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tupakkalain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan tupakkalain (693/1976) 8 a § ja 33 a §:n 1 momentin 1 kohta, sellaisina kuin ne

ovat laissa 698/2010, sekä
lisätään lakiin uusi 8 b § seuraavasti:

8 a §
Tupakkatuotteita tai niiden tavaramerkkejä

ei saa pitää esillä tupakan, tupakkatuotteiden,
tupakan vastikkeiden, tupakkajäljitelmien
eikä tupakointivälineiden vähittäismyynnissä.

Tupakkatuotteita ja niiden tavaramerkkejä
saa 1 momentin estämättä pitää esillä sellai-
sessa erillisellä sisäänkäynnillä varustetussa
pääosin tupakkatuotteita tai tupakointiväli-
neitä myyvässä myyntipaikassa, jossa myytä-
viä tupakkatuotteita tai niiden tavaramerkkejä
ei voida nähdä myyntipaikan ulkopuolelta.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske
siinä tarkoitettujen tuotteiden myyntiä kan-
sainvälisessä meriliikenteessä käytettävällä
aluksella.

8 b §
Tupakkatuotteiden vähittäismyyjä saa esit-

tää tupakkatuotteiden ostajalle tämän pyyn-
nöstä myyntipaikassa vähittäismyynnissä
myytävänä olevien tupakkatuotteiden pakka-
uksia esittävän painetun kuvaston. Vähittäis-
myyjä saa myös luovuttaa ostajalle tämän
pyynnöstä tupakkatuotteista ja niiden hin-
noista painetun luettelon. Kuvaston ja luette-
lon sisällöstä ja ulkoasusta säädetään tarkem-

min sosiaali- ja terveysministeriön asetuk-
sella.

Mitä 1 momentissa säädetään painetusta
kuvastosta ja luettelosta, koskee myös tupak-
kaa, tupakan vastiketta, tupakkajäljitelmää tai
tupakointivälinettä esittävää kuvastoa ja luet-
teloa niistä, jos tupakkaa, tupakan vastiketta,
tupakkajäljitelmää tai tupakointivälinettä ei
8 a §:n 1 momentin mukaan saa pitää esillä
vähittäismyynnissä.

33 a §
Kunta voi korvauksetta peruuttaa vähittäis-

myyntiluvan määräajaksi, vähintään viikoksi
ja enintään kuudeksi kuukaudeksi, jos 10 b
§:ssä tarkoitetun vähittäismyyntiluvan haltija
kunnan tai muun valvontaviranomaisen kir-
jallisesta huomautuksesta, varoituksesta tai
sakkorangaistuksesta huolimatta:

1) mainostaa tupakkatuotteita tai tupakoin-
tivälineitä tai harjoittaa näiden muuta myyn-
ninedistämistoimintaa 8 §:n 1 momentin vas-
taisesti taikka pitää tupakkatuotteita tai niiden
tavaramerkkejä esillä myyntipaikassa 8 a tai
8 b §:n vastaisesti;
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Ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna
direktiivillä 98/48/EY
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Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2012.

Tupakkaa, tupakan vastikkeita, tupakkajäl-
jitelmiä ja tupakointivälineitä saa 8 a §:n
1 momentin estämättä pitää esillä vähittäis-
myynnissä 31 päivään joulukuuta 2012

saakka, jos ne ovat olleet markkinoilla tämän
lain voimaan tullessa.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.
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