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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi toimenpiteistä tupa
koinnin vähentämiseksi annetun lain 27 §:n väliaikaisesta muut
tamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö 

Esityksen tarkoituksena on edelleen muuttaa 
väliaikaisesti valtiontaloudellisista syistä toi
menpiteistä ;tupakoinnin vähentämiseksi annet
tua 'lakia siten, että varattaessa tupakoinnin 
ehkäisytyöhön vuoden 1982 tulo- ja meno
arviossa määrärahaa perusteena käytetään vä-

hintään 0,35 prosenttia tupakkaveron arvlol
dusta vuotuisesta tuotosta. Tämän mukaisesti 
vuoden 1982 tulo- ja menoarvioesityksessa, jo
hon esitys liittyy, on tarkoitukseen varattu 
5 180 000 markan määräraha. 

PERUSTELUT 

Tupakkalain (693/76) 27 §:ssä on säädetty, 
että valtion tulo- ja menoarvioon on vuosittain 
otettava määräraha, joka vastaa vähintään 
puolta prosenttia tupakkaveron arvioidusta 
vuotuisesta tuotosta. Tämä määräraha käy
tetään tupakoinnin ehkäisytyöhön sekä tu· 
pakointiin ja sen seurausvaikutuksiin liittyvään 
tutkimus-, seuranta- ja valistustoimintaan so
siaali- ja terveysministeriön vuosittain vahvis
taman käyttösuunnitelman mukaisesti. 

Viimeksi vuoden 1981 menoarvioon liittyen 
sanottua pykälää muutettiin 19 päivänä joulu
kuuta 1980 (835/80) väliaikaisesti siten, että 
siinä säädettiin valtion tulo- ja menoarvioon 
vuosittain otettavaksi määräraha, joka vastaa 
vähintään 0,3 prosenttia tupakkaveron arvioi
dusta vuotuisesta tuotosta. 

Terveysviranomaisten kannalta on tarpeel
lista, että käytettävissä on edelleen määräraha, 
jonka avulla voidaan kokonaan tai osittain 
rahoittaa ajankohtaisia tupakoinnin vähentämi
seen liittyviä terveyskasvatuksellisia ja muita 
toimintamuotoja, jotka muutoin ilman käytet
tävissä olevaa erillisrahoitusta viivästyisivät tai 
jäisivät toteutumatta. 

Hyväksyessään vuoden 1980 valtiopäivillä 
hallituksen esityksen n:o 147 edellä mainitun 

1681010221 

lainkohdan väliaikaisesta muuttamisesta edus
kunta aikaisempiin kannanottoihinsa viitaten 
edellytti, että vuoden 1982 tulo- ja meno
arvioon varataan edellä mainittua tal"koitusta 
varten määräraha, joka tupakkalain mukaisesti 
vastaa vähintään 0,5 prosenttia tupakkaveron 
arvioidusta vuotuisesta tuotosta. 

Valtiontaloudellisista syistä ei hallitus kui
tenkaan ole katsonut voivansa vielä ;toteuttaa 
eduskunnan edellä mainittua lausumaa siinä 
esitetyssä laajuudessa vaan on katsonut, että 
tärkeimmät >toilnitatarpeet voidaan tässä vai
heessa tyydyttää, jos terveysviranomaisten käy
tettävissä on vuonna 1982 erillismääräraha, 
jonka suuruus vastaa vähintään 0,35 prosenttia 
tupakkaveron arvioidusta vuotuisesta tuotosta. 
Lisäys edelliseen vuoteen verrattuna on 0,05 
prosenttiyksikköä. 

Vuoden 1982 tulo- ja menoarvioesityksessä 
tupakkaveron arvioitu tuotto on 1 480 mil
joonaa markkaa. Vastaavasti on momentille 
33.73.22 Tupakoinnin vähentäminen varattu 
5 180 000 markan määräraha. Lisäys edellises
tä vuodesta on 1 430 000 markkaa eli 38 %. 

Edellä olevan perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 



2 N:o 1.27 

Laki 
toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi 13 
päivänä elokuuta 1976 annetun lain ( 693/76) 27 §:n 1 momentti väliaikaisesti näin kuulu
vaksi: 

27 § 
Valtion tulo- ja menoarvioon on vuosittain 

otettava määräraha, joka vastaa vähintään 0,35 
prosenttia tupakkaveron arvioidusta vuotuises
ta tuotosta. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Tätä lakia sovelletaan varattaessa määräraha 
vuoden 1982 tulo- ja menoarviossa. 
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