
Oikeudessa nähdään! 

- sähkösavukkeiden säätely ja valvonta

Suomessa
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Tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö

8-9. luokkalaisilla  2009-2019, Kouluterveyskysely, THL
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Suomen tupakkalaki 2016 ja nuorten

suojaaminen e-savukkeilta

• Salli nikotiinia sisältävät sähkösavukenesteet 

• Kielsi oston alle 18 v, kielsi nikotiininesteiden 
etäoston, tunnusomaiset maut*, mainonnan ja 
tuotteiden esilläpidon** & käytön savuttomissa 
tiloissa

• *tunnusomaisella tuoksulla tai maulla muuta kuin tupakan 
tuoksua tai makua, joka on tulosta lisäaineesta tai 
lisäaineiden yhdistelmästä ja joka on selvästi havaittavaa 
tupakkatuotteessa, nikotiininesteessä tai höyrystettäväksi 
tarkoitetussa nikotiinittomassa nesteessä

• **poikkeus: tupakka- ja nikotiinituotteiden erikoisliikkeissä saa 
tuotteet olla esillä 
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Tupakkalaki 2016: Sähkösavukkeiden

markkinoilletulo

• Valmistajan tai maahantuojan ilmoitus

aikomuksesta 6 kk aiemmin Valviralle

– Koostumustiedot,  myös kuumennettuna ja

sisäänhengitettynä

– Täysi vastuunotto laadusta ja turvallisuudesta
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E-savukeselvitys 2017-8
(Ollila E, Fonselius R, Salminen P, Yhteiskuntapolitiikka 2018)

• Sähkösavukkeita myynnissä pääasiassa

sähkösavukkeiden erikoisliikkeissä

• Erikoisliikkeissä myynnissä makunesteitä, muttei

valmiiksi nikotiininesteisiin sekoitettuna

• Valvira ohjeisti kuntia 2018 valvonnan käytännön

kysymyksistä

24.10.2019Eeva Ollila 5



Tutkimus sähkösavukkeiden markkinoista, 

myyntikanavista ja valvonnasta

E. Ollila. See you in court: obstacles to enforcing the ban on e-

cigarette flavours and marketing. Tobacco control 2019
Published Online First: 21 October 2019. doi: 10.1136/tobaccocontrol-2019-

055260

• Myyntikanavat muuttuneet

• Lähes 20 000 notifikaatiota, 8 365 aktiivista

– Ei ole tietoa, mitkä tulleet myyntiin

• Markkinoinnista ja makuaineiden myynnistä

oikeusprosesseja
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E-savukkeiden myyntikanavat muutoksessa: 

erikoisliikkeistä elintarvikeliikkeisiin ja kioskeihin
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Sähkösavukeliikkeet tehneet oikeuksille 9 

valitusta makuaineiden myyntikiellosta
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Päävaatimukset

• Makuaineiden myyntikielto kumottava 

(kaikki)

• Täytäntöönpano keskeytettävä, kunnes 

ratkaistu (8/9/

• Kysyttävä Euroopan tuomioistuimelta 

ennakkoratkaisua ellei kansallisesti 

kumota (5/9)

• Oikeuskulut kunnille 
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Valitusten pääsisältö

• Pääväite: e-savukeliikkeet eivät 
myy makuaineita e-savukkeissa 
höyrystettäviksi, vaan 
elintarvikekäyttöön

• Lisäväitteet: 
– 1. laki ei kiellä makuaineita, joita 

voidaan mahdollisesti höyrystää 
sähkösavukkeissa tai voidaan 
höyrystää sen jälkeen, kun ne 
on sekoitettu toisiin aineisiin

– 3. vain tunnusomaiset maut 
kielletty

– 4. nikotiininesteiden 
maustamiseen tarkoitetut 
tuotteet eivät kiellettyjä 

– Laki on epäselvä
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Todisteet elintarvikekäytöstä:

1. Pakkausmerkinnät

2. Reseptit



“Valitusten mukaan e-savukeliikkeitä

syrjitään”

• “Syrjintä perustuu myyntikanavaan; 
elintarvikeliikkeet ja verkkokaupat saavat myydä”  

• “Viranomaiset eivät ole puolueettomia ja 
tasapuolisia eikä oikeusvarmuus toteudu”

• “Toimet eivät oikeassa suhteessa tavoiteltuun 
päämäärän nähden”

• “EU-oikeutta ei huomioitu (ml sisämarkkinat)”

• Perusteena tupakkalaki, perustuslaki, hallintolaki 
sekä EU:n tupakkatuotedirektiivi, EU:n 
perustamissopimus, sisämarkkinasäädökset
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“E-savukeliikkeitä syrjitään” 

• “Muutkin myyvät” makuaineita: 
– 1. Elintarvikekaupat myyvät, 

todisteena 5/9 valituksessa sama kuitti ostosta elintarvikeliikkeestä 
15.5.2018

- ko liike ei ole myynyt

makuaineita sen jälkeen

kun sai oikeaa tietoa

säädöksistä viranomaisilta

2018

Asiakirjoissa ei muita 

todisteita väitteen 

tueksi
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2. “Netissäkin myydään”

(myynti e-savukeliikkeisiin liittyvillä sivustoilla)
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Johtopäätökset

• Myyntikanavat muutoksessa

• Pitkät oikeusprosessit normalisoivat nykytilannetta, 

• Suomessa on kohtalaisesti onnistuttu suojaamaan 
nuoria, mutta makuaineiden myyntikiellon 
toteutumisessa suuria ongelmia

• EU:n notifikaatioprosessi nojaa valmistajan ja 
maahantuojan vastuuseen, tarvittaisiin lisätoimia 
tuoteturvallisuuden takaamiseksi EU-tasolla

• Suomessa edes tätä notifikaation antamaa 
tuotevastuuta ei välttämättä ole, koska tuotteita 
väitetään myytävän elintarvikkeeksi
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Tarvittavia toimia

• EU-tasolla tarkasteltava makuaineiden 

koostumusta ja turvallisuutta sekä e-

savukkeiden valvontaa

• Suomessa maku- ja hajuaineiden myyntikiellon 

valvontaa parannettava kaikkien myyntikanavien 

osalta, mietittävä vastuukysymyksiä ja 

oikeudellista vastuuta laittoman myynnin osalta   

• Yleisölle tietoa ja ymmärrystä keuhkojen 

terveydestä ja sen suojaamisesta 
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