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Lausunto hallituksen esitykseen tupakkalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi  
(HE 15/2016) 
 

Palvelualojen ammattiliitto PAM lausuu pyynnöstä eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 
tupakkalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi. Palvelualojen ammattiliitto PAM ry 
tukee tavoitteita vähentää tupakkatuotteiden käytöstä aiheutuvia terveydellisiä ja yhteiskunnallisia 
haittoja.  

 

Hallituksen esitys lisää uusia tuoteryhmiä esilläpitokiellon ja ikärajavalvonnan piiriin. PAM ilmaisi 
vuonna 2009 lainsäädäntöä uudistettaessa huolensa siitä, että tuotteiden esilläpitokiellon 
voimaantullessa työntekijöiden työergonomia heikkenee ja työskentelyolosuhteet vaikeutuvat, 
vaikka samalla näkyvän esillepanon kieltämisen tavoitetta, erityisesti nuorten ja lasten tupakoinnin 
estämistä, pidettiin ymmärrettävänä.  Hallituksen esityksen mukaisten muutosten käyttöönotto on 
syytä ratkaista samalla tavalla kuin muiden tupakkatuotteiden kanssa on toimittu eivätkä 
uudistukset saa aiheuttaa työergonomiaan tai työturvallisuuteen lisäriskejä.  Uusien tuoteryhmien 
tulo esilläpitokiellon ja ikärajavalvonnan piiriin on huomioitava myös henkilöstön perehdytyksessä. 
Palvelualat toimivat monelle nuorelle ensimmäisenä kosketuksena työelämään, joten 
perehdytyksellä on erittäin suuri merkitys muun muassa ikärajavalvonnan toteuttamisessa. 
 
Tupakkalakia valvoo useampi viranomaistaho, joista monien resursseja on viime vuosina supistettu. 
Jotta valvontaa voidaan toteuttaa tehokkaasti, on valvonnasta vastaavien viranomaisten 
henkilöstöresursseista huolehdittava ja ne on pidettävä riittävällä tasolla. 
 
Hallituksen esityksessä esitetään talo- ja kiinteistöyhtiöille mahdollisuutta rajoittaa tai kokonaan 
kieltää parveketupakointi. Monien talojen kivijalassa toimii ravintoloita ja päätöksellä, jonka 
perusteella taloyhtiö kieltää parveketupakoinnin, voi olla heijastusvaikutuksia myös ravintolan 
terassilla tapahtuvaan tupakointiin. Mielestämme jo lakia säädettäessä olisi hyvä linjata 
elinkeinonharjoittajien näkökulmasta mahdollisten rajoitusten tai kieltojen seuraukset. Muutos voi 
pahimmillaan asettaa elinkeinonharjoittajat hyvin epäsopusuhtaiseen asemaan toisiinsa nähden.  

 

Hallituksen esityksessä esitetään uutta sääntelyä tupakkatuotteiden jäljitettävyyteen laittoman 
kaupan ehkäisemiseksi. PAM pitää kannatettavana pyrkimystä puuttua laittomaan kauppaan. 
Matkustajatuonnin rajoittaminen sekä matkustusaikaa että tuontimääriä rajaamalla on 
näkemyksemme mukaan hyvä asia. Tupakkatuotteiden osalta esitetään rajaksi 24 tuntia ETA-
alueen ulkopuolelle suuntautuvissa matkoissa, mutta alkoholilainsäädännössä raja on tällä hetkellä 
20 tuntia. Sekä valvonnallisesta että kuluttajanäkökulmasta käsin tarkasteltuna olisi hyvä, että raja 
on sama 24 tuntia.   
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Helsingissä 14.3.2016 

 

PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM RY 
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puheenjohtaja 

 

 

Lisätietoja: 
Miia Järvi 
elinkeinopoliittinen asiantuntija  
puh. 044 3441585 
sähköposti: miia.jarvi@pam.fi 

 
 

 


