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SUUREN VALIOKUNNAN MIETINTÖ
4/1998 vp
Hallituksen esitys laiksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO
Vireilletulo
Eduskunta on 3 päivänä helmikuuta 1999 lähettänyt ensimmäisen käsittelyn päätyttyä suureen
valiokuntaan hallituksen esityksen laiksi toi-

menpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta (HE 82/1998 vp).
Asia on ollut valmistelevasti käsiteltävänä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, joka on antanut
siitä mietinnön (StVM 38/1998 vp).

VALIOKUNNAN KANNANOTOT
Perustelut
Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa lakiin
toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi lisättäväksi uuden 11 a §:n. Pykälässä ympäristön tupakansavu todetaan syöpävaaralliseksi
aineeksi, jolta suojaamiseen työssä noudatetaan
työturvallisuuslakia ja sen nojalla annettuja
säännöksiä ja määräyksiä, jollei tupakkalaista
muuta johdu. Ehdotetulla säännöksellä on heijastusvaikutuksia muun muassa työturvallisuuslainsäädäntöön, sairausvakuutuslakiin ja mahdollisesti myös muuhun lainsäädäntöön.
Suuri valiokunta katsoo, että ehdotetun uuden 11 a §:n suhteen selvittämiseksi muuhun
lainsäädäntöön samoin kuin ehdotetusta sääntelystä johtuvien kustannusvaikutusten arvioimiseksi tarvitaan riittävästi aikaa. Tästä syystä suuri valiokunta ehdottaa kyseisen pykälän voimaantulon siirrettäväksi yhtä vuotta myöhemmäksi kuin lain muiden säännösten.

HE 82/1998 vp
Aloitteita

Edelleen sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi
annetun lain 12 §:ään lisättäväksi uuden 6 kohdan, jonka nojalla ravintolan ja muun ravitsemisliikkeen baaritiskillä ja pelitilassa tupakointi
on kielletty. Sanottu kielto on suuren valiokunnan käsityksen mukaan kuitenkin tarkoituksenmukaisempaa toteuttaa työsuojelutoimenpiteenä. Tällaiselle säännökselle ei nimittäin voida
osoittaa väestön terveydentilaa koskevia erityisiä tavoitteita, kun tupakointi uudistettavan lainsäädännön mukaan sallittaisiin osassa tarjoilutilaa. Lisäksi edellä kuvattu uusi 11 a § jo sinänsä
edellyttää työntekijöiden suojelemista työssä tupakansavulta, joten 12 §:n 6 kohdassa toistetaan
yleissäännöksellä jo toteutettu sääntely. Näistä
syistä suuri valiokunta ehdottaa, että ravitsemisliikkeen baaritiskin ja pelitilan tupakointikielto
muutetaan selkeämmin työsuojeluun viittaavaksi siten, että tupakointi on kielletty silloin, kun
työntekijää ei voida muuten suojella.
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Päätösehdotus
Edellä esitetyn perusteella ja yhtyen muilta osin
sosiaali- ja terveysvaliokunnan kannanottoihin
suuri valiokunta kunnioittavasti ehdottaa,
että sosiaali- ja terveysvaliokunnan
mietintöön StVM 38/1998 vp sisältyvä
lakiehdotus hyväksytään muutoin sellaisenaan paitsi 12 § ja voimaantulosäännös näin kuuluvina:

12 §
Tupakointi on kielletty:
— — — — — — — — — — — — — —
(4 ja 5 kohta kuten StVM)
6) ravintolan ja muun ravitsemisliikkeen baaritiskillä ja pelitilassa, jollei kyseisessä tilassa
työskentelevien työntekijöiden altistumista tupakansavulle voida muuten estää .
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1999. Lain 11 a § tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2000 .
(2—4 mom. kuten StVM)

Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 1999
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
pj.
vpj.
jäs.
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Erkki Tuomioja /sd
Kaarina Dromberg /kok
Maria Kaisa Aula /kesk
Tuija Brax /vihr
Jorma Huuhtanen /kesk
Jouko Jääskeläinen /skl
Tarja Kautto /sd
Kimmo Kiljunen /sd
Anne Knaapi /kok
Jari Koskinen /kok
Johannes Koskinen /sd
Johannes Leppänen /kesk
Kalevi Olin /sd

Margareta Pietikäinen /r
Aapo Saari /kesk
Pentti Tiusanen /vas
Irja Tulonen /kok
Kari Uotila /vas
Matti Vanhanen /kesk
vjäs. Tarja Filatov /sd
Håkan Malm /r
Pekka Saarnio /vas
Osmo Soininvaara /vihr
Jukka Tarkka /nuors
Raimo Vistbacka /ps.

