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Eduskunnan perustuslakivaliokunta 7.3.2006 klo 10.30 

Asia: Hallituksen esitys nro 226/2005 vp laiksi tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 

muuttamisesta 
 
 

Hallituksen esitys 
 
 

Hallitus esittää, että nykyisten osittaisrajoitusten sijasta tupakointi olisi kokonaan kiellettyä 

ravintoloiden sisätiloissa lukuun ottamatta sellaisia erikseen hyväksyttyjä tupakointitiloja, joista 

tupakansavu ei pääse kulkeutumaan muihin ravintolatiloihin. Jos ravintoloitsija siis ei järjestäisi 

tällaista erillistä tilaa ravintolaansa, ei tupakointi olisi siellä lainkaan sallittua. Tupakointitila 

vaatisi rakennusluvan. Ruoan tai juoman tarjoilu ja nauttiminen olisi tupakointitilassa kiellettyä. 

Esityksen perustelujen mukaan lain sovelias voimaantuloaika olisi 1.6.2007, joten ajatuksena on, 

että elinkeinonharjoittajille ja viranomaisille jäisi jonkin verran varautumisaikaa ennen uusien 

määräysten voimaantuloa. Lisäksi siirtymäsäännöksen 3 momentin mukaan sellaiset ravintolat, 

joissa on nykylainsäädännön mukaisin rakenteellisin ym. toimenpitein estetty riittävän 

tehokkaasti savun kulkeutuminen savuttomille alueille, saisivat kaksi vuotta lisäaikaa lain 

voimaantulosta lukien uuden lain vaatimien rakenteellisten muutosten toteuttamiseen. Ilmeisesti 

tupakointi olisi tuon kahden vuoden lisäsiirtymäajan aikana sallittua kyseiset kriteerit täyttävien 

ravintoloiden "savuosastoissa" ja niissä saisi edelleen tarjoilla ja nauttia ravintolan antimia. 
 
 

Esityksen valtiosääntöoikeudellinen arviointi 
 
 

Lakiehdotuksen perusratkaisuun (kattavaan ravintolatupakointikieltoon ja/tai vaatimukseen 

erillisestä tupakointitilasta) ei nähdäkseni liity merkittäviä valtiosääntöoikeudellisia ongelmia, 

sikäli kuin lain taustalla olevat käsitykset tupakansavun haitallisuudesta ja nykyrajoitusten 
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riittämättömyydestä pitävät paikkaansa. Näin siitä huolimatta, että esitys merkitsee askeleen 

nykylainsäädäntöä pidemmälle meneviä rajoituksia ravintolayrittäjien PL 15 §:ssä turvattuun 

omaisuudensuojaan sekä PL 18 §:ssä turvattuun oikeuteen hankkia toimeentulonsa 

valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Perustuslakivaliokuntahan katsoi lausunnossaan 

24/1998 vp, etteivät nykylain mukaiset osittaiset tupakointirajoitukset ja rakenteelliset 

muutosvaatimukset loukanneet näitä perusoikeuksia. Rajoitukset palvelivat valiokunnan mukaan 

hyväksyttäviä tarkoitusperiä (mm. väestön terveyden edistämistä [PL 19.3 §], oikeutta elämään 

[PL 7.1 §], oikeutta terveelliseen ympäristöön [PL 20.2 §] sekä työsuojelua [PL 18.1 §]) ja olivat 

myös sopusoinnussa perusoikeuksien rajoitusedellytyksiin kuuluvan suhteellisuusvaatimuksen 

kanssa. 
 

Nyt käsillä olevassa hallituksen esityksessä perustellaan nähdäkseni riittävän uskottavalla tavalla 

näkemystä, jonka mukaan nykyisen lain mukaisilla rajoituksilla ei ole onnistuttu riittävästi 

suojelemaan ravintolatyöntekijöitä ja asiakkaita tupakansavun haitoilta, vaan altistuminen 

savulle on ravintoloissa näistä rajoituksista huolimatta edelleen merkittävää. Tässä valossa nyt 

esitettyä tiukennettua rajoitusmallia voidaan pitää verraten johdonmukaisena ja odotettavissa 

olevana jatkoaskeleena pyrittäessä näiden tavoitteiden saavuttamiseen. Vaikka uusista 

rajoituksista voikin esityksen mukaan seurata negatiivisia vaikutuksia ravintolayrityksille ja 

pahimmillaan ne voivat johtaa yritystoiminnan lopettamisiin, ei esitys nähdäkseni loukkaa 

suhteellisuusvaatimusta. Nykyisten rajoitusten toimivuudesta/toimimattomuudesta on saatu 

käytännön kokemusta jo sen verran pitkältä ajalta, että on käynyt riittävän uskottavaksi, ettei 

työntekijöiden tehokas suojeleminen tupakansavulta ole käytännössä mahdollista 

omaisuudensuojaa ja elinkeinovapautta lievemmin rajoittavilla keinoilla. Lisäksi muiden maiden 

kokemukset laaja-alaisista tupakointikielloista ravintoloissa viittaavat siihen suuntaan, ettei 

tällaista rajoitusmallia voitane pitää ravintoloitsijoiden kannalta yleisesti kohtuuttomana. 

Sääntely voi kyllä kohtalaisen merkittävästikin muuttaa ravintoloiden toimintaedellytyksiä, 

mutta tuskin se tätä elinkeinoalaa tyrehdyttää. Omaisuudensuoja ja elinkeinovapaus eivät niin 

ollen muodosta estettä ehdotetulle sääntelylle. 

Perusoikeusnäkökulmasta merkittävin harkintakysymys tässä suhteessa liittyy nähdäkseni siihen, 

kuinka nopealla aikataululla uusi järjestelmä saatetaan voimaan. Jos työntekijöiden ja muiden 

ihmisten suojeleminen tupakansavun aiheuttamilta haitoilta otetaan keskeiseksi lähtökohdaksi 



 

 

(niin kuin monien perusoikeuksien näkökulmasta lienee perusteltua), olisi ravintolatupakoinnin 

rajoitukset perusteltua saattaa voimaan varsin pikaisesti ja kattavasti. Toisaalta 

ravintolaelinkeinonharjoittajien näkökulmasta kohtuullisuuden vaatimus voi edellyttää, että 

heille jätetään jonkin verran aikaa varautua ja sopeutua uudistukseen. Tässä punninta-

asetelmassa pidän varsin perusteltuna hallituksen esityksessä omaksuttua mallia, jonka mukaan 

uusi laki astuisi voimaan 1.7.2007, jolloin siis sopeutumisaikaa jäisi runsaan vuoden verran. 
 

Sen sijaan merkittävästi kyseenalaisempana pidän voimaantulosäännöksen 3 momentissa 

ehdotettua mallia, jonka mukaan ne ravintolat, jotka ovat toteuttaneet nykylain mukaiset 

rakenteelliset savumääräykset riittävän perusteellisella ja todennetulla tavalla, saisivat muihin 

ravintoloihin verrattuna kaksi vuotta lisäaikaa ennen kuin vaatimus tupakoinnin täyskiellosta tai 

erillisestä tupakointitilasta astuisi niissä voimaan. Tämä ehdotus ei ole ensinnäkään linjassa sen 

lakiehdotuksen taustalla olevan peruslähtökohdan kanssa, etteivät nykyrajoitukset - edes 

huolellisesti toteutettuina - riitä kunnolla estämään tupakansavulle altistumista. Näissä 

ravintoloissa työntekijöiden altistuminen savulle (ainakin jossain määrin) siis jatkuisi kaksi 

vuotta muita ravintoloita pidempään, mikä tilanne ei vaikuta työntekijöiden yhdenvertaisen 

kohtelun kannalta ongelmattomalta ratkaisulta, vaikka ravintoloiden rakennusteknisiltä 

järjestelyiltä edellytettäisiinkin viranomaisten tarkastuksia ym. 
 

Myöskään ravintoloitsijoiden yhdenvertaisen kohtelun näkökulmasta esitetty porrastettu 

siirtymäaika ei ole ongelmaton. Esityksen perusteluissa ravintoloiden erivertaista kohtelua 

puolletaan tässä yhteydessä mm. sillä argumentilla, että lisäsiirtymäaikaa saavat ravintolat ovat 

jo aiemmin joutuneet tekemään merkittäviä investointeja savuhaittojen minimoimiseksi ja näiden 

investointien kohtuullisen kuolettamisajan turvaamiseksi pidennetty siirtymäaika olisi tarpeen. 

Nähdäkseni ravintoloitsijoiden välisen erivertaisen kohtelun perusteluksi tämä 

investointiargumentti kenties voisi riittää, mutta työntekijöiden oikeudesta yhtäläiseen 

lainsuojaan ei tällä perusteella liene oikeutettua poiketa. Pidänkin aiheellisena tällaisesta 

erillisestä ja yhdenvertaisuuden kannalta varsin ongelmallisesta lisääjästä luopumista. Ottaen 

huomioon, kuinka usein ravintoloissa muutoinkin tehdään erilaisia "remontteja", ei mielestäni 

ole erityisen kohtuutonta minkään yrittäjäryhmän kannalta, mikäli uudet vaatimukset astuvat 

yhtäläisesti voimaan 1.7.2007. Nykyisen tupakkalain edellyttämistä investoinneista on kulunut jo 
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sen verran aikaa. Lisäksi jos kaksiportainen siirtymäaika säilytetään, voi osa ravintoloista saada 

uuden lain soveltamisen alkuvaiheessa merkittävää (tosin vaikeasti ennakoitavaa) kilpailuetua 

muihin ravintoloihin nähden. Lisäksi tällainen kahden säännön järjestelmä hankaloittaisi 

merkittävästi uuden järjestelmän käyttöönottoa, hämärtäisi järjestelmästä tiedottamista ja 

heikentäisi olennaisesti määräysten ymmärrettävyyttä ja hyväksyttävyyttä asiakkaiden 

näkökulmasta. 
 

Sama ongelma työntekijöiden yhdenvertaisesta suojasta nousee luonnollisesti esille myös 

esityksen 13.2 §:n kohdalla, joka merkitsee, että kansainvälisessä meriliikenteessä olevien 

alusten ravintolatiloissa uusia tupakointimääräyksiä ei otettaisi käyttöön, vaan 

sääntelyjärjestelmä noudattaisi niissä nykylain mukaista systeemiä. Tältä osin hallituksen 

esityksessä mainitut erityisperustelut ko. toiminnan kansainvälisistä liitynnöistä, meriliikenteen 

kilpailutilanteesta ja naapurimaissa omaksutuista lainsäädäntöratkaisuista riittänevät kuitenkin 

oikeuttamaan poikkeamisen yhdenvertaisen kohtelun vaatimuksesta. On myös huomattava, että 

jos vertailuryhmänä käytetään muiden maiden lippujen alla vastaavissa oloissa kulkevien alusten 

työntekijöitä, ei ehdotettuun sääntelyyn tällöin ilmeisesti liity merkittäviä 

yhdenvertaisuusongelmia, (varsinkin kun tiedetään, että ulosliputukset voivat nykyoloissa tulla 

harkittavaksi monenlaisista syistä). 
 

Lopuksi on syytä kiinnittää huomiota esityksen 13 d §:n 3 momentissa olevaan asetuk-

senantovaltuuteen, joka näyttää tavanomaista väljemmin muotoillulta. Toisaalta rakennusteknisiä 

asioita koskevan sääntelyn alalla lakitasoisuuden vaatimuksesta ei ole pidetty välttämättä kiinni 

aivan yhtä tiukasti kuin muunlaisissa sääntely-yhteyksissä on ollut 

 

tapana (ks. Pe VL 38/1998 vp). Silti on olennaista korostaa, että tupakointitilan toteuttamista 

koskevat määräykset ovat käytännössä hyvin olennaisia siltä kannalta, millaisiksi 

ravintoloitsijoiden kustannukset ja velvoitteet tupakkalain osalta todellisuudessa muodostuvat. 

Siksi olisi aiheellista pyrkiä ko. lakitasoisessa valtuutussäannöksessä edes jollakin tavalla 

konkretisoimaan suuntaviivoja siitä, millaisia vaatimuksia ko. tilojen laajuudelle ja teknisille 

ominaisuuksille asetetaan, ettei asia jäisi yksinomaan ministeriön harkintaan. 



 

 

 

Muilta osin lakiesitykseen ei nähdäkseni liity merkittäviä valtiosääntöoikeudellisia ongelmia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mikael Hiden 
 
 
 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 7.3.2006 KELLO 10.30 HE 
226/05 vp laiksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun 
lain muuttamisesta 

 
 
 
 

Esityksen alussa olevan yhteenvedon mukaan esityksen lähtökohtana on ravintoloiden ja muiden 

ravitsemisliikkeiden tekeminen savuttomiksi. Tarkoituksena on, että tupakointi voisi kuitenkin 

olla sallittua noiden liikkeiden sisätiloissa hyväksytyssä erillisessä tupakointitilassa. Kuten 

perustelujen säätämisjärjestysjaksossa todetaan, ehdotetut muutokset merkitsevät rajoituksia 

omaisuudensuojaan ja elinkeinon harjoittamisen vapauteen. 
 

Perustuslakivaliokunta on käsitellyt vastaavankaltaisia kysymyksiä vuoden 1998 valtiopäivillä - 

siis nykyisen perusoikeussäännöstön säätämisen jälkeen - lausunnossaan pevl 24/98 vp. Lausunto 

koski tämän saman lain muutosehdotusta, jolla rajoitettiin sitä osuutta, joka ravitsemisliikkeen ja 

majoitusliikkeen tarjoilutiloista voitiin varata tupakoiville asiakkaille ja samalla velvoitettiin 

huolehtimaan siitä, että tupakansavu ei päässyt alueelle, jolla tupakointi oli kielletty. Valiokunta 

katsoi, että ehdotus merkitsi kajoamista omaisuudensuojaan, lähinnä omaisuuden 

käyttämisrajoituksen ja aiheutuvien lisäkustannusten kautta, sekä elinkeinon harjoittamisen 

vapauteen. Valiokunta kuitenkin toteisi, että laki voitiin käsitellä tavallisessa 

lainsäätämisjärjestyksessä. Keskeisenä perusteluna oli lähinnä se, että lakiehdotuksella 

tavoiteltiin tahattomasta tupakansavulle altistumisesta aiheutuvien terveyshaittojen vähentämistä 

ja siten merkittävää yhteiskunnallista etua eivätkä lakiehdotuksen mukanaan tuomat rajoitukset 

toisaalta tehneet ko. omaisuuden asianmukaista käyttämistä mahdottomaksi eivätkä merkinneet 
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elinkeinonharjoittamisen kannalta sellaista liian ankaraa keinoa, jota lievemminkin keinoin olisi 

mahdollista saavuttaa ehdotuksen taustalla oleva hyväksyttävä tarkoitus. 
 

Nähdäkseni samoja näkökohtia voidaan soveltaa myös nyt ehdotettuihin rajoituksiin. Jatkuvasta 

altistumisesta tupakansavulle aiheutuvia terveyshaittoja esimerkiksi juuri ravitsemisliikkeiden 

työntekijöille voidaan pitää sillä tavoin vakavina, että lainsäätäjä voi niiden torjumiseksi ryhtyä 

myös toimiin, jotka merkitsevät elinkeinoharjoittajalle omaisuudensuojaan ja 

elinkeinonharjoittamisoikeuteen kohdistuvia rajoituksia, kunhan rajoitukset ovat asiallisessa 

suhteessa saavutettaviin etuihin. Tämän "asiallisen suhteen " (suhteellisuus- ja 

välttämättömyysperiaatteen) voidaan myös katsoa edellyttävän rajoitusten toteuttamista siten, 

että ne eivät puutu ko. oikeuksiin enempää kuin on tavoitteen toteuttamiseksi välttämätöntä. 
 

Minusta lakiehdotuksen voidaan katsoa yleensä täyttävän perusoikeuksien suojasta valiokunnan 

käytännön valossa aiheutuvat vaatimukset. Kaksi kohtaa lakiehdotuksessa saattaa kuitenkin 

vaatia vielä tässä suhteessa huomiota. 
 

Esityksen taloudellisia vaikutuksia koskevassa perustelujen jaksossa (s. 14-15) todetaan mm., 

että ehdotetun tupakointitilan ja ilmastointijärjestelmän vaatimat kustannukset saattavat olla niin 

suuret, ettei kaikilla ko. liikkeenharjoittajilla ole tarvittaviin investointeihin taloudellisia 

mahdollisuuksia, että erityisesti vanhoissa rakennuksissa olevissa tiloissa tällaiset uudistukset 

eivät ehkä useinkaan ole tosiasiassa mahdollisia ja että ehdotus saattaa johtaa yritystoiminnan 

lopettamisiin tai yritysten liikevaihdon pienentymisiin. Tupakointitilaan ja ilmastoinnin 

rakentamiseen kohdistuvat vaatimukset voivat siten muodostua sekä omaisuuden suojan että 

elinkeinon harjoittamisen oikeuden kannalta hyvin merkittäviksi, jos liikkeen harjoittaja pitää 

tupakoivien asiakkaiden tällaista palvelua toiminnalle tarpeellisena. Tämän merkittävyyden 

huomioon ottaen on ongelmallista se väljyys, millä tupakointitilalle asetettavat vaatimukset on 

ehdotuksen 13 d §:ssä jätetty ministeriön asetuksen varaan. Tilalle asetettavia vaatimuksia 

osoittaa lain tasolla nyt oikeastaan vain 13 b §:ssä oleva maininta tupakointiin hyväksytystä 

"erillisestä tupakointitilasta" ja tähän liitetty vaatimus, jonka mukaan tupakansavu ei saa päästä 

kulkeutumaan sille alueelle, jolla tupakointi on kielletty. Minusta pitää ainakin kysyä, eikö 

asiasta, joka esityksen perustelujenkin mukaan voi olla liikkeenharjoittajan oikeuksien kannalta 

hyvin merkittävä, pidä PL 80 §:n säännöksen huomioon ottaen säätää tarkemmin laissa. 
 



 

 

Jos lakiehdotuksella voi olla liikkeenharjoittajan toiminnan ja myös sen jatkamismahdollisuuden 

kannalta niin huomattava merkitys kuin perusteluissa on todettu, on rajoitusten kohtuullisuus ja 

hyväksyttävyys liikkeenharjoittajan perusoikeuksien suojan kannalta merkittävästi riippuvainen 

siirtymäsäännöksistä, ts. siitä, missä aikataulussa uudet vaatimukset on toteutettava. Voidaan 

myös sanoa, että kysymys on liikkeenharjoittajan varautumismahdollisuuksista ja hänen 

perustelluille odotuksilleen annetusta suojasta. En ymmärrettävästi tunne kenttää niin paljoa, että 

voisin arvioida siirtymäsäännöksen kohtuullisuutta nyt toimintaa harjoittavien 

liikkeenharjoittajien kannalta. Olisi kuitenkin paikallaan, että valiokunta arvioisi - tarvittaessa 

lisätietoa saatuaan - siirtymäsäännöksen riittävyyttä tässä suhteessa. 
Lausunto 7.3.2006 Tuomas 
Ojanen 
 
 
 
 
Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 
 

HE 226/2005vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi toimenpiteistä tupakoinnin 
vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta 
 
Lakiehdotus muuttaisi lakia, jota koskevasta hallituksen esitystä HE 82/1998vp on 
perustuslakivaliokunnan lausunto vuodelta 1998 (PeVL 2/1998vp). Nähdäkseni tuossa 
lausunnossa aikoinaan esitetty siitä, mihin käsillä olevan kaltaisen lainsäädännön 
valtiosääntöoikeudellinen merkittävyys perustuu, soveltuu myös nyt käsiteltävänä olevan 
lakiehdotuksen valtiosääntöoikeudelliseen arviointiin, etenkin kun perustuslakivaliokunnan 
lausunto on v. 1995 perusoikeusuudistuksen jälkeiseltä ajalta. 

Näin ollen käsillä olevassa lakiehdotuksessa on kysymys perustuslain 19 §:n 3 
momentissa säädetyn turvaamisvelvollisuuden mukaisesta lainsäädäntötoimesta, jonka 
yhteydessä voidaan myös mainita perustuslain 20 §:n 2 momentissa julkiselle vallalle säädetty 
velvollisuus turvata jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön. Samalla lakiehdotus merkitsee 
kuitenkin rajoituksia eräisiin muihin perusoikeuksiin, kuten ennen muuta perustuslain 15 §:ssä 
turvattuun omaisuudensuojaan ja 18 §:n 1 momentissa turvattuun oikeuteen hankkia 
toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Lisäksi perustuslain 6 §:n 
yhdenvertaisuussäännöksellä, samoin kuin perustuslain 21 §:n säännöksellä oikeusturvasta, on 
oma roolinsa lakiehdotuksen valtiosääntöoikeudellisessa arvioinnissa. - Lakiehdotusta on näin 
ollen arvioitava perusoikeuksien yleisten ja tarvittaessa tietyn perusoikeuden erityisten 
rajoitusedellytysten kannalta. Rajoitusten hyväksyttävyyden, tarkkarajaisuuden ja 
oikeasuhtaisuuden lisäksi on kiinnitettävä huomiota rajoitustoimenpiteiden kohteena olevien 
oikeusturvaan. 

Pidän lakiehdotuksen terveyden edistämiseen liittyviä tavoitteita perusoikeusjärjestelmän 
kannalta hyväksyttävinä. En näe lakiehdotuksessa erityisiä ongelmia perusoikeuksia rajoittavaa 
sääntelyä koskevien tarkkarajaisuus-ja täsmällisyysvaatimusten kannalta. Lakiehdotukseen ei 
myöskään sisälly ongelmia rajoitustoimenpiteiden kohteena olevien oikeusturvan kannalta. 

Sitä vastoin käsillä olevan lakiehdotuksen arvioinnissa on syytä erikseen kiinnittää 
huomiota suhteellisuusvaatimukseen, etenkin kun näin tehtiin myös perustuslakivaliokunnan 
lausunnossa 24/1998vp ja kun nyt käsillä oleva lakiehdotus rajoittaisi merkittävästi enemmän 
edellä mainittuja perusoikeuksia. Esityksen lähtökohtana on, että ravintolat ja muut 



 

 

ravitsemusliikkeet olisivat tietyin poikkeuksin savuttomia, minkä lisäksi lakiehdotus muutoinkin 
laajentaisi ja tehostaisi toimenpiteitä tupakoinnin ja siitä syntyvien terveyshaittojen 
vähentämiseksi. 

Yleisesti ottaen suhteellisuusvaatimus tarkoittaa käsillä olevan lakiehdotuksen 
valtiosääntöoikeudellisessa arvioinnissa sitä, että lakiehdotuksesta aiheutuvien rajoituksen tulee 
olla välttämättömiä hyväksyttävän tarkoituksen saavuttamiseksi eivätkä rajoitukset saa mennä 
pidemmälle kuin on perusteltua ottaen huomioon rajoituksen taustalla olevan yhteiskunnallisen 
intressin painavuus suhteessa kyseiseen perusoikeuteen. 

Kun käsillä oleva lakiehdotus tiukentaa ja laajentaa toimia tupakoinnin vähentämiseksi ja 
siten rajoittaa entistä enemmän omaisuudensuojaa ja elinkeinovapautta, 
valtiosääntöoikeudellisesti olennainen kysymys nyt kuuluu: Onko lakiehdotus näiden 
perusoikeuksien kannalta jo liian ankara ja epäsuhtainen keino, jonka taustalla oleva 
hyväksyttävä tarkoitus olisi mahdollista saavuttaa lievemmin toimenpitein? 

Esitetyn kysymyksen arvioinnissa on myös otettava huomioon, että lakiehdotuksen 
tosiasialliset vaikutukset eivät ole samanlaisia kaikkien ravintoloiden ja ravitsemusliikkeiden 
kannalta. Ymmärtääkseni lakiehdotuksessa asetetut vaatimukset saattavat olla erityisen 
haasteellisia yhtäältä sellaisille ravintoloille ja ravitsemusliikkeille, jotka toimivat vanhoissa 
rakennuksissa. Toisaalta lakiehdotuksen vaikutukset tulevat ilmeisesti kohdistumaan erityisen 
paljon pieniin ja asuntokiinteistöissä toimiviin ravintoloihin ja muihin ravitsemusliikkeisiin. 
Lisäksi lakiehdotuksen vaikutukset ovat todennäköisesti suhteellisesti ottaen suuremmat 
kasvukeskusten ulkopuolella ja lähiöissä. Yleisesti ottaen kysymys on mainittujen ravintoloiden 
tai muiden ravitsemusliikkeiden kannalta siitä, että niiden tosiasialliset mahdollisuudet rakentaa 
tupakointitiloja ovat toisenlaisissa rakennuksissa tai olosuhteissa toimiviin ravintoloihin tai 
muihin ravitsemusliikkeisiin verrattuna merkittävästi rajoitetumpia, mistä syystä niissä 
jouduttaneen usemmin kokonaan kieltämään tupakointi. Tämä taas saattaa merkitä 
asiakaskunnan pienemisen yms. seikkojen takia yritysten liikevaihdon pienenemistä ja jopa 
yritystoiminnan lopettamista, mikä on sinänsä merkityksellistä arvioitaessa lakiehdotuksen 
tosiasiallisia vaikutuksia omaisuudensuojan ja elinkeinovapauden toteutumisen kannalta. 

Nähdäkseni lakiehdotusta voidaan arvostella suhteellisuusvaatimuksen näkökulmasta 
sekä sen kannalta, että sen rajoittavat vaikutukset omaisuudensuojan ja elinkeinovapauden 
kannalta eivät ole tosiasiassa samanlaisia kaikkien ravintoloiden ja muiden ravitsemusliikkeiden 
kannalta. 

Erityisen kritiikille alttiina pidän lakiehdotuksen voimaantulo-ja siirtymäsäännöksiä. 
Ensinnäkin niihin sisältyvä sopetumisaika elinkeinonharjoittajien näkökulmasta vaikuttaa varsin 
lyhyeltä, etenkin kun otetaan huomioon, kuinka paljon lienee olemassa sellaisia ravintoloita ja 
muita ravitsemusliikkeitä, jotka lakiehdotuksen voimaantulon myötä joutuisivat valitsemaan joko 
tupakointitilan rakentamisen tai tupakoinnin kokonaan kieltämisen välillä ja jotka sinänsä 
oletettavasti pitäisivät ensisijaisena vaihtoehtona tupakointitilan rakentamista kuin tupakoinnin 
kokonaan kieltämistä asiakaskadon pelossa. Tähän liittyen rakennusvalvontaviranomaisissa tulisi 
oletettavasti vireille valtaisa määrä tupakointitilaan liittyviä hakemusmenettelyjä tai 
elinkeinonharjoittajan aloitteesta tehtäviä viranomaistarkastuksia. (Jälkimmäisissä tarkastuksissa 
olisi kysymys sen selvittämisestä, täyttääkö ravintola tai muu ravitsemusliike nykyisen 
tupakkalain säännökset lopputuloksella, että elinkeinonharjoittaja pääsee lakiehdotuksen 
voimaantulosäännöksen 3 momentin mahdollistaman kahden vuoden siirtymäaikajärjestelyn 
piiriin.) 

Pidän lakiehdotuksen voimaatulosäännöksen 3 momenttiin sisältyvää 
siirtymäaikasäännöstä myös ongelmallisena elinkeinonharjoittajien yhdenvertaisuuden 
näkökulmasta, varsinkin kun en näe erityisiä perusteita sille, miksi pitäisi suosia sellaisia 
elinkeinonharjoittajia, jotka täyttävät käsillä olevalla lakiehdotuksella kumottavan, nyt vielä 
voimassaolevan lain vaatimukset, jotka ovat osoittautuneet riittämättömiksi tupakoinnin 
terveyshaittojen vähentämisen kannalta. 



 

 

Nähdäkseni ehdotettava siirtymäjärjestely olisi myös omiaan tuomaan sekavuutta uudesta laista 
tiedottamiseen, mitä ei voida pitää hyvänä asiana sen paremmin ravintoalan 
elinkeinonharjoittajien kuin kuluttajien kannalta. 

Nähdäkseni olisikin vielä syytä vakavasti harkita lakiehdotuksen muuttamista 
seuraavasti, jotta lakiehdotus kehittyisi elinkeinovapauden ja omaisuudensuojan sekä 
yhdenvertaisuuden kannalta entistä ongelmattomampaan suuntaan; 

1. Lakiehdotuksessa olisi paremmin huomioitava se, että lakiehdotuksen 
merkitsemien velvoitteiden toteuttamisen kustannukset eivät ole suhteellisesti 
ottaen samanlaisia kaikille ravintoloille ja muille ravitsemusliikkeille ja että 
tupakointitilojen rakentaminen tai vaihtoehtoisesti tupakoinnin täyskielto 
saattavat merkitä suhteellisesti ottaen paljon suurempia kustannuksia etenkin 
vanhoissa tai pienissä tiloissa toimiville ravintoalan elinkeinonharjoittajille. 
Tästä syystä etenkin merkittäviä kustannuksia aiheuttavien rakenteellisten ja 
ilmanvaihtoa parantavien muutosten taloudellis-tekniseen toteuttamiseen 
pitäisi olla enemmän aikaa kuin niihin nyt näyttää olevan lakiehdotuksen 
valossa. Harkitsisin muutenkin vakavasti voimaantulon siirtämistä, koska en 
ole vakuuttunut myöskään viranomaisten kyvystä suoritua niistä tehtävistä, 
joita uusi laki merkitsisi tarkastus- ja rakennuslupahakemusten yms. 
prosessien muodossa. 

2. Lakiehdotuksen voimaantulosäännöksestä pitäisi poistaa siihen sisältyvä 
siirtymäaikajärjestely, koska se ei ole ongelmaton yhdenvertaisuuden 
kannalta. Lisäksi se tuo sekavuutta uudesta laista tiedottamiseen sekä 
ylipäätään siitä perille pääsemiseen, mitä uusi laki merkitsee. 

 
 

Helsingissä 7. päivänä maaliskuuta 2006 
 
Tuomas Ojanen OTT, 
professori 
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Eduskunnan perustuslakivaliokunta 

Asia TUPAKKALAIN MUUTOS 
 

Tausta 
Tupakansavu on säädetty syöpävaaralliseksi aineeksi. Työntekijät on 
työsuojelulainsäädännön mukaisesti suojattava altistumiselta. Työter-
veyslaitoksen selvitykset osoittavat, että tähänastiset ratkaisut eivät ole 
onnistuneet suojaamaan ravintoloiden työntekijöitä. Niiden mukaan 
ongelmaa ei voida ratkaista nyt ehdotettua lievemmillä rajoituksilla. 
Muidenkaan kansalaisten terveydensuojelusta ei voida tinkiä syöpävaa-
rallisten aineiden osalta, vaikka osa kansalaisista ei piittaisi altistumi-
sesta. 
 

Muutos 
Lähtökohtana on, että ravintolat ja muut ravitsemisliikkeet olisivat sa-
vuttomia. Muutosesitys on valmisteltu kolmikantaisessa työryhmässä, 
joka on tehnyt yksimielisen ehdotuksen. Työnantajapuolta edusti Suomen 
Hotelli-ja Ravintolaliitto ja työntekijäpuolta Palvelualojen ammattiliitto. 
 
Tupakointitila 
Tupakointi olisi kuitenkin sallittu ravintolan tai muun ravitsemisliikkeen 
sisätiloissa rakennusvalvontaviranomaisen tähän tarkoitukseen 
hyväksymässä erillisessä tupakointitilassa. Elinkeinonharjoittaja voisi 
päättää, rakentaako hän tupakointitilan vai ei. Tupakointitila tulisi to-
teuttaa sellaisia teknisiä menetelmiä hyväksi käyttäen, että tupakansavun 
kulkeumminen tupakointitilasta muihin sisätiloihin estyy. 
 
Ruoan ja juoman tarjoiluja nauttiminen olisi kielletty tupakointitilassa. 
Työskentely tupakointitilassa olisi muutoinkin kielletty, lukuun ottamatta 
järjestyksen kannalta välttämättömiä toimenpiteitä. Tupakointitilassa ei 
voitaisi järjestää mitään oheistoimintaa esim. pelejä. 
 
Rakennuslupa 
Esityksen mukaan kunnan rakennusvalvontaviranomainen hyväksyisi 
tupakointitilan rakennusluvan yhteydessä. Rakennusvalvontaviran-
omainen voisi määrätä tupakointitilan korjattavaksi silloin, kun ilmenee, 
että sisällä oleviin työtiloihin kulkeutuu tupakansavua tai tupakointitila ei 
muutoin täytä sille asetettuja edellytyksiä. 
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Valvonta 
Kuntien terveystarkastajat valvoisivat edelleen tupakkalain säännösten 
noudattamista ravintoloissa niin kuin nykyisinkin. Lisäksi työsuojeluvi-
ranomaiset valvoisivat työntekijöiden tupakansavulle altistumista samoin 
kuin nytkin. 
 
Rangaistussäännökset 
Rangaistussäännöksiä on tarkennettu vastaamaan ehdotettua muutosta, ja 
tupakkalain säännöksiä rikkova voidaan tuomita mpakointirikko-muksesta 
tai tupakkalain suojaamistoimenpiteiden rikkomisesta sakkoon. 
 
Lisäksi jo voimassa olevan lain mukaan henkilö, joka tupakoi sisätilassa, 
jossa se on kielletty eikä kehotuksesta huolimatta lopeta tupakointia, 
voidaan sisätilan haltijan käskystä poistaa sisätilasta, jollei sitä voida pitää 
kohtuuttomana. 
 
Tarkemmat säännökset 
Sosiaali-ja terveysministeriön asetuksella annettaisiin tarkempia säännöksiä 
omavalvontasuunnitelmasta ja tupakointitilan rakenteellisista ja muista 
teknisistä vaatimuksista. Asetuksen valmistelu on aloitettu: konsultti 
selvittää tupakointitilan ilmanvaihtoon liittyviä kysymyksiä erityisesti 
ravintoloissa, jotka sijaitsevat vanhoissa kerrostaloissa. STMssä asetusta 
valmistellaan yhteistyössä ympäristöministeriön, Tuotevalvontakeskuksen, 
Suomen Kuntaliiton, Uudenmaan työsuojelupiirin, Suomen Hotelli-ja 
Ravintolaliiton ja Palvelualojen ammattiliiton kanssa. 
 
Voimaantulo 
Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2007. 
 
Jos elinkeinonharjoittaja on ennen tämän lain voimaantuloa toteuttanut 
ravintolassa tai muussa ravitsemusliikkeessä aikaisemman lain edellyttämät 
tupakansavun kulkeutumisen estämiseksi savuttomille alueille, voidaan 
tämän lain nojalla tarpeelliset rakenteelliset ja ilmanvaihtoon liittyvät 
muutokset toteuttaa kahden vuoden kuluessa tämän lain voimaan tulosta. 

 
Liisa Katajamäki 
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PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN 
LAUSUNTO /2006 vp 
 
Hallituksen esitys laiksi toimenpiteistä tupa-
koinnin vähentämiseksi annetun lain muutta-
misesta 

 

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 7 päivänä helmikuuta 2006 lähettäessään hallituksen esityksen laiksi toi-

menpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta (HE 226/2005 vp) 

valmistelevasti käsiteltäväksi sosiaali- ja terveysvaliokuntaan samalla määrännyt, että 

perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto sosiaali-ja terveysvaliokunnalle. 
 

Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- johtaja Leo Suomaa ja hallitussihteeri Liisa Katajamäki, sosiaali-ja terveysministeriö 

- professori Mikael Hiden 

- oikeustieteen tohtori, dosentti Pekka Länsineva 

- professori Tuomas Ojanen. 
 
 
 
HALLITUKSEN ESITYS 
 



 

 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annettua 

lakia niin, että tupakointi on sallittua ravintolan tai muun ravitsemisliikkeen sisäti- 

HE 226/2005 vp Versio 0.1 

 

loissa ainoastaan tupakointiin hyväksytyssä erillisessä tupakointitilassa. Tupakansavun 

kulkeutuminen sille alueelle, jolla tupakointi on kielletty, on estettävä. Tupakointitilaan ei 

saa tarjoilla eikä siellä saa nauttia ruokaa tai juomaa. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2007. 

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa ehdotetun sääntelyn katsotaan toteuttavan 

perustuslain 19 §:n 3 momentissa julkiselle vallalle asetettua väestön terveyden 

edistämisvelvollisuutta. Sääntely täyttää hallituksen käsityksen mukaan perustuslain 18 

§:n 1 momentissa turvatun elinkeinovapauden ja perustuslain 15 §:ssä turvatun omai-

suuden suojan rajoittamiselle oikeasuhtaisuuden näkökulmasta asetetut vaatimukset. 

Perustelujen mukaan lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjes-

tyksessä. Hallitus on kuitenkin asian tulkinnanvaraisuuden vuoksi pitänyt suotavana, että 

esityksestä hankitaan perustuslakivaliokunnan lausunto. 
 
 
 
VALIOKUNNAN KANNANOTOT 
 
 
Perustelut 
 

Ravintolatupakointi 

Tupakointitila. Tupakointi ravintolassa tai muussa ravitsemisliikkeessä voidaan lakieh-

dotuksen 13 b §:n mukaan sallia ainoastaan tupakointiin hyväksytyssä erillisessä tilassa. 

Tällöin on huolehdittava, ettei tupakansavu pääse kulkeutumaan ravintolan muihin osiin. 

Tupakointilassa ei saa tarjoilla tai nauttia ruokaa tai juomaa. 

Ehdotuksella pyritään ehkäisemään ravitsemisliikkeiden työntekijöiden ja asiak-

kaiden altistumista tupakansavulle. Sääntely toteuttaa julkiselle vallalle perustuslain 19 

§:n 3 momentissa säädettyä tehtävää edistää väestön terveyttä. Sääntelyn tarkoituksen 

näkökulmasta ovat huomionarvoisia myös perustuslain 7 §:n 1 momentissa turvattu oikeus 
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elämään sekä 18 §:n 1 momentissa ja 20 §:n 2 momentissa julkiselle vallalle asetetut 

velvollisuudet huolehtia työvoiman suojelusta ja turvata oikeus terveelliseen ympäristöön. 

Perustuslain 15 §:ssä turvatun omaisuudensuojan ja 18 §:n 1 momentissa turvatun 

elinkeinovapauden kannalta lakiehdotus voi merkitä rajoituksia. Sääntely on mer-

kityksellistä myös yksilön useisiin perusoikeuksiin kiinnittyvän itsemääräämisoikeuden 

(PeVL 17/2006 vp, s. 2—3) kannalta (ks. myös Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus 

vuodelta 2004, s. 264—267). 

Sääntelyn arvioinnissa on tällaisessa yhteydessä kiinnitettävä huomiota perusoi-

keuksien yleisiin rajoitusedellytyksiin kuuluvaan suhteellisuusvaatimukseen. Rajoituksen 

tulee siten olla välttämätön hyväksyttävän tarkoituksen saavuttamiseksi eikä se saa mennä 

pidemmälle kuin on perusteltua ottaen huomioon rajoituksen taustalla olevan yh-

teiskunnallisen intressin painavuus suhteessa rajoitettaviin perusoikeuksiin. Rajoituksen 

taustalla on tässä tapauksessa muiden perusoikeuksien edistäminen, joten se perustuu 

epäilyksittä merkittävään yhteiskunnalliseen intressiin (PeVL 24/1998 vp, s. 2). 

Erillisen ja eristetyn tupakointilan tarkoituksena on estää tupakansavun kulkeutu-

minen ravitsemisliikkeen savuttomiksi varatuille alueille. Ravintolatupakoinnin salliminen 

vain tällaisessa tilassa on perustuslakivaliokunnan mielestä perusoikeusjärjestelmään 

palautuvan terveydensuojelun edistämisen näkökulmasta oikeasuhtaista, koska 

voimassaolevan lain edellyttämät tekniset ratkaisut eivät ole riittävästi estäneet työnte-

kijöiden ja ravintolan asiakkaiden altistumista tupakansavulle. Myös ruoan ja juoman 

tarjoilun kieltäminen tupakointitilassa on työntekijöiden suojelun kannalta perusteltua. 

Valiokunta kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että ruoan ja juoman nauttimisen kiel-

täminen tupakointitilassa etääntyy jossain määrin perusoikeusjärjestelmään kiinnittyvästä 

suojelutavoitteesta. Kielto koskee tupakointilaa siitä riippumatta, miten tila on 

työntekijöiden suojelun näkökulmasta järjestetty. Valiokunnan mielestä sosiaali-ja ter-

veysvaliokunnan on asian jatkokäsittelyssä aiheellista arvioida, voidaanko sääntelyn ta-

voite tältä osin saavuttaa ehdotettua kieltoa lievemmin keinoin. 

Siirtymäjärjestely. Lakiehdotuksen voimaantulosäännöksen 3 momentin mukaan lain 

edellyttämät rakenteelliset ja ilmanvaihtoon liittyvät muutokset voidaan poikkeuksellisesti 
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toteuttaa kahden vuoden kuluessa lain voimaan tulosta, jos elinkeinonharjoittaja on ennen 

lain voimaantuloa toteuttanut ravitsemisliikkeessä voimassa olevassa laissa edellytetyt 

tupakansavun estämiseksi savuttomille alueille tarpeelliset toimenpiteet. Mainittu kahden 

vuoden siirtymäaika soveltuu vain niihin ravitsemisliikkeisiin, joiden osalta nykyisen 

tupakkalain säännösten noudattaminen on erikseen tarkastettu ennen ehdotetun lain 

voimaantuloa. 

Siirtymäajan tarkoituksena on ottaa huomioon voimassaolevan tupakkalain johdosta 

tehtyjen investointien kohtuullinen kuoletusaika. Tällainen siirtymäaika pehmentää 

muutoksen kustannusvaikutuksia niiden ravitsemisliikkeiden osalta, jotka ovat tehneet 

laissa edellytetyt toimenpiteet. Siirtymäajalle on tupakkalainsäädännön historia ja 

elinkeinonharjoittaja-omistajan omaisuudensuoja huomioon ottaen sellaiset perusteet, ettei 

ehdotus valiokunnan mielestä muodostu valtiosääntöoikeudellisesti ongelmalliseksi. 
 

Asetuksenantovaltuudet 

Tupakointitilan mitoituksesta sekä sen rakenteellisista ja toimivuutta koskevista vaati-

muksista voidaan lakiehdotuksen 13 d §:n 3 momentin mukaan antaa tarkempia sään-

nöksiä sosiaali-ja terveysministeriön asetuksella. Valtuuden käyttöä rajaa 13 b §:n säännös 

tupakointitilan järjestämiseen kohdistuvista vaatimuksista. Sen mukaan on huolehdittava 

siitä, ettei tupakansavu pääse kulkeutumaan tupakointitilasta sille alueelle, jolla tupakointi 

on kielletty. 

Perustuslain 80 §:n 1 momentin säännökset rajoittavat suoraan valtuussäännösten 

tulkintaa samoin kuin valtuuksien nojalla annettavien säännösten sisältöä (PeVL 29/2004 

vp, s. 4/1, PeVL 25/2005 vp, s. 4/II, PeVL 37/2005 vp, s. 5/II). Asetuksenanta-jaa ei 

esimerkiksi voida valtuuttaa antamaan säännöksiä elinkeinovapauden tai sen rajoittamisen 

kannalta olennaisista taikka muista vastaavista lain alaan kuuluvista seikoista (PeVL 

7/2005 vp, s. 10/1). Tästä näkökulmasta valtuutus ei ole valtiosääntöoikeudel-lisesti 

ongelmallinen siltä osin kuin kysymys on ministeriön mahdollisuudesta antaa tarkempia 

säännöksiä tupakointitilan rakenteellisista ja toimivuutta koskevista rakennusteknisistä 

vaatimuksista (ks. PeVL 38/1998 vp, s. 8/II). Sen sijaan ministeriö ei voi — toisin kuin 

esityksen perusteluissa on todettu — ehdotetun valtuuden nojalla antaa säännöksiä 



PeVL /2006 vp — HE 226/2005 vp 

 

tupakointitilan enimmäis- tai vähimmäismitoista taikka tilan pinta-alan tai tilavuuden 

suhteesta ravitsemisliikkeen tai sen anniskelualueen kokoon tai asiakaspaikko-jen 

määrään. Jos tupakointitilan mitoituksesta on tarkoitus antaa muitakin kuin raken-

nusteknisiä säännöksiä, tulee mitoituksen tällaisista perusteista lisätä säännös lakiin, 

jolloin ehdotetun valtuutuksen nojalla on mahdollista antaa näistäkin asioista tarkempia 

säännöksiä asetuksella. 
 

Lausunto 
 
Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää, 

 

että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä. 
 
 
 
Helsingissä päivänä toukokuuta 2006 
 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

pj.    Kimmo Sasi /kok 
vpj. Arja Alho /sd 
jäs.   Hannu Hoskonen /kesk 

Roger Jansson I x  
Johannes Koskinen /sd 
Irina Krohn /vihr 
Annika Lapintie /vas 
Outi Ojala /vas 
Reino Ojala /sd 

Klaus Pentti /kesk 
Markku Rossi /kesk Simo 
Rundgren /kesk Arto 
Satonen /kok Seppo 
Särkiniemi /kesk Ilkka 
Taipale /sd Astrid Thors 
/r Jan Vapaavuori /kok. 

 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Petri Helander. 
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Hallituksen esitys laiksi toimenpiteistä tupa-
koinnin vähentämiseksi annetun lain muutta-
misesta 

 

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 7 päivänä helmikuuta 2006 lähettäessään hallituksen esityksen laiksi toi-

menpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta (HE 226/2005 vp) 

valmistelevasti käsiteltäväksi sosiaali- ja terveysvaliokuntaan samalla määrännyt, että 

perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. 
 

Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- johtaja Leo Suomaa ja hallitussihteeri Liisa Katajamäki, sosiaali-ja terveysministeriö 

- professori Mikael Hiden 

- oikeustieteen tohtori, dosentti Pekka Länsineva 

- professori Tuomas Ojanen. 
 
 
 
HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annettua 

lakia niin, että tupakointi on sallittua ravintolan tai muun ravitsemisliikkeen sisäti- 

HE 226/2005 vp Versio 0.2 
 

loissa ainoastaan tupakointiin hyväksytyssä erillisessä tupakointitilassa. Tupakansavun 

kulkeutuminen sille alueelle, jolla tupakointi on kielletty, on estettävä. Tupakointitilaan ei 

saa tarjoilla eikä siellä saa nauttia ruokaa tai juomaa. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2007. 
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Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa ehdotetun sääntelyn katsotaan toteuttavan 

perustuslain 19 §:n 3 momentissa julkiselle vallalle asetettua väestön terveyden 

edistämisvelvollisuutta. Sääntely täyttää hallituksen käsityksen mukaan perustuslain 18 §:n 

1 momentissa turvatun elinkeinovapauden ja perustuslain 15 §:ssä turvatun omaisuuden 

suojan rajoittamiselle oikeasuhtaisuuden näkökulmasta asetetut vaatimukset. Perustelujen 

mukaan lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Hallitus 

on kuitenkin asian tulkinnanvaraisuuden vuoksi pitänyt suotavana, että esityksestä 

hankitaan perustuslakivaliokunnan lausunto. 
 
 
 
VALIOKUNNAN KANNANOTOT 
 
 
Perustelut 
 

Ravintolatupakointi 

Tupakointitila. Tupakointi ravintolassa tai muussa ravitsemisliikkeessä voidaan lakieh-

dotuksen 13 b §:n mukaan sallia ainoastaan tupakointiin hyväksytyssä erillisessä tilassa. 

Tällöin on huolehdittava, ettei tupakansavu pääse kulkeutumaan ravintolan muihin osiin. 

Tupakointilassa ei saa tarjoilla tai nauttia ruokaa tai juomaa. 

Ehdotuksella pyritään ehkäisemään ravitsemisliikkeiden työntekijöiden ja asiak-

kaiden altistumista tupakansavulle. Sääntely toteuttaa julkiselle vallalle perustuslain 19 §:n 

3 momentissa säädettyä tehtävää edistää väestön terveyttä. Sääntelyn tarkoituksen 

näkökulmasta ovat huomionarvoisia myös perustuslain 7 §:n 1 momentissa turvattu oikeus 

elämään sekä 18 §:n 1 momentissa ja 20 §:n 2 momentissa julkiselle vallalle asetetut 

velvollisuudet huolehtia työvoiman suojelusta ja turvata oikeus terveelliseen ympäristöön. 

Perustuslain 15 §:ssä turvatun omaisuudensuojan ja 18 §:n 1 momentissa turvatun 

elinkeinovapauden kannalta lakiehdotus voi merkitä rajoituksia. Sääntely on mer-

kityksellistä myös yksilön useisiin perusoikeuksiin kiinnittyvän itsemääräämisoikeuden 

(PeVL 17/2006 vp, s. 2—3) kannalta (ks. myös Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus 

vuodelta 2004, s. 264—267). 
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Sääntelyn arvioinnissa on tällaisessa yhteydessä kiinnitettävä huomiota perusoi-

keuksien yleisiin rajoitusedellytyksiin kuuluvaan suhteellisuusvaatimukseen. Rajoituksen 

tulee siten olla välttämätön hyväksyttävän tarkoituksen saavuttamiseksi eikä se saa mennä 

pidemmälle kuin on perusteltua ottaen huomioon rajoituksen taustalla olevan yh-

teiskunnallisen intressin painavuus suhteessa rajoitettaviin perusoikeuksiin. Rajoituksen 

taustalla on tässä tapauksessa muiden perusoikeuksien edistäminen, joten se perustuu 

epäilyksittä merkittävään yhteiskunnalliseen intressiin (PeVL 24/1998 vp, s. 2). 

Erillisen ja eristetyn tupakointilan tarkoituksena on estää tupakansavun kulkeutu-

minen ravitsemisliikkeen savuttomiksi varatuille alueille. Ravintolatupakoinnin salliminen 

vain tällaisessa tilassa on perustuslakivaliokunnan mielestä perusoikeusjärjestelmään 

palautuvan terveydensuojelun edistämisen näkökulmasta oikeasuhtaista, koska 

voimassaolevan lain edellyttämät tekniset ratkaisut eivät ole riittävästi estäneet työnte-

kijöiden ja ravintolan asiakkaiden altistumista tupakansavulle. Myös ruoan ja juoman 

tarjoilun kieltäminen tupakointitilassa on työntekijöiden suojelun kannalta perusteltua. 

Valiokunta kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että ruoan ja juoman nauttimisen kiel-

täminen tupakointitilassa etääntyy jossain määrin perusoikeusjärjestelmään kiinnittyvästä 

suojelutavoitteesta. Kielto koskee tupakointilaa siitä riippumatta, miten tila on 

työntekijöiden suojelun näkökulmasta järjestetty. Valiokunnan mielestä sosiaali-ja ter-

veysvaliokunnan on asian jatkokäsittelyssä aiheellista arvioida, voidaanko sääntelyn ta-

voite tältä osin saavuttaa ehdotettua kieltoa lievemmin keinoin. 
* 

Siirtymäjärjestely. Lakiehdotuksen voimaantulosäännöksen 3 momentin mukaan lain 

edellyttämät rakenteelliset ja ilmanvaihtoon liittyvät muutokset voidaan poikkeuksellisesti 

toteuttaa kahden vuoden kuluessa lain voimaan tulosta, jos elinkeinonharjoittaja on ennen 

lain voimaantuloa toteuttanut ravitsemisliikkeessä voimassa olevassa laissa edellytetyt 

tupakansavun estämiseksi savuttomille alueille tarpeelliset toimenpiteet. Mainittu kahden 

vuoden siirtymäaika soveltuu vain niihin ravitsemisliikkeisiin, joiden osalta nykyisen 

tupakkalain säännösten noudattaminen on erikseen tarkastettu ennen ehdotetun lain 

voimaantuloa. 
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Siirtymäajan tarkoituksena on ottaa huomioon voimassaolevan tupakkalain johdosta 

tehtyjen investointien kohtuullinen kuoletusaika. Tällainen siirtymäaika pehmentää 

muutoksen kustannusvaikutuksia niiden ravitsemisliikkeiden osalta, jotka ovat tehneet 

laissa edellytetyt toimenpiteet. Siirtymäajalle on tupakkalainsäädännön historia ja 

elinkeinonharjoittaja-omistajan omaisuudensuoja huomioon ottaen sellaiset perusteet, ettei 

ehdotus valiokunnan mielestä muodostu valtiosääntöoikeudellisesi! ongelmalliseksi. 
 

Asetuksenantovaltuudet 

Tupakointitilan mitoituksesta sekä sen rakenteellisista ja toimivuutta koskevista vaati-

muksista voidaan lakiehdotuksen 13 d §:n 3 momentin mukaan antaa tarkempia säännöksiä 

sosiaali-ja terveysministeriön asetuksella. Valtuuden käyttöä rajaa 13 b §:n säännös 

tupakointitilan järjestämiseen kohdistuvista vaatimuksista. Sen mukaan on huolehdittava 

siitä, ettei tupakansavu pääse kulkeutumaan tupakointitilasta sille alueelle, jolla tupakointi 

on kielletty. 

Perustuslain 80 §:n 1 momentin säännökset rajoittavat suoraan valtuussäännösten 

tulkintaa samoin kuin valtuuksien nojalla annettavien säännösten sisältöä (PeVL 29/2004 

vp, s. 4/1, PeVL 25/2005 vp, s. 4/II, PeVL 37/2005 vp, s. 5/II). Asetuksenantaja ei 

esimerkiksi voi antaa säännöksiä elinkeinovapauden tai sen rajoittamisen kannalta 

olennaisista taikka muista vastaavista lain alaan kuuluvista seikoista (PeVL 7/2005 vp, s. 

10/1). Tästä näkökulmasta valtuutus ei ole valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallinen siltä 

osin kuin kysymys on ministeriön mahdollisuudesta antaa tarkempia säännöksiä tu-

pakointitilan rakenteellisista ja toimivuutta koskevista rakennusteknisistä vaatimuksista 

(ks. PeVL 38/1998 vp, s. 8/II). Sen sijaan ministeriö ei voi — toisin kuin esityksen pe-

rusteluissa on todettu — ehdotetun valtuuden nojalla antaa säännöksiä tupakointitilan 

enimmäis- tai vähimmäismitoista taikka tilan pinta-alan tai tilavuuden suhteesta ravitse-

misliikkeen tai sen anniskelualueen kokoon tai asiakaspaikkojen määrään. Jos tupakoin-

titilan mitoituksesta on tarkoitus antaa muitakin kuin rakennusteknisiä säännöksiä, tulee 

mitoituksen tällaisista perusteista lisätä säännös lakiin, jolloin ehdotetun valtuutuksen 

nojalla on mahdollista antaa näistäkin asioista tarkempia säännöksiä asetuksellal. 
 



PeVL /2006 vp — HE 226/2005 vp 

 

Lausunto 
 
Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää, 

 

että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä. 
 
 
 
Helsingissä päivänä toukokuuta 2006 
 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

pj.    Kimmo Sasi /kok 
vpj. Arja Alho/sd 
jäs.   Hannu Hoskonen /kesk 

Roger Jansson I x  
Johannes Koskinen /sd 

 
 

- Lakiehdotuksen 13 d ?:n 1 momentti on mahdollista muotoilla esimerkiksi seuraavasti: "Tupakointitila on 
mitoitettava kohtuullisen kokoiseksi suhteessa ravitsemisliikkeen tai sen anniskelualueen kokoon taikka 
asiakaspaikkojen määrään. Tupakointitilan rakentamisesta, kunnossapidosta ja korjaus- ja muutostyöstä on 
muutoin voimassa, mitä maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) ja sen nojalla säädetään." 

Irina Krohn /vihr Annika 
Lapintie /vas Outi Ojala 
/vas Reino Ojala /sd 
Klaus Pentti /kesk 
Markku Rossi /kesk Simo 
Rundgren /kesk Arto 
Satonen /kok Seppo 
Särkiniemi /kesk Ilkka 
Taipale /sd Astrid Thors 
Ix  Jan Vapaavuori /kok. 

 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Petri Helander. 


