
  

  
  

  

  

  

Sosiaali- ja terveysvaliokunta         17.3.2016  

Eduskunta  

  

Allergia- ja Astmaliiton lausunto: Tupakkalaki ja eräät siihen liittyvät lait (HE 15/2016 vp)  

Allergia- ja Astmaliitto pitää tupakkalain kokonaisuudistusta erittäin tarpeellisena ja kannatamme 

esitettyjä uudistuksia. Kiitämme myös tupakkalain hyvää valmistelua. Siinä otetaan huomioon sekä 

EU:n tupakkatuotedirektiivin että WHO:n kansainvälisen tupakkapuitesopimuksen (FCTC) 

vaatimukset. Pidämme tärkeänä tavoitteena edelleen tupakkatuotteiden sekä muiden 

nikotiinituotteiden käytön loppumista Suomessa ja kannatamme EU-direktiiviä pidemmällekin 

menevää kansallista sääntelyä. Lausunnossamme haluamme korostaa, etteivät tupakkatuotteet 

ole tavallisia kulutushyödykkeitä, vaan monin tavoin terveydelle haitallisia tuotteita. Huolimatta 

tupakoinnin pitkäjänteisestä vähentämistyöstä, tupakkatuotteiden käyttö on edelleen 

kansanterveydelle suurin yksittäinen terveysriski Suomessa. Lainsäädännön vahvistamisen lisäksi 

tarvitaan säännöllisiä tupakkaveron korotuksia ja tupakoinnin vähentämiseen tähtäävää työtä.  

  

Tupakkalakiesityksessä on useita hyvin perusteltuja muutosesityksiä. Erityisen tärkeänä pidämme 

sähkösavukkeiden makuaineiden kieltoa ja saman tulisi koskea myös omaan käyttöön maahan 

tuotavaa nuuskaa. Makuaineiden ja tupakan vastikkeiden tiukempaa sääntelyä haluamme 

erityisesti korostaa, koska ne houkuttelevat erityisesti lapsia ja nuoria.  

  

Tupakointikielto yksityisautoissa lasten läsnä ollessa  

Esitämme, että lakiin otetaan jo tässä vaiheessa mukaan tupakointikielto kuljetettaessa lapsia 

yksityisautoissa sekä täyttä tupakointikieltoa perhepäivähoitoon käytettävissä tiloissa.  

Perustuslaissa todetaan, että julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan lapsille oikeus terveelliseen 

ympäristöön. Tämä olisi tärkeä lastensuojelullinen toimi, jolle on myös kansalaisten enemmistön 

tuki. Lasten terveyden suojelun pitäisi ehdottomasti ohittaa aikuisten oikeus tupakoida.  

  

Tuotemerkittömät tupakkapakkaukset  

Tuotemerkittömät tupakkapakkaukset on jo otettu tai ollaan ottamassa käyttöön monissa muissa 

maissa mm. Irlanti, Iso-Britannia, Ranska. Australian kokemusten mukaan ne ovat vaikuttaneet 

tupakkatuotteiden houkuttelevuuteen erityisesti nuorten silmissä. Esitämme, että tätä koskeva 

lainsäännön valmistelutyö aloitettaisiin nopeasti tämän lain hyväksymisen jälkeen.  

  



  

  

  
  

  

Matkustajatuonti  

Hallituksen esityksessä (66§, 67§) ehdotetaan tupakan matkustajatuontiin, 200 savuketta 

kerrallaan, ETA-alueen ulkopuolelta 24 tunnin aikarajaa. Esitämme, että tässä laissa (67§) 

otettaisiin käyttöön EU-direktiivin mukainen alempi matkustajatuonnin raja, joka savukkeiden 

osalta on 40 savuketta / matka. Lisäksi esitämme, että maahan tuotavan nikotiininesteen ja 

nuuskan nikotiinipitoisuudelle asetetaan yläraja.  

  

Tupakointikiellot  

Kiitämme parveketupakoinnin rajaamista lainsäädännön avulla.  Esitämme, että asuinhuoneistojen 

sisätilaa koskeva tupakointikielto koskisi myös sähkösavukkeen käyttöä, sillä siitä aiheutuu höyryä 

sisätilaan ja muodostuu myös eri yhdisteiden päästöjä sisäilmaan. Sähkösavukkeen 

pitkäaikaiskäytön vaikutuksista saadaan tietoa vasta vuosien ja vuosikymmenten päästä, minkä 

vuoksi sähkösavukkeen poispuhalluksena syntyvän höyryn vaarallisuudesta ei voida olla varmoja.  
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