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flallituksen esitys Eduskunnalle laiksi toimenpiteistä tupakoin
nin vähentämiseksi annetun lain 27 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että lakisääteistä tupa
koinnin vastustamistyöhön tarkoitettua valtion 

tulo- ja menoarvion määrärahaa voitaisiin käyttää 
myös muuhun terveyskasvatukseen. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja ehdotetut 
muutokset 

Toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi 
annetun lain 27 §:n 1 momentin (910/84) mu
kaan valtion tulo- ja menoarvioon on otettava 
vuosittain määräraha, joka vastaa vähintään 0,45 
prosenttia tupakkaveron arvioidusta vuotuisesta 
tuotosta. Tätä määrärahaa käytetään tupakoinnin 
ehkäisytyöhön sekä 7 luvussa tarkoitettuun tutki
mus-, seuranta- ja valistustoimintaan sosiaali- ja 
terveysministeriön vuosittain vahvistaman käyttö
suunnitelman mukaisesti. 

Säännöksen sanamuoto on rajannut edellä 
mainitun määrärahan käytön ainoastaan tupa
koinnin vastustamistyöhön. Käytännössä on kui
tenkin todettu tehokkaimmaksi liittää tupakoin
nin vastustamistyö muuhun terveyskasvatukseen 
ja terveellisten elämäntapojen edistämistyöhön. 

Hallitus onkin terveyspoliittisessa selonteossaan 
Eduskunnalle 26 päivänä maaliskuuta 1985 pai
nottanut koko elämäntavan huomioon ottamista 
tupakoinnin vastustamistyössä. Myös valtionta
louden tarkastusvirasto on lausunnossaan lääkin
töhallitukselle vuoden 1982 taloudenhoidosta 30 
päivänä elokuuta 1984 esittänyt, että ryhdyttäi-
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siin toimiin tupakoinnin vastustamistyöhön ja 
muuhun terveyskasvatukseen varattujen määrära
hojen yhdistämiseksi valtion tulo- ja menoarvios
sa. 

Edellä esitetyn perusteella ehdotetaan toimen
piteistä tupakoinnin vähentämiseksi annettua la
kia muutettavaksi siten, että tupakoinnin vastus
tamistyöhön varattua valtion tulo- ja menoarvion 
määrärahaa voitaisiin käyttää myös muuhun ter
veyskasvatukseen ja sitä tukevaan tutkimus-, seu
ranta- ja valistustoimintaan, johon kuuluvat 
myös kansainväliset yhteistyöprojektit esimerkiksi 
Maailman terveysjärjestön (WHO) kanssa. 

2. Taloudelliset vaikutukset Ja 
voimaan tulo 

Esityksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia. 
Esitys liittyy valtion tulo- ja menoarvioesityk

seen vuodelle 1988. 
Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi

maan vuoden 1988 alusta. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi 13 
päivänä elokuuta 1976 annetun lain (693/76) 27 §:n 2 momentti näin kuuluvaksi: 

27 § tustoimintaan sosiaali- ja terveysministeriön vuo-
- - - - - - - - - - - - sittain vahvistaman käyttösuunnitelman mukai-

Edellä 1 momentissa tarkoitettua määrärahaa 
käytetään tupakoinnin ehkäisytyöhön, terveyskas
vatukseen sekä 7 luvussa tarkoitettuun ja terveys
kasvatusta tukevaan tutkimus-, seuranta- ja valis-

Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 1987 

sesti. 

Tämä laki tulee votmaan 
kuuta 198 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

päivänä 

Sosiaali- ja terveysministeri Helena Pesola 
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Ltite 

Laki 
toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi 13 
päivänä elokuuta 1976 annetun lain (693/76) 27 §:n 2 momentti näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

27 § 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua määrärahaa 
käytetään tupakoinnin ehkäisytyöhön sekä 7 lu
vussa tarkoitettuun tutkimus-, seuranta- ja valis
tustoimintaan sosiaali- ja terveysministeriön vuo
sittain vahvistaman käyttösuunnitelman mukai
sesti. 

Ehdotus 

27 § 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua määrärahaa 
käytetään tupakoinnin ehkäisytyöhön, terveyskas
vatukseen sekä 7 luvussa tarkoitettuun ;'a terveys
kasvatusta tukevaan tutkimus-, seuranta- ja valis
tustoimintaan sosiaali- ja terveysministeriön vuo
sittain vahvistaman käyttösuunnitelman mukai
sesti. 

Tå'mä laki tulee votmaan 
kuuta 198 

påi'vå'nå' 




