Aikajana / Tupakkalaki 1995 >
1995
Tupakkalain uudistus tulee voimaan. Tupakointi työyhteisöjen yhteisissä ja yleisissä tiloissa kielletään, poikkeuksena
ravitsemisliikkeet.
2000
Ravintoloita koskeva tupakkalain uudistus tulee voimaan asteittain. Tupakansavu luokitellaan syöpävaaralliseksi.
2003
Suomen tupakkalaki mukautetaan yhdenmukaiseksi EU:ssa hyväksytyn ns. tupakkatuotedirektiivin
kanssa. Direktiivi koskee pääasiassa tupakkatuotteiden pakkausmerkintöjä.
Lakimuutos kieltää tupakkatuotteiden pakkauksissa sellaisten ilmaisujen ja merkkien käyttämisen, jotka antaisivat
vaikutelman, että kyseinen tupakkatuote olisi muita vähemmän haitallinen. Tällaisia ilmaisuja ovat mm. vähätervainen
(”low tar”), kevyt (”light”), erittäin kevyt (”ultra light”) ja mieto (”mild”).
2003
Ensimmäinen kansanterveyteen keskittyvä kansainvälinen sopimus syntyy, kun tupakkatuotteita koskeva
puitesopimus FCTC hyväksytään WHO:n yleisistunnossa toukokuussa 2003. Syyskuussa 2004 Suomen eduskunta
hyväksyy (HE 106/2004 vp) puitesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset sellaisina kuin Suomi on niihin
sitoutunut. Presidentti vahvistaa lain joulukuussa 2004. Sopimus tulee Suomea sitovaksi 2005. FCTC:n tarkoitus on
tukea maita tupakkalainsäädännön kehittämisessä.
2005
EU:n tupakkamainontaa koskeva direktiivi tulee voimaan 31.7.2005. Se kieltää tupakkamainonnan painetuissa
tiedotusvälineissä, radiossa ja Internetissä. Lisäksi direktiivi kieltää rajat ylittävien kulttuuri‐ ja urheilutapahtumien
tupakkasponsoroinnin. Paikalliset tapahtumat, joihin osallistujat ovat vain yhden jäsenvaltion alueelta, eivät kuulu
tämän direktiivin soveltamisalaan. Suomi on implementoinut direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöään.
2007
Lakimuutos, joka kieltää tupakoinnin ravintoloiden ja muiden ravitsemisliikkeiden sisätiloissa tulee voimaan. Laki
antaa mahdollisuuden kahden vuoden siirtymäaikaan. Kaikki ravintolat ja baarit ovat siten savuttomia kesäkuusta
2009 lähtien. Lain mukaan tupakointi on kielletty kaikissa ravitsemisliikkeissä riippumatta tarjoilutilan koosta tai
anniskeluoikeuksista. Ravintolan ja muun ravitsemusliikkeen on mahdollista järjestää erillinen tupakointitila, joka on
tarkoitettu lyhytaikaista pistäytymistä varten. Tila on varattu vain tupakointiin, ruoan ja juoman tarjoilu ja nauttiminen
tupakointitilassa on kielletty, samoin ajanvietepelit yms. toiminta. Tupakointitila ei ole anniskelualuetta.
2009
Kesäkuussa 2008 hallitus antaa eduskunnalle tupakkalain muutosesityksen, koskien mm. myynnin luvanvaraistamista
ja pienimmän sallitun savukeaskin koon muuttamista 20 savukkeeseen. Laki tulee voimaan 1.4.2009.
2010
Eduskunta hyväksyy 21.6.2010 tupakkalain muutosesityksen. Lain tavoitteena on tupakkatuotteiden käytön
vähittäinen loppuminen. Lakiesitystä valmisteltiin sosiaali‐ ja terveysministeriön asettamassa tupakkapoliittisessa
työryhmässä 2008‐2009 aikana.
Lain tarkoituksena on vähentää lasten ja nuorten tupakoinnin aloittamisen edellytyksiä ja rajoittaa tupakointia heidän
kasvuympäristössään. Tupakkatuotteiden esilläpitoa ja saatavuutta lasten ja nuorten arkielämän piirissä rajoitetaan.
Tupakointikielto laajenee koskemaan lasten ja nuorten ympäristöä esimerkiksi päiväkotien ja koulujen lähellä. Laki
tulee voimaan 1.10.2010.
2012
Tupakkatuotteiden esilläpitokielto tulee voimaan 1.1.2012.

