
1983 vp. - HE n:o 137 

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi toimenpiteistä tupakoin
nin vähentämiseksi annetun lain 27 §:n väliaikaisesta muuttamises
ta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksen tarkoituksena on muuttaa valtionta
loudellisista syistä toimenpiteistä tupakoinnin vä
hentämiseksi annettua lakia väliaikaisesti siten, 
että varattaessa tupakoinnin ehkäisytyöhön val
tion vuoden 1984 tulo- ja menoarviossa määrära
haa perusteena käytetään vähintään 0,4 prosent
tia tupakkaveron arvioidusta vuotuisesta tuotosta. 

Esitys liittyy valtion vuoden 1984 tulo- ja 
menoarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltä
väksi sen yhteydessä. 

Muutos on tarkoitettu olemaan voimassa vuo
den 1984 ajan. 

PERUSTELUT 

Toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi 
annetun lain (693/76) 27 §:ssä on säädetty, että 
valtion tulo- ja menoarvioon on vuosittain otetta
va määräraha, joka vastaa vähintään 0,5 prosent
tia tupakkavalmisteveron arvioidusta vuotuisesta 
tuotosta. Tämä määräraha käytetään tupakoinnin 
ehkäisytyöhön sekä tupakointiin ja sen seuraus
vaikutuksiin liittyvään tutkimus-, seuranta- ja 
valistustoimintaan sosiaali- ja terveysministeriön 
vuosittain vahvistaman käyttösuunnitelman mu
kaisesti. 

Sanottua tupakkalain 27 §:ää ei ole sellaise
naan sovellettu lain voimassaoloaikana, vaan vuo
sittain valtion menoarvioesitykseen liittyen on 
pykälää väliaikaisesti muutettu. Vuonna 1981 
tupakoinnin ehkäisytyöhön ym. varattu määrära
ha oli 0,3 prosenttia, vuonna 1982 0,35 prosent
tia ja vuonna 1983 0,4 prosenttia tupakkaveron 
arvioidusta vuotuisesta tuotosta. 

Terveysviranomaisten kannalta on tarpeellista, 
että käytettävissä on edelleen määräraha, jonka 
avulla voidaan kokonaan tai osittain rahoittaa 
ajankohtaisia tupakoinnin vähentämiseen liitty
viä terveyskasvatuksellisia ja muita toimintamuo
toja, jotka muutoin ilman käytettävissä olevaa 
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erillisrahoitusta viivästyisivät tai jäisivät toteutu
matta. 

Hyväksyessään vuoden 1983 valtiopäivillä hal
lituksen esityksen n:o 177 edellä mainitun lain
kohdan väliaikaisesta muuttamisesta eduskunta · 
useisiin aikaisempiin kannanottoihinsa viitaten 
edellytti, että vuoden 1984 tulo- ja menoarvioon 
varataan edellä mainittua tarkoitusta varten mää
räraha, joka tupakkalain mukaisesti vastaa vähin
tään 0,5 prosenttia tupakkavalmisteveron arvioi
dusta vuotuisesta tuotosta. 

Hallituksen käsityksen mukaan tupakoinnin 
ehkäisytyön toimintatarpeet voidaan hoitaa tyy
dyttävästi, jos terveysviranomaisten käytettävissä 
on määräraha, jonka suuruus vastaa vähintään 
0,4 prosenttia tupakkaveron arvioidusta vuotui
sesta tuotosta. Hallitus toteaa, ettei valtiontalou
dellisista syistä ole mahdollista lisätä tupakoinnin 
ehkäisytyöhön varattavaa määrärahaa nykyises
tään. 

Vuoden 1984 tulo- ja menoarvioesityksessä 
tupakkaveron arvioitu tuotto on 1 630 000 000 
markkaa. Vastaavasti on momentille 33.73.22 
Tupakoinnin vähentäminen varattu 6 520 000 
markan määräraha. 
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Ehdotettu laki on tarkoitettu käsiteltäväksi 
valtion vuoden 1984 tulo- ja menoarvioesityksen 
yhteydessä. 

Lakia sovellettaisiin varattaessa määrärahaa tu-

pakoinnin ehkäisytyöhön vuoden 1984 tulo- ja 
menoarviossa. 

Edellä olevan perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

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 kuuluvaksi: 

27 § 
Valtion tulo- ja menoarvioon on vuosittain 

otettava määräraha, joka vastaa vähintään 0,4 
prosenttia tupakkaveron arvioidusta vuotuisesta 
tuotosta. 

Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 1983 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1984. 

Tätä lakia sovelletaan varattaessa määräraha 
vuoden 1984 tulo- ja menoarviossa. 

Tasavallan Presidentti 
MAUNO KOIVISTO 

Sosiaali- Ja terveysministeri Eeva Kuuskoski-Vikatmaa 
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Liite 

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 kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

27 § 
Valtion tulo- ja menoarvioon on vuosittain 

otettava määräraha, joka vastaa vähintään puolta 
prosenttia tupakkavalmisteveron arvioidusta vuo
tuisesta tuotosta. 

Valtion tulo- ja menoarvioon on vuosittain 
otettava määräraha, joka vastaa vähintään 0, 4 
prosenttia tupakkaveron arvioidusta vuotuisesta 
tuotosta. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1984. 

Tätä lakia sovelletaan varattaessa määräraha 
vuoden 1984 tulo- ja menoarviossa. 
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