikiellot. Pykälän 2 momenttia ehdotetaan muutettavaksi. Voi-
massa olevan säännöksen mukaan asuntoyhteisö saa kieltää tupakoinnin asuntoyhteisön hallit-
semissa yhteisissä ulkotiloissa rakennuksen sisäänkäyntien ja ilmanottoaukkojen läheisyydessä, 
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lasten leikkialueella ja yhteisillä parvekkeilla. Momenttia muutettaisiin niin, että siitä poistet-
taisiin maininta niistä asuntoyhteisön hallitsemista yhteisistä ulkotiloista, joilla asuntoyhteisö 
saa kieltää tupakoinnin. Muutoksen myötä olisi selkeämpää, että asuntoyhteisö saisi kieltää tu-
pakoinnin kaikissa hallitsemissaan yhteisissä ulkotiloissa, ei vain rakennuksen sisäänkäyntien 
ja ilmanottoaukkojen läheisyydessä, lasten leikkialueella ja yhteisillä parvekkeilla. 

90 §. Hakemusten ja ilmoitusten käsittelystä perittävät maksut. Pykälään lisättäisiin uusi 5 mo-
mentti, jonka mukaan tuotetta ei saisi tuoda markkinoille ennen kuin pykälän 3 momentin 3 
kohdassa tarkoitettu maksu on maksettu. Pykälän 3 momentin 3 kohdan mukaan Valvira voi 
periä valmistajalta tai maahantuojalta maksun virastolle 14—16, 18, 20 ja 26—29 §:n nojalla 
toimitettujen tietojen vastaanottamisesta, tallentamisesta, käsittelystä, analysoinnista ja julkai-
semisesta sekä niihin liittyvistä toimenpiteistä. Jos maksua ei olisi maksettu, Valvira ei julkaisisi 
tuotteen tietoja ylläpitämässään julkisessa tuoterekisterissä. Valvira voisi lisäksi poistaa rekis-
teristä tiedot sellaisesta tuotteesta, jota koskeva ilmoitusmaksu olisi laiminlyöty. 

91 §. Tupakkalain valvontamaksut. Pykälään lisättäisiin uusi 4 ja 5 momentti, joissa säädettäi-
siin Valviran perimistä valvontamaksuista. 

Pykälän 4 momentin mukaan Valvira perisi tupakkalain valvonnasta aiheutuvien kustannusten 
kattamiseksi vuosittain valvontamaksun tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden ja höyrystettä-
väksi tarkoitettujen nikotiinittomien nesteiden valmistajilta ja maahantuojilta. Valvontamak-
sussa olisi kysymys veroluonteisesta maksusta, josta saatavilla tuloilla Valvira voisi tehostaa 
tupakkalaissa tarkoitettujen tuotteiden tuotevalvontaa. 

Pykälän 4 momentin mukaan maksu perustuisi myyntimääriin, jotka valmistaja tai maahantuoja 
on ilmoittanut Valviralle edellisen kalenterivuoden aikana. Valmistajan tai maahantuojan vel-
vollisuudesta ilmoittaa tuotteidensa myyntimääristä säädetään tupakkalain 16 ja 27 §:ssä. Esi-
tyksessä ehdotetaan, että 27 §:ssä säädettäisiin uutena asiana velvollisuudesta ilmoittaa myös 
höyrystettäväksi tarkoitettuja nikotiinittomia nesteitä koskevista myyntimääristä. 

Tupakkalain 10 §:n 2 momentissa ja 22 §:n 2 momentissa säädetään siitä, miten velvollisuus 
toimittaa Valviralle tupakkalaissa säädettyjä tietoja jakautuu valmistajan ja maahantuojan kes-
ken. Pykälässä tarkoitettu valvontamaksu perittäisiin joka tapauksessa joko valmistajalta tai 
maahantuojalta riippuen siitä, kumpi myyntimääriä koskevan ilmoituksen on tehnyt. 

Tupakkatuotteiden myyntimäärät ilmoitetaan savukkeiden, sikarien ja pikkusikarien osalta kap-
paleina ja muiden tupakkatuotteiden osalta kilogrammoina. Nikotiininesteiden osalta myynti-
määrät ilmoitetaan millilitroina. Kaikki markkinoilla olevat tupakkatuotteet ja muut tupakka-
laissa tarkoitetut tuotteet ovat terveydelle haitallisia, ja lähtökohtaisesti niistä aiheutuu suhteel-
lisesti yhtä suuri tuotevalvonnan tarve. Olisi siis perusteltua, että valvontamaksu kohdistuisi 
mahdollisimman yhdenmukaisesti eri tuotteisiin. Tätä voidaan arvioida parhaiten vertaamalla, 
kuinka paljon kukin tupakkatuote sisältää tupakkaa. Vertailussa on perusteltua ottaa lähtökoh-
daksi savuke, joka on yleisimmin myyty tupakkatuote. 

Yksi savuke sisältää tupakkakasvia tyypillisesti noin 0,6 grammaa. Savukkeiden valvontamaksu 
olisi perusteltua säätää 0,001 euroon kappaleelta. Sikarit sisältävät tupakkakasvia huomattavasti 
enemmän kuin savukkeet: sikarissa on tupakkaa yleensä 8—15 grammaa, keskimäärin noin 12 
grammaa. Siksi sikarien osalta valvontamaksuksi ehdotetaan 0,02 euroa (12 / 0,6 * 0,001 euroa) 
kappaleelta. Markkinoilla olevat pikkusikarit sisältävät yleensä hieman enemmän tupakkaa kuin 
savukkeet, mutta ero ei ole merkittävä, joten pikkusikarien osalta valvontamaksuksi ehdotetaan 
0,001 euroa kappaleelta, mikä vastaisi savukkeiden valvontamaksua. Muiden tupakkatuottei-
den, kuten kääretupakan ja vesipiipputupakan, osalta valvontamaksu olisi 1,7 euroa (1000 / 0,6 
* 0,001 euroa) kilolta. 
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Nikotiininesteiden myyntimäärät on ilmoitettava millilitroina. Kun nikotiininesteitä verrataan 
tupakkatuotteisiin, lähtökohdaksi on otettava tuotteiden nikotiinimäärät. Nikotiininesteessä saa 
olla nikotiinia enintään 20 milligrammaa millilitrassa ja savukkeesta saa poltettaessa syntyä 
enintään 1 milligramma nikotiinia. Yksi millilitra nikotiininestettä, jonka nikotiinipitoisuus on 
20 milligrammaa millilitrassa, vastaa siis nikotiinimäärältään 20 savuketta. Nikotiininesteiden 
nikotiinipitoisuus vaihtelee kuitenkin tuotekohtaisesti, ja ehdotettu valvontamaksu perittäisiin 
myös höyrystettäväksi tarkoitetuista nikotiinittomista nesteistä. Olisi siis perusteltua, että yh-
destä millilitrasta nikotiininestettä perittävä valvontamaksu, 0,01 euroa, vastaisi 10 savukkeesta 
perittävää valvontamaksua. 

Valvontamaksu olisi valmistaja- tai maahantuojakohtainen: jos elinkeinonharjoittaja ilmoittaisi 
myyntimääriä esimerkiksi useista eri savukemerkeistä, valvontamaksu määräytyisi kaikkien sa-
man elinkeinonharjoittajan ilmoittamien savukkeiden määrän perusteella. 

Pykälän 5 momentin mukaan valvontamaksun suuruus olisi vähintään 300 euroa ja enintään 70 
000 euroa valmistajaa tai maahantuojaa kohden. Näin olisi valmistajan tai maahantuojan ilmoit-
tamien tuotteiden yhteenlasketuista myyntimääristä riippumatta. Valvontamaksun vähimmäis- 
ja enimmäismäärillä varmistettaisiin yhtäältä se, että tuotevalvontaan saadaan riittävästi resurs-
seja, ja toisaalta se, että valvontamaksu nouse kohtuuttoman suureksi minkään toimijan koh-
dalla. 

92 a §. Valvontamaksun oikaisu maksuvelvollisen hyväksi. Lakiin lisättäisiin uusi 92 a §, jossa 
säädettäisiin valvontamaksun oikaisusta maksuvelvollisen hyväksi vastaavasti kuin esimerkiksi 
alkoholilain 77 §:ssä. Pykälä koskisi sekä Valviran että kunnan määräämiä valvontamaksuja. 

92 b §. Valvontamaksun oikaisu maksunsaajan hyväksi. Lakiin lisättäisiin uusi 92 b §, jossa 
säädettäisiin valvontamaksun oikaisusta maksunsaajan hyväksi vastaavasti kuin esimerkiksi al-
koholilain 78 §:ssä. Pykälä koskisi sekä Valviran että kunnan määräämiä valvontamaksuja. 

94 §. Tuotevalvontaa koskevien tietojen tallentaminen ja julkaiseminen. Pykälän 3 momenttia 
ehdotetaan muutettavaksi niin, että siinä ei enää säädettäisi velvollisuudesta säilyttää 26 §:n 2 
momentissa tarkoitettuja tietoja pysyvästi. Tupakkalain 26 §:n 2 momentissa säädetään tie-
doista, joita sähkösavukkeita ja täyttösäiliöitä koskevassa ennakkoilmoituksessa on oltava. Jat-
kossa tiedot säilytettäisiin EU CEG-tietojärjestelmän teknisten määritelmien mukaisesti EU  

96 §. Kunnan kiellot. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi ensinnäkin niin, että kunta voisi antaa 
pykälän nojalla kiellon lisäksi määräyksiä. Määräys voisi koskea esimerkiksi myynnin tai muun 
toiminnan korjaamista tupakkalain mukaiseksi. Lisäksi säädettäisiin kunnan mahdollisuudesta 
kieltää toiminta, jos kunnan antamaa määräystä ei ole noudatettu. 

106 §. Muutoksenhaku Valviran ja kunnan päätöksiin. Pykälä muutettaisiin kokonaisuudessaan. 
Pykälän 1 momentissa säädettäisiin uutena asiana, että 91 §:ssä tarkoitettuun valvontamaksuun 
saisi vaatia oikaisua maksun määränneeltä viranomaiselta. Oikaisuvaatimus olisi esitettävä kol-
men vuoden kuluessa valvontamaksua koskevan laskun lähettämistä seuraavan kalenterivuoden 
alusta. Momentti sisältäisi lisäksi informatiivisen säännöksen hallintolakiin. Ehdotettu 1 mo-
mentti vastaa alkoholilain 80 §:n 1 momenttia sillä erotuksella, että ehdotetussa tupakkalaissa 
ei käytettäisi ilmaisua ”maksun määrääminen” vaan ”valvontamaksua koskevan laskun lähettä-
minen”. Tupakkalaissa ei myöskään säädettäisi siitä, että oikaisuvaatimus on esitettävä viimeis-
tään 60 päivän kuluttua päätöksen tiedoksisaannista. Valvontamaksut hoidetaan käytännössä 
massapostituksina, eikä niistä tehdä elinkeinoharjoittajakohtaisia päätöksiä. 

Pykälän 2 momentti sisältäisi ensinnäkin informatiivisen viittauksen hallintoprosessilakiin. Mo-
mentissa säädettäisiin kuitenkin lisäksi, että muutoksenhausta Valviran tai kunnan antamaan 
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kieltopäätökseen tai muuhun päätökseen, joka perustuu tupakkalain 68 §:n vastaiseen markki-
nointiin taikka siihen, että tupakkatuotteen, sähkösavukkeen, täyttösäiliön, nikotiininesteen, 
höyrystettäväksi tarkoitetun nikotiinittoman nesteen tai poltettavaksi tarkoitetun kasviperäisen 
tuotteen vähittäismyyntipakkaus tai tuote itsessään on 5 luvun säännösten vastainen, sekä täl-
laista päätöstä koskevaan uhkasakkoon tai teettämisuhkaan, säädetään tupakkalain 107 §:ssä. 
Lisäksi 1 momentissa säädettäisiin, että muutoksenhausta 84 §:ssä tarkoitettua valvontasuunni-
telmaa sekä 90 ja 91 §:ssä tarkoitettuja taksoja koskeviin päätöksiin säädetään kunta-
laissa (410/2015). 

Hallintoprosessilain 107 §:n 1 momentin mukaan hallinto-oikeuden hallintolainkäyttöasiassa 
antamaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos kor-
kein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Hallintoprosessilaissa valituslupa on siis aiemmasta 
hallintokäyttölain sääntelystä poiketen pääsääntönä, minkä vuoksi tupakkalain 106 §:ssä ei enää 
jatkossa säädettäisi, että hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos 
korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin voimassa olevan pykälän 3 momenttia vastaavasti siitä, mitä 
asioita koskeviin hallinto-oikeuden päätöksiin Valviralle voidaan myöntää valituslupa. 

107 §. Muutoksenhaku markkinaoikeudellisiin asioihin. Pykälän 1 momentin 1 kohtaa muutet-
taisiin niin, että valittamalla ei saisi hakea muutosta myöskään sellaiseen päätökseen, joka pe-
rustuu siihen, että tuote itsessään on 5 luvun säännösten vastainen. Tupakkalain 5 lukuun ehdo-
tetaan savukkeiden, täyttösäiliöiden ja nikotiininesteiden ulkoasua koskevaa sääntelyä. Olisi pe-
rusteltua, että muutoksenhakureitti asiassa, joka koskee esimerkiksi savukkeen myynnin kieltä-
mistä tuotteen lainvastaisten merkintöjen vuoksi, olisi sama kuin silloin, jos tuotteen myynti 
kiellettäisiin vähittäismyyntipakkauksen lainvastaisten merkintöjen vuoksi. 

117 §. Myyntipäällykset. Pykälän mukaan vähittäismyyntipakkauksia koskeva tupakkalain 
sääntely koskee tietyin poikkeuksin myös tuotteiden myyntipäällyksiä. Myyntipäällyksellä tar-
koitetaan 2 §:n 32 kohdan mukaan pakkausta, jossa tupakkatuotteet tai muut tupakkalaissa tar-
koitetut tuotteet saatetaan markkinoille ja joka sisältää vähittäismyyntipakkauksen tai useita vä-
hittäismyyntipakkauksia. Myyntipäällyksellä ei kuitenkaan tarkoiteta vähittäismyyntipakkauk-
sen läpinäkyvää käärettä. 

Tupakkalain 117 §:ää muutettaisiin niin, että se koskisi myös höyrystettäväksi tarkoitettuja ni-
kotiinittomia nesteitä. Tupakkalain 38 §:n nojalla höyrystettäväksi tarkoitetun nikotiinittoman 
nesteen vähittäismyyntipakkauksessa on oltava 36 §:n 1 momentin mukaiset tiedot eikä vähit-
täismyyntipakkauksessa saa olla 33 §:ssä tarkoitettuja merkintöjä. Jatkossa nämä vaatimukset 
koskisivat myös höyrystettäväksi tarkoitetun nikotiinittoman nesteen myyntipäällyksiä. 

8  Lakia alemman asteinen sääntely  

Ehdotettu laki sisältää useita asetuksenantovaltuuksia, jotka liittyvät vähittäismyyntipakkausten 
ja itse tuotteiden ulkoasun yhdenmukaistamiseen. Olisi perusteltua, että yhdenmukaistamista 
koskeva tarkempi sääntely annettaisiin teknisen ja yksityiskohtaisen luonteensa vuoksi asetuk-
sella eikä lailla. Tähän liittyvät asetuksenantovaltuudet ovat 32 §:n 5 momentissa, 35 §:n 2 mo-
mentissa, 35 a §:n 3 momentissa, 36 §:n 6 momentissa, 36 a §:n 2 momentissa ja 36 b §:n 4 
momentissa. 

Asetuksenantovaltuuksista 35 §:n 2 momentti, 35 a §:n 3 momentti, 36 a §:n 2 momentti ja 36 
b §:n 4 momentti olisivat kokonaan uusia. Ehdotettu 32 §:n 5 momentti puolestaan vastaisi 
muilta osin voimassa olevan 32 §:n 3 momenttia, mutta sitä laajennettaisiin koskemaan vähit-
täismyyntipakkauksessa sallittujen merkintöjen kirjasinlajia ja kokoa, väriä, pintaa, sijoittelua 
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ja muuta määrittelyä. Vastaavalla tavalla 36 §:n 6 momentti vastaisi muilta osin voimassa ole-
van 36 §:n 4 momenttia, mutta sitä laajennettaisiin koskemaan sallittujen merkintöjen kirjasin-
lajia ja kokoa, väriä, pintaa, sijoittelua ja muuta määrittelyä. 

Voimassa olevan 35 §:n mukaan savukkeiden vähittäismyyntipakkauksen on oltava kartonkia 
tai pehmeää materiaalia ja pakkauksessa saa olla saranoitu kansi tai läppäkansi. Lisäksi voi-
massa olevan sääntelyn mukaan kääretupakan vähittäismyyntipakkaus saa olla muodoltaan suo-
rakulmainen särmiö, lieriömäinen tai pussimainen. Esityksessä ehdotetaan, että 35 § koskisi 
jatkossa nykyistä laajemmin tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkausten ulkoasua, joten olisi 
perusteltua, että pakkauksen materiaalia, avausmekanismia ja muotoa koskeva tarkempi sään-
tely olisi jatkossa asetuksen tasolla. 

Sääntely on niin teknistä ja yksityiskohtaista, että se voitaisiin antaa sosiaali- ja terveysministe-
riön asetuksella. Varoitusmerkintöjen yksityiskohdista säädetään jo nykyisin tupakkatuotteiden 
ja vastaavien tuotteiden vähittäismyyntipakkausten varoitusmerkinnöistä annetussa sosiaali- ja 
terveysministeriön asetuksessa (591/2016). Tarkoituksena on laajentaa asetuksen sääntelyä niin, 
että jatkossa asetus koskisi paitsi varoitusmerkintöjen, myös vähittäismyyntipakkausten ja tuot-
teiden sallittujen merkintöjen ja muun ulkoasun tarkempaa määrittelyä. 

Lisäksi ehdotettu 54 § sisältää omavalvontasuunnitelman laatimista, sisältöä ja toteuttamista 
koskevan asetuksenantovaltuuden, joka vastaa voimassa olevan pykälän asetuksenantoval-
tuutta. Omavalvonnasta säädetään lähemmin tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden vähit-
täismyynnistä annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (593/2016). 

9  Voimaantulo  

Ehdotetaan, että laki tulee voimaan 1.1.2022. Tupakkalain tavoitteen saavuttamisen kannalta 
olisi perusteltua, että laki tulisi voimaan varsin pian. 

Lain 2 §:n 39 tulisi kuitenkin voimaan vasta 1.1.2024. Tällä varmistettaisiin se, että esimerkiksi 
ravintoloitsijoilla olisi aikaa muokata hallinnassaan olevat terassit sellaisiksi, että ne eivät muo-
dostaisi tupakkalaissa tarkoitettua sisätilaa, jossa tupakointi on kielletty. Vaihtoehtoisesti ravin-
toloitsijat voisivat kieltää tupakoinnin terasseillaan kokonaan. 

Ehdotetun 32 §:n otsikko, 1 momentin 1 kohta ja 3—5 momentti, 35 ja 35 a §, 36 §:n otsikko 
ja 4—6 momentti sekä 36 a ja 36 b § tulisivat voimaan 1.1.2023. Vähittäismyyntipakkausten ja 
itse tuotteiden yhdenmukaistamista koskevan sääntelyn olisi perusteltua tulla voimaan vasta 
vuoden päästä lain voimaantulosta, jotta teollisuus ehtisi mukautua uuteen sääntelyyn ja sen 
vaatimuksiin. Vuoden 2023 alusta alkaen kuluttajille ei saisi myydä tai muutoin luovuttaa eh-
dotetun sääntelyn vastaisia pakkauksia tai tuotteita riippumatta siitä, milloin tuotteet olisi val-
mistettu. 

Ehdotettuun lakiin sisältyy useita siirtymäsäännöksiä. Muita tupakkatuotteita kuin savukkeita 
ja kääretupakkaa saisi ehdotetun lain 11 §:n 1 momentin 1 kohdan estämättä myydä ja muutoin 
luovuttaa kuluttajille vuoden 2022 loppuun, jos tuotteet on valmistettu tai luovutettu vapaaseen 
liikkuvuuteen ennen ehdotetun lain voimaantuloa. Tämä merkitsisi sitä, että esimerkiksi sika-
reita ja pikkusikareita, joissa on tunnusomainen tuoksu tai maku, saisi myydä kuluttajille vuo-
den 2022 loppuun, jos ne on valmistettu tai luovutettu vapaaseen liikkuvuuteen ennen ehdotetun 
lain voimaantuloa. Tällä tavoin esimerkiksi vähittäismyyjät voisivat myydä varastonsa loppuun 
sikareista ja pikkusikareista, joissa on tunnusomainen tuoksu ja maku. 
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Höyrystettäväksi tarkoitetusta nikotiinittomasta nesteestä, joka on laillisesti myyty tai muutoin 
luovutettu kuluttajille Suomessa ennen ehdotetun lain voimaantuloa, olisi tehtävä 26 §:ssä tar-
koitettu ennakkoilmoitus viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2022. Valmistajalla tai maahan-
tuojalla olisi siis puoli vuotta aikaa tehdä ilmoitus markkinoilla jo olevasta nikotiinittomasta 
nesteestä. Ilmoituksen voi kuitenkin tehdä jo tätä ennen, ja sen tekeminen on mahdollista jo 
nykyisessä järjestelmässä. 

Höyrystettäväksi tarkoitetun nikotiinittoman nesteen valmistajan tai maahantuojan olisi toimi-
tettava 27 §:ssä tarkoitetut tiedot Valviralle ensimmäisen kerran vuonna 2023. Tiedot koskisivat 
vuoden 2022 myyntimääriä. Tupakkatuotteita ja vastaavia tuotteita koskevista standardeista ja 
ilmoituksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (592/2016) 4 §:n mukaan tupak-
kalain 27 §:ssä Valviralle vuosittain viimeistään 20 päivänä toukokuuta. 

Tuotetta, jonka tarkoituksena on saada aikaan tupakkatuotteelle tunnusomainen tuoksu tai 
maku, saisi ehdotetun lain 52 a §:n estämättä myydä ja muutoin luovuttaa kuluttajille vuoden 
2022 loppuun, jos tuotteet on valmistettu tai luovutettu vapaaseen liikkuvuuteen ennen ehdote-
tun lain voimaantuloa. Tällä tavoin esimerkiksi vähittäismyyjät voisivat myydä varastonsa lop-
puun tällaisista tuotteista. 

Tupakkatuotteita, tupakan vastikkeita, tupakointivälineitä, sähkösavukkeita tai nikotiininesteitä 
myyvän elinkeinonharjoittajan olisi päivitettävä omavalvontasuunnitelmansa ehdotetun lain 54 
§:n mukaiseksi vuoden 2022 loppuun mennessä. Siirtymäajan myötä vähittäismyyjät ehtisivät 
sopeutua ehdotettuun sääntelyyn ja päivittää tarvittaessa omavalvonnassa käytetyt tietojärjes-
telmänsä. 

Mitä 58 §:ssä säädetään poltettavaksi tarkoitetun kasviperäisen tuotteen myynnistä ja muusta 
luovuttamisesta kuluttajalle kuluttajansuojalain 6 luvun 7 §:n 2 momentissa tarkoitettua etävies-
tintä käyttäen, sovellettaisiin 1 päivästä heinäkuuta 2022. Tällä tavoin vähittäismyyjät ehtisivät 
halutessaan alkaa myydä tuotetta muutoin kuin etämyynnissä. Tiettävästi poltettavaksi tarkoi-
tettuja kasviperäisiä tuotteita ei käytännössä kuitenkaan juuri lainkaan myydä nykyisinkään etä-
viestimen välityksellä. 

Valvira perisi 91 §:n 4 ja 5 momentissa tarkoitetun valvontamaksun ensimmäisen kerran vuonna 
2023. Valvontamaksu perustuisi aina edellisen vuoden myyntimääriin, jotka ilmoitetaan vuosit-
tain viimeistään 20.5. Vuonna 2023 maksu perustuisi siis vuoden 2022 myyntimääriin. Siirty-
mäajalla mahdollistettaisiin se, että valmistajat ja maahantuojat voisivat varautua tulevaan val-
vontamaksuun ja halutessaan sopeuttaa toimintaansa sen mukaisesti. 

10  Toimeenpano ja seuranta  

Esityksessä ehdotetut muutokset pantaisiin toimeen ennen kaikkea Valvirassa ja kunnissa. Tu-
pakkalain 6 §:n 1 momentin mukaisesti Valvira ohjaa aluehallintovirastoja ja kuntia niille tu-
pakkalain perusteella kuuluvien tehtävien hoitamisessa. Tähän ohjaustehtävään kuuluu muun 
muassa kouluttamista, jota on perusteltua järjestää myös esityksessä ehdotetuista muutoksista. 
Näin pyritään varmistamaan, että tupakkalakia sovelletaan yhdenmukaisella tavalla valtakun-
nallisesti. 

Tupakkalain 5 §:ssä velvoitetaan THL seuraamaan ja tutkimaan tupakkalaissa säädettyjen toi-
menpiteiden vaikutusta tupakoinnin yleisyyteen. THL kerää tietoa tupakka- ja nikotiinituottei-
den käytöstä aikuisväestöön keskittyvällä FinSote-kyselyllä sekä lapsiin ja nuoriin kohdistetulla 
Kouluterveyskyselyllä. Kyselyt ovat yleisiä terveys- ja hyvinvointitutkimuksia, joissa tupakka-
kysymykset ovat osa laajempaa kokonaisuutta. Esityksessä ehdotettujen muutosten vaikutusta 
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tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöön ei siten näiden kyselyjen perusteella voida arvioida, 
mutta niiden avulla voidaan seurata yleisiä muutoksia tupakka- ja nikotiinituotteiden käytössä. 

THL arvioi säännöllisesti tupakkalain tavoitteen toteutumista eli sitä, saavutetaanko Suomessa 
vuonna 2030 tilanne, jossa alle 5 prosenttia väestöstä käyttäisi tupakka- tai nikotiinituotteita. 
Vuonna 2019 tehdyn arvion mukaan tavoitetta ei saavuteta, vaikka tupakkatuotteiden käyttö 
olikin vähentynyt. Vuoden 2019 tilanteen mukaan tavoitteen saavuttaminen edellyttäisi, että 
tupakointi vähenisi vuosittain naisilla kuusi ja miehillä kahdeksan prosenttia. Johtopäätöksenä 
tuolloin oli se, että tupakkalain tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan lisätoimia, toimien priori-
sointia ja nopeaa toimeenpanoa sekä seurantasuunnitelmaa. Merkittäväksi haasteeksi nostettiin 
väestöryhmittäisten erojen kasvu tupakkatuotteiden käytössä. 

Tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmä ehdotti raportissaan, että jokaisella hallitus-
kaudella vuoteen 2030 saakka selvitetään ja arvioidaan tupakkalain tavoitteen toteutumista ja 
esitetään tarvittavia lisätoimia. Työryhmän mukaan uusien ehdotusten toteutuminen tulee ottaa 
mukaan aina seuraavan hallituksen ohjelmaan. Uusi työryhmä on tarkoitus asettaa vuonna 2022, 
ja työryhmän olisi tarkasteltava sitä, ovatko esityksessä ehdotetut toimet olleet riittäviä tupak-
kalain tavoitteen saavuttamiseksi. 

11  Suhde muihin es ityksi in  

Täydennetään tarvittaessa. 

12  Suhde perustuslaki in ja  säätämisjärjestys  

12.1 Yleistä 

Tupakkalainsäädännöllä on jo 45 vuoden ajan pyritty vähentämään tupakkatuotteiden käytöstä 
aiheutuvia merkittäviä terveydellisiä ja taloudellisia haittoja. Yhteiskunnalla on painavat perus-
teet pyrkiä lopettamaan tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinituotteiden käyttö lähitulevaisuu-
dessa kaikin käytettävissä olevin keinoin. 

Tupakkalainsäädännöllä on kiistaton kytkentä Suomen perustuslain (731/1999) 19 §:n 3 mo-
menttiin, jonka mukaan julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin sääde-
tään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Tätä taustaa 
vasten on useasti aikaisemminkin punnittu sitä, onko muiden perusoikeuksien rajoittamiselle 
hyväksyttäviä perusteita. 

12.2 Henkilökohtainen vapaus 

Perustuslain 7 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus henkilökohtaiseen vapauteen. Hen-
kilökohtainen vapaus on luonteeltaan yleisperusoikeus, jolla suojataan ihmisen fyysisen vapau-
den ohella myös hänen tahdonvapauttaan ja itsemääräämisoikeuttaan (esim. HE 309/1993 vp ja 
PeVL 6/2014 vp). 

Voimassa olevassa tupakkalaissa säädettyjä tupakointikieltoja on käsitelty perustuslakivalio-
kunnassa itsemääräämisoikeuden ja yksityiselämän suojan näkökulmasta (PeVL 17/2016 vp). 
Myös esityksessä ehdotetut tupakointikieltojen laajennukset vaikuttavat henkilön itsemäärää-
misoikeuteen ja sitä kautta perustuslain 7 §:n 1 momentissa suojattuun henkilökohtaiseen va-
pauteen. 

Perusoikeuksien arvioinnin kannalta ehdotettujen tupakointikieltojen tärkein tarkoitus on tur-
vata muiden ihmisten, erityisesti pienten lasten, oikeus puhtaaseen hengitysilmaan sekä suojella 
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heitä tupakointiin liittyvältä mallioppimiselta ja hengenvaarallisilta nikotiinimyrkytyksiltä. Eh-
dotetuilla kielloilla toteutettaisiin siten perustuslain 19 §:n 3 momentissa säädettyä julkisen val-
lan velvollisuutta edistää väestön terveyttä. Etenkin yleisiä uimarantoja koskevalla tupakointi-
kiellolla on lisäksi yhteys perustuslain 20 §:ään, jonka 1 momentin mukaan vastuu luonnosta ja 
sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille ja jonka 2 momen-
tin mukaan julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön. 

12.3 Sananvapaus 

Perustuslain 12 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on sananvapaus. Kaupallinen viestintä kuu-
luu sananvapaussäännöksen soveltamisalaan, mutta sen ei ole katsottu kuuluvan sananvapauden 
ydinalueelle. Tämän vuoksi perustuslakivaliokunta on katsonut, että kaupalliseen viestintään 
voidaan kohdistaa pidemmälle meneviä rajoituksia kuin sananvapauden sisällölliselle ydinalu-
eelle. Toisaalta myös mainontaa ja markkinointia koskevan sääntelyn tulee valiokunnan käy-
tännön mukaan täyttää perusoikeutta rajoittavalta lailta vaadittavat yleiset edellytykset (esim. 
PeVL 40/2013 vp). 

Perustuslakivaliokunta on todennut tupakkatuotteiden esilläpitokiellon olevan merkityksellinen 
sananvapauden kannalta, koska yhdessä mainontakiellon se kanssa olennaisella tavalla rajoittaa 
elinkeinonharjoittajan mahdollisuutta hyödyntää tavaramerkkiään erityisenä tunnusmerkkinä 
myytäviksi tarjottavien tai muutoin elinkeinotoiminnassa liikkeeseen laskettavien tavaroiden 
erottamiseksi toisten tavaroista. Valiokunta on kuitenkin katsonut, että tupakkatuotteiden esil-
läpitokiellolle on riittävät kansanterveydelliset perusteet (PeVL 21/2010 vp). 

Esityksen mukaan tupakointivälineiden, jotka on tarkoitettu kuumennettavan tupakkatuotteen 
käyttämiseen, esilläpito kiellettäisiin. Esilläpitokiellon ulottaminen kuumennettavien tupakka-
tuotteiden käyttämiseen tarkoitettuihin tupakointivälineisiin olisi tarpeellista etenkin lasten ja 
nuorten suojelemiseksi. Sen avulla varmistettaisiin, että tällaiset tupakointivälineet, joita ei tiet-
tävästi vielä ole Suomen markkinoilla, eivät olisi tulevaisuudessakaan näkyvillä lasten ja nuor-
ten arkielämän ympäristöön kuuluvissa tupakkatuotteiden vähittäismyyntipaikoissa. Tämä nos-
taisi alaikäisten kynnystä hankkia kyseisiä tuotteita. Esilläpitokiellolla voitaisiin näin vaikuttaa 
siihen, ettei kuumennettavista tupakkatuotteista muodostu uutta väylää nikotiiniriippuvuuteen. 
Esilläpitokiellon laajennus olisi perusteltu myös siitä näkökulmasta, että tällaisia tupakointivä-
lineitä on ulkoisesti vaikea tai mahdotonta erottaa sähkösavukkeista, joiden esilläpito on jo ny-
kyisin kielletty. 

Perustuslakivaliokunta on arvioinut sananvapauden ja pakollisten varoitusmerkintöjen suhdetta 
käsitellessään alkoholilain muuttamista koskevaa hallituksen esitystä (HE 232/2006 vp). Lau-
sunnossaan perustuslakivaliokunta katsoi, että velvoitteelle merkitä terveysvaroitukset alkoho-
lijuoman pakkaukseen on erityisesti kansanterveyden edistämisen näkökulmasta hyväksyttäviä 
perusteita eikä velvoite muodostu elinkeinonharjoittajan sananvapauden kannalta kohtuutto-
maksi (PeVL 54/2006 vp). 

Esityksessä ehdotetaan, että jatkossa kaikkien tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkauksiin 
vaadittaisiin kuvalliset terveysvaroitukset. Ne vaaditaan jo nykyisin kaikkien poltettavaksi tar-
koitettujen tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkauksiin, ja suussa käytettäväksi tarkoitetun 
tupakan, purutupakan ja nenänuuskan myynti on Suomessa kielletty. Käytännössä muutos koh-
distuisi siis vain kuumennettaviin tupakkatuotteisiin, joita ei vielä ole Suomen markkinoilla. 
Erityisesti lasten ja nuorten terveyden suojelemiseksi olisi perusteltua, että kuvavaroitukset vaa-
dittaisiin yhdenmukaisesti kaikkien tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkauksiin. Kaikki tu-
pakkatuotteet ovat terveydelle vaarallisia, joten varoitusmerkintöjä koskevan laajennuksen voi-
daan katsoa olevan perustuslakivaliokunnan käytännön valossa hyväksyttävissä. 
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Edellä selostetut perustuslakivaliokunnan kannanotot ovat merkityksellisiä myös tupakkatuot-
teiden, sähkösavukkeiden ja täyttösäiliöiden vähittäismyyntipakkausten yhdenmukaistamista 
koskevan ehdotuksen kannalta. Vähittäismyyntipakkauksessa ei saisi olla mitään sellaisia ele-
menttejä, joita ei olisi lailla sallittu, ja merkintöjen esittämistapa olisi tarkkaan säänneltyä. Eh-
dotus on siten merkityksellinen tupakkalaissa tarkoitettujen tuotteiden valmistajien ja maahan-
tuojien sananvapauden kannalta. Sama koskee ehdotusta, jonka savukkeen, täyttösäiliön ja ni-
kotiininesteen ulkoasu yhdenmukaistettaisiin lailla. 

Ehdotetun sääntelyn tavoitteena on, että vähittäismyyntipakkauksia tai itse tuotetta ei olisi enää 
mahdollista käyttää tuotteen markkinoinnin välineenä. Tupakka- ja muiden nikotiinituotteiden 
käytöstä aiheutuvien terveydellisten ja taloudellisten haittojen vuoksi yhteiskunnalla on paina-
vat perusteet pyrkiä estämään näiden tuotteiden käytön aloittamista ja tukemaan käytön lopet-
tamista. Tutkimusten mukaan muissa maissa vähittäismyyntipakkausten yhdenmukaistaminen 
on vähentänyt pakkausten houkuttelevuutta, tupakoinnin aloittamista nuorten keskuudessa ja 
ylipäätään tupakointimääriä. Ehdotettu sääntely on siten painavan yhteiskunnallisen tarpeen 
vaatimaa ja toteuttaa perustuslain 19 §:n 3 momentissa säädettyä julkisen vallan velvollisuutta 
edistää väestön terveyttä. 

Vähittäismyyntipakkausten yhdenmukaistamisen vaikutuksia saattaa jossain määrin rajoittaa 
se, että tupakkalaissa tarkoitettuja tuotteita tai niiden tavaramerkkejä ei saa pitää vähittäismyyn-
nissä esillä. Lähtökohtaisesti kuluttajat eivät siis voi nähdä vähittäismyyntipakkauksia esimer-
kiksi päivittäistavarakaupoissa, jos eivät itse osta tupakkalaissa tarkoitettuja tuotteita. Vähittäis-
myyntipakkaukset kuitenkin näkyvät esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ja roskana maassa, jo-
ten niissä olevat mainonnalliset elementit voivat houkutella tuotteille uusia käyttäjiä. Lisäksi 
olennaista on, että myöskään tupakoijaan ei saa kohdistaa minkäänlaista markkinointia, ei edes 
pakkauksen tai itse tuotteen välityksellä. 

Sananvapauden näkökulmasta on keskeistä, että tuotepakkaukset ovat osa markkinointia ja että 
tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden kaikenlainen markkinointi on kiellettyä jo voimassa 
olevan tupakkalain mukaan. Mitkään tuotteiden myyntiä edistävät elementit joko pakkauksessa 
tai itse tuotteessa eivät siis ole nykyisinkään sallittuja, mutta niihin puuttuminen on monesti 
käytännössä hankalaa. Nykytilanteesta aiheutuu myös epätasa-arvoa eri toiminnanharjoittajien 
välille, kun toiminnanharjoittajat koettelevat pakkausten avulla markkinointikiellon rajoja 
mutta viranomaisilla on resursseja puuttua vain räikeimpiin markkinointikiellon rikkomisiin. 
Ehdotettu sääntely yksinkertaistaisi siten tilannetta sekä valmistajien ja maahantuojien että val-
vovien viranomaisten näkökulmasta ja lisäisi yhdenvertaisuutta eri elinkeinonharjoittajien vä-
lille. 

12.4 Omaisuuden suoja 

Perustuslain 15 §:n 1 momentin mukaan jokaisen omaisuus on turvattu. Omaisuudensuojan pii-
riin kuuluvat myös varallisuusarvoiset immateriaalioikeudet, kuten tavaramerkkioikeus (ks. 
esim. PeVL 17/2011 vp ja PeVL 21/2010 vp). 

Perustuslakivaliokunta on vanhaa tupakkalakia koskevissa lausunnoissaan punninnut perustus-
lain 15 §:ssä turvatun omaisuuden suojan suhdetta perustuslain 19 §:n 3 momentissa säädettyyn 
julkisen vallan velvollisuuteen edistää väestön terveyttä. Esilläpitokiellon osalta perustuslaki-
valiokunta on todennut lausunnoissaan (PeVL 17/2011 vp ja PeVL 21/2010 vp), että esilläpito-
kiellolla rajoitetaan tavaramerkin haltijan oikeutta hyödyntää tätä omaisuutta elinkeinotoimin-
nassa. Tällä tavalla puututaan välillisesti myös perustuslain 18 §:n 1 momentissa turvattuun 
elinkeinovapauteen, koska kielto vaikuttaa negatiivisesti haluun aloittaa uutta yritystoimintaa 
alalla. 
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Perustuslakivaliokunta on aiemmassa käytännössään antanut suuren painon tupakkatuotteiden 
mainonnan ja markkinoinnin rajoitusten ja kieltojen taustalla olevalle pyrkimykselle edistää pe-
rustuslain 19 §:n 3 momentin mukaisesti väestön terveyttä. Jo ennen perusoikeusuudistusta va-
liokunta katsoi, että tupakoinnin vähentämistä tarkoittavat toimenpiteet ovat yleisen edun vaa-
timia (vanhaa tupakkalakia koskeva PeVL 4/1976 vp). Perusoikeusuudistuksen jälkeenkin va-
liokunta on todennut tupakointiin liittyvien rajoitusten kohdistuvan epäilyksittä merkittävään 
yhteiskunnalliseen intressiin (esim. PeVL 19/2006 vp). 

Perustuslakivaliokunta on aiemmin todennut esilläpitokiellosta, että kiellon tosiasiallisia vaiku-
tuksia on vaikea ennakoida ja todisteellisesti havaita. Valiokunta on kuitenkin katsonut, että 
kyseinen omistusoikeuteen kohdistuva rajoitus on ollut tarkoitukseltaan hyväksyttävä eikä ole 
mennyt pidemmälle kuin on perusteltua ottaen huomioon sääntelyn taustalla tältä osin olevan 
yhteiskunnallisen intressin painavuus omistusoikeuteen puuttumiseen (PeVL 21/2010 vp). 

Esityksessä ehdotetaan, että tupakkatuotteiden, sähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden vähit-
täismyyntipakkaukset yhdenmukaistettaisiin tupakkalailla. Myös savukkeiden, täyttösäiliöiden 
ja nikotiininesteiden sallitusta ulkomuodosta säädettäisiin lailla. Ehdotus on merkityksellinen 
tuotteiden valmistajien ja maahantuojien omaisuudensuojan kannalta, sillä vähittäismyyntipak-
kaus ja tuote itsessään on voitu suojata erityyppisillä tavaramerkeillä, kuten sanamerkillä, ku-
viomerkillä tai sanaosia sisältävällä kuviomerkillä. 

Esityksen mukaan pakkausten ulkoasu yhdenmukaistettaisiin niin, että pakkauksessa ei saisi 
esittää minkäänlaisia logoja tai muita kuvioita, vaikka ne olisi suojattu tavaramerkillä. Myös 
esimerkiksi pakkauksen väri standardisoitaisiin. Esimerkiksi kuviomerkkien ja sanaosia sisäl-
tävien kuviomerkkien esittäminen pakkauksissa tulisi kokonaan kielletyksi. Ehdotettu sääntely 
merkitsisi siten rajoitusta tavaramerkin haltijan oikeuteen hyödyntää tätä omaisuutta elin-
keinotoiminnassaan. 

Ehdotetun sääntelyn oikeasuhtaisuuden näkökulmasta on kuitenkin merkitystä sillä, että pak-
kauksissa saisi jatkossakin esittää tuotteen tuotenimen. Ehdotettu sääntely ei siis kokonaan es-
täisi tavaramerkkien hyödyntämistä pakkauksissa, ja eri tuotteet olisi jatkossakin mahdollista 
erottaa toisistaan pakkaukseen painetun tuotenimen avulla. Sama koskee itse tuotteeseen pai-
nettavia tuotenimiä. Kukaan muu kuin tavaramerkin haltija ei saisi jatkossakaan käyttää tuot-
teensa tunnuksena tavaramerkkiin sekoitettavissa olevaa merkkiä, ja tavaramerkin haltija saisi 
vedota yksinoikeuteensa kaikkia kilpailijoitaan vastaan. 

Edellä jaksossa 12.3 on käsitelty sitä, miten yhdenmukaistamista koskevalla ehdotuksella toteu-
tetaan perustuslain 19 §:n 3 momentissa säädettyä julkisen vallan velvollisuutta edistää väestön 
terveyttä. Esityksessä katsotaan, että ehdotettu sääntely ei kohdistu omaisuuden suojan ytimeen 
eivätkä rajoitukset ulotu pidemmälle kuin on perusteltua ottaen huomioon sääntelyn taustalla 
oleva yhteiskunnallisen intressin painavuus. 

12.5 Valvontamaksu 

Perustuslain 81 §:n 1 momentin mukaan valtion verosta säädetään lailla, joka sisältää säännök-
set verovelvollisuuden ja veron suuruuden perusteista sekä verovelvollisen oikeusturvasta. Va-
kiintuneen määritelmän mukaan vero on rahasuoritus, joka ei ole korvaus tai vastike julkisen 
vallan maksuvelvolliselle antamista eduista tai palveluista ja jolle on ominaista valtion menojen 
rahoittaminen (ks. HE 1/1998 vp). 

Esityksen mukaan Valvira perisi valmistajilta ja maahantuojilta vuotuisen valvontamaksun, 
joka perustuisi tuotteiden myyntimääriin ja jolla olisi tarkoitus yleisesti kattaa tupakkalain nou-
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dattamisen valvonnasta aiheutuvia kustannuksia. Valtiosääntöoikeudellisesta näkökulmasta tar-
kasteltuna valvontamaksu olisi vero, josta on edellä selostetusti säädettävä lailla. Esityksen mu-
kaan tupakkalaissa säädettäisiin velvollisuudesta valvontamaksun suorittamiseen, valvonta-
maksun suuruuden perusteista ja valvontamaksuvelvollisen oikeusturvasta. 

Ponsi 

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Valitse kohde. 
 

Laki 

tupakkalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan tupakkalain (549/2016) 2 §:n 2, 3 ja 39 kohta, 11 §:n 1 momentin 1 kohta, 26 §:n 

otsikko ja 1 momentti, 27 §, 32 §:n otsikko, 1 momentin 1 kohta ja 3 momentti, 35 §, 36 §:n 
otsikko ja 4 momentti, 54, 58 ja 65 §, 67 §:n 1 momentin 1 kohta, 70 §, 71 §:n 1 momentti, 74 
§:n 1 momentin 3 kohta ja 2 momentti, 78 §:n 2 momentti, 94 §:n 3 momentti, 96 ja 106 §, 107 
§:n 1 momentin 1 kohta ja 117 §, 

sellaisina kuin niistä ovat, 32 §:n otsikko, 1 momentin 1 kohta ja 3 momentti laissa 248/2019, 
sekä 

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 248/2019, uusi 2 a kohta, 32 §:ään, sellai-
sena kuin se on laissa 248/2019, uusi 4 ja 5 momentti, lakiin uusi 35 a §, 36 §:ään uusi 5 ja 6 
momentti, lakiin uusi 36 a, 36 b, 42 a ja 52 a §, 60 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 
1374/2016 ja 248/2019, uusi 5 momentti, 74 §:n 1 momenttiin uusi 3 a—3 c kohta, 90 §:ään 
uusi 5 momentti, 91 §:ään uusi 4 ja 5 momentti sekä lakiin uusi 92 a ja 92 b §seuraavasti: 
 

2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

2) savuttomalla tupakkatuotteella purutupakkaa, nenänuuskaa ja suussa käytettäväksi tarkoi-
tettua tupakkaa sekä muuta sellaista tupakkatuotetta, jota ei polteta tai kuumenneta; 

2 a) kuumennettavalla tupakkatuotteella tupakkatuotetta, jota kuumennetaan mutta ei polteta; 
3) poltettavaksi tarkoitetulla tupakkatuotteella muita tupakkatuotteita kuin savuttomia tupak-

katuotteita tai kuumennettavia tupakkatuotteita; 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

39) sisätilalla asuin-, oleskelu-, odotus- tai työskentelytilaksi tarkoitettua tilaa, jossa on katto 
ja vähintään yksi seinä taikka vähintään kaksi seinää; 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

 
 

11 § 

Kielletyt lisäaineet ja ominaisuudet 

Kuluttajalle ei saa myydä tai muutoin luovuttaa: 
1) tupakkatuotetta, jossa on tunnusomainen tuoksu tai maku; 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

26 § 

Ennakkoilmoitus sähkösavukkeista, täyttösäiliöistä ja höyrystettäväksi tarkoitetuista nikotiinit-
tomista nesteistä 

Sähkösavukkeen, täyttösäiliön tai höyrystettäväksi tarkoitetun nikotiinittoman nesteen val-
mistajan tai maahantuojan on ilmoitettava Valviralle tuotteesta, jota se aikoo alkaa myydä tai 



Luonnos 

 

 47  

 

 

 

muutoin luovuttaa kuluttajille. Ilmoitus on tehtävä viimeistään kuusi kuukautta ennen kuin tuote 
saatetaan markkinoille. Vastaavasti myös tuotteeseen tehtävästä merkittävästä muutoksesta on 
tehtävä ilmoitus ennen kuin tuotetta aletaan myydä tai muutoin luovuttaa kuluttajille. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

 
27 § 

Markkinatutkimukset ja myyntimäärät sähkösavukkeista, nikotiininesteistä ja höyrystettäväksi 
tarkoitetuista nikotiinittomista nesteistä 

Sähkösavukkeen tai nikotiininesteen valmistajan tai maahantuojan on toimitettava vuosittain 
Valviralle: 

1) kattavat tiedot myyntimääristä tuotemerkin ja -tyypin mukaan; 
2) tiedot eri kuluttajaryhmien mieltymyksistä; 
3) tiedot tuotteiden myyntitavoista; 
4) tiivistelmät 1—3 kohdassa tarkoitettuja asioita koskevista markkinatutkimuksista sekä tii-

vistelmien englanninkielinen käännös. 
Mitä 1 momentin 1 kohdassa säädetään, koskee myös höyrystettäväksi tarkoitettuja nikotii-

nittomia nesteitä. 
 

32 § 

Tupakkatuotteen vähittäismyyntipakkauksen pakolliset ja sallitut merkinnät 

Tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkauksessa on oltava: 
1) suomen- ja ruotsinkieliset varoitustekstit tupakkatuotteiden aiheuttamista terveyshaitoista, 

kuvalliset varoitukset tupakkatuotteiden aiheuttamista terveyshaitoista sekä suomeksi ja ruot-
siksi tupakansavun haitallisuutta koskeva tiedotusviesti ja tupakoinnin lopettamista koskevia 
tietoja; 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, tupakkatuotteen vähittäismyyntipakkauksessa saa 
esittää tupakkatuotteen tuotenimen, valmistajan tai maahantuojan toiminimen ja yhteystiedot 
sekä tuotteen pakkauskoon ja viivakoodin siten, että vähittäismyyntipakkaus ei merkinnöiltään 
erotu muista saman tupakkatuoteryhmän vähittäismyyntipakkauksista eikä merkintöjen avulla 
edistetä tuotteen myyntiä. 

Jollei muualla laissa toisin säädetä, tupakkatuotteen vähittäismyyntipakkauksessa ei saa olla 
muita kuin 1 ja 3 momentissa tarkoitettuja merkintöjä. 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä: 
1) 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettujen merkintöjen tekstistä, kuvista, kirjasinlajista ja 

koosta, väristä, kehystämisestä, pinta-alasta, sijoittelusta, vuorottelemisesta, kiinnittämisestä, 
rikkoutumattomuudesta ja muusta määrittelystä; 

2) 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun yksilöllisen tunnisteen sijoittelusta ja merkitsemisestä 
pakkaukseen, tunnisteen avulla määritettävistä tiedoista sekä siitä, mitkä tiedot kuuluvat tunnis-
teeseen ja mihin tietoihin on päästävä sähköisesti sen välityksellä; 

3) 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun turvaominaisuuden sijoittelusta ja merkitsemisestä pak-
kaukseen sekä turvaominaisuuden teknisistä standardeista ja niiden mahdollisesta vuorottelusta; 

4) 2 momentissa tarkoitetun aitoustekijän tarjoajan riippumattomuutta koskevista velvolli-
suuksista; 

5) 3 momentissa tarkoitettujen merkintöjen kirjasinlajista ja koosta, väristä, pinnasta, sijoitte-
lusta ja muusta määrittelystä. 

 
 

35 § 
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Tupakkatuotteen vähittäismyyntipakkauksen muu ulkoasu 

Tupakkatuotteen vähittäismyyntipakkaus ei saa muodoltaan, väriltään, materiaaliltaan, kää-
reeltään tai muulta ulkoasultaan erottua muista saman tupakkatuoteryhmän vähittäismyyntipak-
kauksista, eikä vähittäismyyntipakkauksen ulkoasun avulla saa edistää tuotteen myyntiä. 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella annetaan tarkemmat säännökset tupakkatuotteen 
vähittäismyyntipakkauksen sallitusta muodosta, väristä, materiaalista, kääreestä ja muusta ul-
koasusta sekä avaus- ja sulkemismekanismista ja muista ominaisuuksista. Sosiaali- ja terveys-
ministeriön asetuksella voidaan myös säätää savukkeen vähittäismyyntipakkauksen materiaalin 
ja kannen sekä kääretupakan vähittäismyyntipakkauksen muodon osalta poikkeuksia 1 momen-
tin vaatimuksista. 

 
35 a § 

Savukkeen ulkoasu 

Savukkeen on oltava tasa- ja mattapintainen ja valkoinen. Savukepaperin osa, joka peittää 
filtterin, saa kuitenkin muistuttaa korkkipuuta. Savukkeen filtterin on oltava valkoinen. 

Savukkeeseen saa merkitä tuotteen tuotenimen siten, että merkintä ei erotu muiden savukkei-
den vastaavista merkinnöistä eikä sen avulla edistetä tuotteen myyntiä. Savukkeessa ei saa olla 
muita merkintöjä. 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella annetaan tarkemmat säännökset 2 momentissa tar-
koitetun merkinnän kirjasinlajista ja koosta, väristä, pinnasta, sijoittelusta ja muusta määritte-
lystä. 
 

36 § 

Sähkösavukkeen ja täyttösäiliön vähittäismyyntipakkauksen pakolliset ja sallitut merkinnät 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Sähkösavukkeen ja täyttösäiliön vähittäismyyntipakkauksessa saa esittää tupakkatuotteen 

tuotenimen, valmistajan tai maahantuojan toiminimen ja yhteystiedot sekä tuotteen pakkaus-
koon, valmistuspäivämäärän ja viivakoodin siten, että vähittäismyyntipakkaus ei merkinnöil-
tään erotu muista sähkösavukkeiden tai täyttösäiliöiden vähittäismyyntipakkauksista eikä mer-
kintöjen avulla edistetä tuotteen myyntiä. 

Jollei muualla laissa toisin säädetä, sähkösavukkeen ja täyttösäiliön vähittäismyyntipakkauk-
sessa ei saa olla muita kuin 1 ja 4 momentissa tarkoitettuja merkintöjä. 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä: 
1) 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetun terveysvaroituksen tekstistä, kirjasinlajista ja -koosta, 

väristä, pinta-alasta, sijoittelusta ja muusta määrittelystä; 
2) 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetussa lehtisessä annettavista tiedoista; 
3) 5 momentissa tarkoitettujen merkintöjen kirjasinlajista ja koosta, väristä, pinnasta, sijoitte-

lusta ja muusta määrittelystä. 
 

36 a § 

Sähkösavukkeen ja täyttösäiliön vähittäismyyntipakkauksen muu ulkoasu 

Sähkösavukkeen ja täyttösäiliön vähittäismyyntipakkaus ei saa muodoltaan, väriltään, mate-
riaaliltaan tai muulta ulkoasultaan erottua muista sähkösavukkeiden tai täyttösäiliöiden vähit-
täismyyntipakkauksista, eikä vähittäismyyntipakkauksen ulkoasun avulla saa edistää tuotteen 
myyntiä. 
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Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella annetaan tarkemmat säännökset sähkösavukkeen 
ja täyttösäiliön vähittäismyyntipakkauksen sallitusta muodosta, väristä, materiaalista ja muusta 
ulkoasusta. 

 
36 b § 

Täyttösäiliön ja nikotiininesteen ulkoasu 

Täyttösäiliön on oltava muodoltaan suora ympyrälieriö, jossa on suppilomainen suutin. Täyt-
tösäiliön on oltava läpinäkyvä ja väritön ja pinnaltaan tasainen. Täyttösäiliön korkin on oltava 
läpinäkyvä, valkoinen tai musta. Jos täyttösäiliössä on etiketti, sen on oltava saman värinen kuin 
tuotteen vähittäismyyntipakkauksen. 

Täyttösäiliöön saa merkitä nikotiininesteen tuotenimen, valmistajan tai maahantuojan toimi-
nimen ja yhteystiedot sekä tuotteen pakkauskoon, valmistuspäivämäärän ja viivakoodin siten, 
että merkinnät eivät erotu muiden täyttösäiliöiden vastaavista merkinnöistä eikä niiden avulla 
edistetä tuotteen myyntiä. Täyttösäiliössä ei saa olla muita merkintöjä lukuun ottamatta 37 §:ssä 
tarkoitettuja merkintöjä. 

Nikotiinineste saa olla väriltään vain kellertävää tai väritöntä. 
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella annetaan tarkemmat säännökset 2 momentissa tar-

koitettujen merkintöjen kirjasinlajista ja koosta, väristä, pinnasta, sijoittelusta ja muusta määrit-
telystä. 

 
42 a § 

Talouden toimijan tunnuksen tekeminen toimimattomaksi 

Komission jäljitettävyysasetuksen 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tunnisteiden antaja saa 
Tullin tai Valviran pyynnöstä tehdä toimimattomaksi komission jäljitettävyysasetuksen 15 ar-
tiklassa tarkoitetun talouden toimijan tunnistekoodin, jos komission jäljitettävyysasetuksen 2 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettu talouden toimija: 

1) laiminlyö komission jäljitettävyysasetuksen 14 artiklan 5 kohdan mukaisen velvollisuu-
tensa viipymättä ilmoittaa tunnisteiden antajalle mahdollisista muutoksista alkuperäisessä ha-
kemuslomakkeessa annettuihin tietoihin sekä toiminnan mahdollisesta lopettamisesta säädetyllä 
tavalla; 

2) myy tai muutoin luovuttaa tupakkatuotteita, joiden vähittäismyyntipakkauksista puuttuu 32 
§:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu yksilöllinen tunniste tai turvaominaisuus; tai 

3) myy tai muutoin luovuttaa savuttomia tupakkatuotteita 51 §:n vastaisesti. 
 

52 a § 

Tupakkatuotteiden maustamiseen tarkoitettujen tuotteiden myyntikielto 

Kuluttajalle ei saa myydä eikä muutoin luovuttaa tuotetta, jonka tarkoituksena on saada aikaan 
tupakkatuotteelle tunnusomainen tuoksu tai maku. 

 
54 § 

Omavalvontasuunnitelma 

Tupakkatuotteita, tupakan vastikkeita, tupakointivälineitä, sähkösavukkeita tai nikotii-
ninesteitä myyvän elinkeinonharjoittajan on kustannuksellaan laadittava ja toteutettava omaval-
vontasuunnitelma 53 §:n 1 ja 2 momentissa säädettyjen kieltojen noudattamiseksi sekä sen var-
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mistamiseksi, että tuotteista on tehty tässä laissa säädetyt ilmoitukset ja tuotteiden vähittäis-
myyntipakkaukset ovat tässä laissa säädettyjen vaatimusten mukaisia. Sosiaali- ja terveysminis-
teriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä omavalvontasuunnitelman laatimisesta, 
sisällöstä ja toteuttamisesta. 

 
58 § 

Etämyynnin kielto 

Tupakkatuotteiden, sähkösavukkeiden, nikotiininesteiden ja poltettavaksi tarkoitettujen kas-
viperäisten tuotteiden rajat ylittävä etämyynti on kielletty. Myöskään Suomeen sijoittautunut 
elinkeinonharjoittaja ei saa myydä tai muutoin luovuttaa mainittuja tuotteita kuluttajalle kulut-
tajansuojalain (38/1978) 6 luvun 7 §:n 2 momentissa tarkoitettua etäviestintä käyttäen. 

 
60 § 

Tukkumyynnin rajoitukset 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Tukkumyyjällä on oikeus teknisen rajapinnan kautta saada 1 ja 2 momentin mukaisten vel-

vollisuuksiensa varmistamiseksi välttämättömät tiedot vähittäismyyntiluvan haltijoista ja tuk-
kumyynti-ilmoituksen tehneistä elinkeinonharjoittajista sekä käsitellä näitä tietoja. 

 
65 § 

Kielto tuoda maahan etäviestimen välityksellä hankittuja tuotteita 

Yksityishenkilö ei saa hankkia tai vastaanottaa elinkeinonharjoittajalta tupakkatuotteita, säh-
kösavukkeita, nikotiininesteitä tai poltettavaksi tarkoitettuja kasviperäisiä tuotteita postitse, ta-
varankuljetuksena tai muulla vastaavalla tavalla Suomen ulkopuolelta. 

 
67 § 

Matkustajatuonnin määrälliset rajat 

Yksityishenkilö ei saa tuoda maahan: 
1) tupakkatuotteita, joiden vähittäismyyntipakkauksen merkinnät poikkeavat 32 §:n 1 mo-

mentin 1 kohdassa säädetystä, enempää kuin 200 savuketta, 50 sikaria, 100 pikkusikaria ja 250 
grammaa kääre-, piippu- tai vesipiipputupakkaa sekä kuumennettavaa tupakkatuotetta enempää 
kuin 200 annosyksikköä tai 250 grammaa irtonaisena; 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

 
70 § 

Hintahyvityksen kielto 

Elinkeinonharjoittaja ei saa vähittäismyynnissä tarjota eikä maksaa tupakkatuotteen, tupakan 
vastikkeen, tupakointivälineen, tupakkajäljitelmän, sähkösavukkeen tai nikotiininesteen hin-
nasta hyvitystä, joka määräytyy mainittujen tuotteiden tai muiden kulutushyödykkeiden ja pal-
velujen ostojen mukaan. 

 
71 § 
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Esilläpitokielto 

Tupakkatuotteita, tupakan vastikkeita, sähkösavukkeita, nikotiininesteitä tai tupakointiväli-
neitä, jotka on tarkoitettu kuumennettavan tupakkatuotteen käyttämiseen, tai mainittujen tuot-
teiden tavaramerkkejä ei saa pitää esillä tupakkatuotteiden, tupakan vastikkeiden, tupakointivä-
lineiden, tupakkajäljitelmien, sähkösavukkeiden tai nikotiininesteiden vähittäismyynnissä. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

 
74 § 

Yleiset tupakointikiellot 

Tupakoida ei saa: 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

3) päiväkotien taikka esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta tai lukio-opetusta anta-
vien oppilaitosten ulkotiloissa; 

3 a) leikkikentillä, joista on laadittava kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) 7 §:n mukainen 
turvallisuusasiakirja; 

3 b) lastensuojelulain (417/2007) tai mielenterveyslain (1116/1990) nojalla hoitoa antavien 
laitosten ulkoalueilla, jotka on tarkoitettu alle 18-vuotiaille; 

3 c) yleisillä uimarannoilla, joista säädetään terveydensuojelulain (763/1994) 32 §:n 2 mo-
mentin 3 kohdan nojalla. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Savutonta tupakkatuotetta ei saa käyttää päiväkotien taikka esi- tai perusopetusta, ammatil-
lista koulutusta tai lukio-opetusta antavien oppilaitosten sisä- tai ulkotiloissa eikä leikkikentillä. 

 
78 § 

Asuntoyhteisön tupakointikiellot 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Asuntoyhteisö saa kieltää tupakoinnin asuntoyhteisön hallitsemissa yhteisissä ulkotiloissa. 
 

90 § 

Hakemusten ja ilmoitusten käsittelystä perittävät maksut 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Tuotetta ei saa tuoda markkinoille ennen kuin 3 momentin 3 kohdassa tarkoitettu maksu on 

maksettu. 
 

91 § 

Tupakkalain valvontamaksut 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Valvira perii tämän lain valvonnasta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi vuosittain val-

vontamaksun tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden ja höyrystettäväksi tarkoitettujen nikotiinit-
tomien nesteiden valmistajilta ja maahantuojilta. Valvontamaksu muodostuu seuraavasti niiden 
myyntimäärien perusteella, jotka valmistaja tai maahantuoja on edellisen kalenterivuoden ai-
kana ilmoittanut Valviralle 16 ja 27 §:n nojalla: 

1) savukkeet: 0,001 euroa kappaleelta; 
2) sikarit: 0,02 euroa kappaleelta; 
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3) pikkusikarit: 0,001 euroa kappaleelta; 
4) muut tupakkatuotteet: 1,7 euroa kilolta; 
5) nikotiininesteet ja höyrystettäväksi tarkoitetut nikotiinittomat nesteet: 0,01 euroa millilit-

ralta. 
Edellä 4 momentissa tarkoitetun valvontamaksun suuruus on kuitenkin vähintään 300 euroa 

ja enintään 70 000 euroa valmistajaa tai maahantuojaa kohden. 
 

92 a § 

Valvontamaksun oikaisu maksuvelvollisen hyväksi 

Jos maksuvelvolliselle on virheen johdosta määrätty liikaa valvontamaksua, maksupäätös on 
oikaistava, jollei asiaa ole valitukseen annetulla päätöksellä ratkaistu. Oikaisu maksuvelvollisen 
hyväksi voidaan tehdä kolmen vuoden kuluessa maksun määräämistä seuraavan kalenterivuo-
den alusta. 

 
92 b § 

Valvontamaksun oikaisu maksunsaajan hyväksi 

Jos maksuvelvolliselle on laskuvirheen tai siihen verrattavan erehdyksen vuoksi taikka sen 
johdosta, ettei asiaa ole joltakin osalta tutkittu, jäänyt määräämättä valvontamaksu tai osa siitä 
maksuvelvollisen sitä aiheuttamatta, maksupäätös on oikaistava, jollei asiaa ole valitukseen an-
netulla päätöksellä ratkaistu. Oikaisu maksunsaajan hyväksi voidaan tehdä vuoden kuluessa sitä 
seuraavan kalenterivuoden alusta, jolloin maksu määrättiin tai olisi pitänyt määrätä. 

 
94 § 

Tuotevalvontaa koskevien tietojen tallentaminen ja julkaiseminen 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Poiketen siitä, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 16 

§:n 3 momentissa säädetään, tämän lain 26 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetun luonnollisen 
henkilön nimi on saatettava sellaisenaan julkiseksi, kun tietoja asetetaan saataville tämän pykä-
län 2 momentin mukaisesti. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

 
96 § 

Kunnan kiellot ja määräykset 

Jos kunta valvontatehtävässään havaitsee alueellaan tämän lain tai sen nojalla annettujen sään-
nösten tai antamansa määräyksen vastaista toimintaa, kunta voi kieltää tällaisen toiminnan tai 
antaa toiminnan korjaamista koskevan määräyksen. 

 
106 § 

Muutoksenhaku Valviran ja kunnan päätöksiin 

Edellä 91 §:ssä tarkoitettuun valvontamaksuun saa vaatia oikaisua maksun määränneeltä vi-
ranomaiselta. Oikaisuvaatimus on esitettävä kolmen vuoden kuluessa valvontamaksua koske-
van laskun lähettämistä seuraavan kalenterivuoden alusta. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hal-
lintolaissa. 
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Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa an-
netussa laissa (808/2019). Muutoksenhausta Valviran tai kunnan antamaan kieltopäätökseen tai 
muuhun päätökseen, joka perustuu tämän lain 68 §:n vastaiseen markkinointiin taikka siihen, 
että tupakkatuotteen, sähkösavukkeen, täyttösäiliön, nikotiininesteen, höyrystettäväksi tarkoite-
tun nikotiinittoman nesteen tai poltettavaksi tarkoitetun kasviperäisen tuotteen vähittäismyynti-
pakkaus tai tuote itsessään on 5 luvun säännösten vastainen, sekä tällaista päätöstä koskevaan 
uhkasakkoon tai teettämisuhkaan, säädetään kuitenkin 107 §:ssä, ja muutoksenhausta 84 §:ssä 
tarkoitettua valvontasuunnitelmaa sekä 90 ja 91 §:ssä tarkoitettuja taksoja koskeviin päätöksiin 
kuntalaissa (410/2015). 

Valviralle voidaan myöntää valituslupa vain hallinto-oikeuden päätökseen, joka koskee: 
1) tupakkatuotteen myynnin tai muun luovuttamisen kieltämistä sen vuoksi, että tupakkatuot-

teessa on 11 §:ssä kiellettyjä lisäaineita tai ominaisuuksia; 
2) sähkösavukkeen tai täyttösäiliön myynnin tai muun luovuttamisen kieltämistä sen vuoksi, 

että sähkösavuke tai täyttösäiliö ei täytä 23 §:ssä tai sen nojalla taikka 24 §:n 3 momentissa 
säädettyjä vaatimuksia; 

3) nikotiininesteen tai höyrystettäväksi tarkoitetun nikotiinittoman nesteen myynnin tai muun 
luovuttamisen kieltämistä sen vuoksi, että nikotiinineste ei täytä 24 §:ssä tai sen nojalla säädet-
tyjä vaatimuksia taikka höyrystettäväksi tarkoitettu nikotiiniton neste ei täytä 25 §:ssä säädettyjä 
vaatimuksia. 

 
107 § 

Muutoksenhaku markkinaoikeudellisiin asioihin 

Valittamalla ei saa hakea muutosta: 
1) Valviran tai kunnan antamaan kieltopäätökseen tai muuhun päätökseen, joka perustuu 68 

§:n vastaiseen markkinointiin taikka siihen, että tupakkatuotteen, sähkösavukkeen, täyttösäi-
liön, nikotiininesteen, höyrystettäväksi tarkoitetun nikotiinittoman nesteen tai poltettavaksi tar-
koitetun kasviperäisen tuotteen vähittäismyyntipakkaus tai tuote itsessään on 5 luvun säännös-
ten vastainen; 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

 
117 § 

Myyntipäällykset 

Mitä tässä laissa säädetään tupakkatuotteen, poltettavaksi tarkoitetun kasviperäisen tuotteen, 
sähkösavukkeen, täyttösäiliön tai höyrystettäväksi tarkoitetun nikotiinittoman nesteen vähittäis-
myyntipakkauksesta, koskee myös tuotteen mahdollista myyntipäällystä lukuun ottamatta 32 
§:n 1 momentin 2 kohtaa, 34 ja 35 §:ää sekä 6 lukua. 

 
——— 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . Sen 2 §:n 39 kohta tulee kuitenkin voimaan vasta 
1 päivänä tammikuuta 2024 sekä 32 §:n otsikko, 1 momentin 1 kohta ja 3—5 momentti, 35 ja 
35 a §, 36 §:n otsikko ja 4—6 momentti sekä 36 a ja 36 b § 1 päivänä tammikuuta 2023. 

Muita tupakkatuotteita kuin savukkeita ja kääretupakkaa saa 11 §:n 1 momentin 1 kohdan 
estämättä myydä ja muutoin luovuttaa kuluttajille vuoden 2022 loppuun, jos tuotteet on valmis-
tettu tai luovutettu vapaaseen liikkuvuuteen ennen tämän lain voimaantuloa. 

Höyrystettäväksi tarkoitetusta nikotiinittomasta nesteestä, joka on laillisesti myyty tai muu-
toin luovutettu kuluttajille Suomessa ennen tämän lain voimaantuloa, on tehtävä 26 §:ssä tar-
koitettu ennakkoilmoitus viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2022. 

Höyrystettäväksi tarkoitetun nikotiinittoman nesteen valmistajan tai maahantuojan on toimi-
tettava 27 §:ssä tarkoitetut tiedot Valviralle ensimmäisen kerran vuonna 2023. 
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Tuotetta, jonka tarkoituksena on saada aikaan tupakkatuotteelle tunnusomainen tuoksu tai 
maku, saa 52 a §:n estämättä myydä ja muutoin luovuttaa kuluttajille vuoden 2022 loppuun, jos 
tuotteet on valmistettu tai luovutettu vapaaseen liikkuvuuteen ennen tämän lain voimaantuloa. 

Tupakkatuotteita, tupakan vastikkeita, tupakointivälineitä, sähkösavukkeita tai nikotii-
ninesteitä myyvän elinkeinonharjoittajan on päivitettävä omavalvontasuunnitelmansa 54 §:n 
mukaiseksi vuoden 2022 loppuun mennessä. 

Mitä 58 §:ssä säädetään poltettavaksi tarkoitetun kasviperäisen tuotteen myynnistä ja muusta 
luovuttamisesta kuluttajalle kuluttajansuojalain 6 luvun 7 §:n 2 momentissa tarkoitettua etävies-
tintä käyttäen, sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2022. 

Valvira perii 91 §:n 4 ja 5 momentissa tarkoitetun valvontamaksun ensimmäisen kerran 
vuonna 2023. 

————— 
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