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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tupakkaverosta 
annetun lain liitteen muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan tupakkaverosta an-
netun lain liitteenä olevaa verotaulukkoa 
muutettavaksi siten, että savukkeiden, sikari-
en sekä piippu- ja savuketupakan veroa koro-
tettaisiin keskimäärin 10 prosenttia. Savuk-
keiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan 
veroa korotettaisiin keskimäärin 25 prosent-
tia. Korotuksen seurauksena savukkeiden 
hintojen arvioidaan nousevan keskimäärin 
noin seitsemän prosenttia ja savukkeiksi kää-

rittävän hienoksi leikatun tupakan keskimää-
rin noin 16 prosenttia.  

Samalla korotettaisiin savukkeiden ja sa-
vukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupa-
kan vähimmäisvalmisteveroa yhdellä pro-
senttiyksiköllä 91 prosenttiin. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä.  

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 
1 päivänä tammikuuta 2009. 

————— 
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PERUSTELUT 

 
1  Nykyti la  

1.1 Lainsäädäntö 

Kansallinen lainsäädäntö 
 

Tupakkatuotteiden valmisteveron perus-
teesta ja määrästä säädetään tupakkaverosta 
annetussa laissa (1470/1994), jäljempänä tu-
pakkaverolaki. 

Tupakkaverolain mukaan savukkeista kan-
netaan yksikköperusteista veroa 15,13 euroa 
1 000 kappaletta kohden ja arvoon perustu-
vaa veroa 50 prosenttia vähittäismyyntihin-
nasta laskettuna. Sikareista ja pikkusikareista 
vero on 22 prosenttia vähittäismyyntihinnas-
ta. Piippu- ja savuketupakasta veroa kanne-
taan 3,62 euroa kilogrammalta ja lisäksi 
48 prosenttia vähittäismyyntihinnasta. Sa-
vukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta 
tupakasta kannetaan veroa niin ikään 3,62 
euroa kilolta ja lisäksi 50 prosenttia vähit-
täismyyntihinnasta. Savukepaperista ja muis-
ta tupakkaa sisältävistä tuotteista kannetaan 
lisäksi valmisteveroa, joka on 60 prosenttia 
vähittäismyyntihinnasta.  

Savukkeista ja savukkeiksi käärittävästä 
hienoksi leikatusta tupakasta on suoritettava 
tupakkaveroa vähintään 90 prosenttia kysy-
tyimmän hintaluokan savukkeiden tai savuk-
keiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan 
tupakkaverosta. Tullihallitus vahvistaa sa-
vukkeiden ja savukkeiksi käärittävän hienok-
si leikatun tupakan kysytyimmät hintaluokat 
vuosittain. Käytännössä suosituin hintaluok-
ka on ollut savukkeissa hintahaitarin yläpääs-
sä ja savukkeiksi käärittävässä hienoksi lei-
katussa tupakassa hintahaitarin keskellä.  

Savukkeiden yksikköveroa, sikareiden, sa-
vukepaperin sekä muun tupakkaa sisältävän 
tuotteen arvoperusteista veroa on korotettu 
viimeksi vuoden 1996 alusta. Veroa ei ole 
sittemmin korotettu, sillä veronkorotuksista 
pidättäytymällä varauduttiin Euroopan unio-
nin sisäisen matkustajatuonnin vapautumi-
seen ja EU:n laajentumiseen. Tuolloin pelät-
tiin, että hallitsemattomasti kasvanut matkus-
tajatuonti olisi johtanut harmaiden markki-
noiden kasvuun. Lisäksi on otettava huomi-

oon, että tupakkaveron arvoperusteisen osan 
takia veron määrä nousee automaattisesti tu-
pakkatuotteiden hintojen noustessa. 

Vuoden 1996 jälkeen irtotupakan veroa on 
korotettu kahdesti vuosina 1998 ja 2000. 
Vuonna 1998 korotettiin hienoksi leikatun 
savukkeiksi käärittävän tupakan arvoperus-
teista veroa ja vuoden 2000 alusta molempi-
en irtotupakkaluokkien eli sekä piippu- ja sa-
vuketupakan että savukkeiksi käärittävän 
hienoksi leikatun tupakan yksikköveroa.  

 
Yhteisölainsäädäntö 

 
Yhteisön oikeudessa tupakkatuotteisiin so-

vellettava valmistevero on yhtenäistetty neu-
voston direktiivein. Tupakkatuotteiden osalta 
sovelletaan savukkeiden verojen lähentämi-
sestä annettua neuvoston direktiiviä 
92/79/ETY, muun valmistetun tupakan kuin 
savukkeiden verojen lähentämisestä annettua 
neuvoston direktiiviä 92/80/ETY sekä muista 
valmistetun tupakan kulutukseen kohdistu-
vista veroista kuin liikevaihtoverosta annet-
tua neuvoston direktiiviä 95/59/ETY. Sanot-
tuja tupakkatuotteita koskevia direktiivejä on 
muutettu neuvoston direktiivillä 1999/81/EY 
ja sittemmin vielä direktiivillä 2002/10/EY. 

Jäsenvaltiot voivat kansallisessa lainsää-
dännössään säätää verotasonsa omista lähtö-
kohdistaan vapaasti, kunhan ne noudattavat 
yllä mainituissa direktiiveissä tupakkatuot-
teille säädettyjä minimiverotasoja, määritel-
miä sekä muita verotukseen ja sen rakentee-
seen liittyviä yhteisösäännöksiä. 

Yhteisön oikeudessa savukkeet, sikarit ja 
pikkusikarit, savukkeiksi käärittävä hienoksi 
leikattu tupakka sekä muu piippu- ja savuke-
tupakka kuuluvat yhdenmukaistetun valmis-
teverolainsäädännön piiriin. Savukepaperi tai 
muut tupakkaa sisältävät tuotteet eivät kuulu 
yhteisön lainsäädännön alaisuuteen. Niistä on 
kuitenkin mahdollista kantaa kansallista val-
misteveroa. Nuuskan markkinoille saattami-
nen on tupakkatuotteiden valmistamista, esit-
tämistapaa ja myyntiä koskevan direktiivin 
2001/37/EY mukaisesti kielletty, mutta 
Ruotsi on saanut tähän liittymissopimukses-
saan poikkeuksen.  
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Savukkeiden osalta kaikkien jäsenvaltioi-
den on sovellettava sekä yksikkö- että arvo-
veroa, joiden yhteenlasketun vähimmäistason 
on oltava vähintään 57 prosenttia tuotteen 
vähittäismyyntihinnasta. Yksikkövero ei saa 
olla pienempi kuin viisi eikä suurempi kuin 
55 prosenttia savukkeista kannettavasta ko-
konaisveromäärästä, joka koostuu valmiste-
veron ja arvonlisäveron yhteismäärästä. Ar-
voveron soveltamiseen ei ole erityisvaati-
muksia. Savukkeiden veron tulee samanai-
kaisesti olla lisäksi vähintään 64 euroa 1 000 
kysytyimmän hintaluokan savuketta kohden. 
Niiden jäsenvaltioiden, jotka kantavat vähin-
tään 101 euron yleistä vähimmäisvalmisteve-
roa 1 000 kysytyimmän hintaluokan savuket-
ta kohden, ei tarvitse noudattaa vaatimusta 
veron 57 prosentin vähimmäistasosta.  

Savukkeiden yleinen vähimmäisvalmiste-
vero määritetään kysytyimmän hintaluokan 
savukkeista kunkin vuoden tammikuun 
1 päivää koskevien tietojen perusteella. Yh-
teisön oikeudessa ei ole säännöksiä siitä, mi-
ten kysytyin hintaluokka määritellään. Sa-
vukkeiden osalta jäsenvaltiot voivat lisäksi 
kantaa kysytyimpään hintaluokkaan kuuluvi-
en savukkeiden vähittäismyyntihintaa alem-
malla hinnalla myydyistä savukkeista mini-
mivalmisteveron sillä edellytyksellä, että tä-
mä valmistevero ei ylitä kysytyimmän hinta-
luokan savukkeista kannetun valmisteveron 
määrää. Säännöksen tarkoituksena on hillitä 
halpahintaisten savukkeiden markkinoille tu-
loa. Toisaalta säännöksellä voidaan hillitä 
myös yhtäkkisten, halpahintaisten tuotteiden 
markkinoille tulon aiheuttamat kilpailuvää-
ristymät. 

Yleisen valmisteveron on oltava sikarien ja 
pikkusikarien osalta vähintään viisi prosent-
tia vähittäismyyntihinnasta tai 11 euroa 1 000 
kappaletta kohden tai kilogrammalta, savuk-
keiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan 
osalta 36 prosenttia vähittäismyyntihinnasta 
tai 32 euroa kilogrammalta sekä muun piip-
pu- ja savuketupakan osalta 20 prosenttia vä-
hittäismyyntihinnasta tai 20 euroa kilogram-
malta. 

Alla olevassa taulukossa on verrattu 
20 kappaleen savukerasian hintaa euroissa 
EU:n jäsenmaissa. Hintatiedot ovat vuoden 
2008 tammikuulta ja vertailuhintana on maan 
kysytyimmän savukemerkin hinta euroina. 

Jäsenvaltio Hinta euroa/ 
20 kpl 

Latvia 1,19 
Bulgaria 1,27 
Puola 1,29 
Viro 1,41 
Liettua 1,45 
Slovakia 1,55 
Romania 1,64 
Tšekin tasavalta 2,05 
Unkari 2,14 
Slovenia 2,20 
Espanja 2,40 
Kypros 2,82 
Kreikka 3,00 
Luxemburg 3,04 
Portugali 3,20 
Italia 3,40 
Itävalta 3,50 
Malta 3,61 
Alankomaat 4,00 
Belgia 4,16 
Tanska 4,29 
Suomi 4,30 
Saksa 4,71 
Ruotsi 5,17 
Ranska 5,30 
Irlanti 7,45 
Yhdistynyt kuningaskunta 7,80 

 
Yhdistynyt kuningaskunta, Ranska, Ruotsi 

ja Saksa ovat hyväksyneet tupakkatuotteille 
terveysperusteisesti korkeat hinnat, vaikka 
hinta on noussut jopa kaksinkertaiseksi naa-
purimaihin verrattuna eikä matkustajatuontia 
ole rajoitettu. Näissä jäsenvaltioissa suuresta 
hinnanerosta seuranneen matkustajatuonnin 
haitalliset vaikutukset eivät ole vaikuttaneet 
terveysperusteisten veropäätösten tekemi-
seen. Kuitenkin tämän seurauksena muun 
muassa Saksassa, jossa savukkeiden hintoja 
on nostettu nopeasti 2000 luvun alusta, har-
maiden ja laittomien markkinoiden osuus on 
noussut 14:sta 30 miljardiin savukkeeseen eli 
14 prosentista 25 prosenttiin. Samanlainen 
kehitys on tapahtunut myös Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa, jossa harmaiden ja lait-
tomien markkinoiden osuus savukkeiden ko-
konaismarkkinoista on noin neljännes. 

Euroopan yhteisöjen komissio antoi heinä-
kuun 16 päivänä 2008 ehdotuksensa neuvos-
ton direktiiviksi direktiivien 92/79/ETY, 
92/80/ETY ja 95/59/EY muuttamisesta val-
mistettuun tupakkaan sovellettavan valmiste-
veron rakenteen ja valmisteverokantojen 
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osalta; KOM(2008) 459 lopullinen. Direktii-
viehdotuksella yksinkertaistettaisiin tupakka-
verotuksen rakennetta Euroopan unionissa ja 
korotettaisiin vähimmäisveroja. Jos direktiivi 
hyväksyttäisiin sellaisenaan, sen vaikutukset 
Suomen tupakkaverolainsäädäntöön olisivat 
vähäiset. Direktiiviehdotuksesta kirjelmöi-
dään tarkemmin eduskunnalle alkusyksystä 
2008. 

EU:n sisämarkkinoiden perusperiaatteen 
mukaisesti yksityishenkilöt saavat tuoda mu-
kanaan toisesta jäsenvaltiosta tupakkatuottei-
ta rajoituksetta ilman määrämaan valmisteve-
ron maksamista edellyttäen, että tuotteet on 
tarkoitettu matkustajan omaan käyttöön. 
Matkustajan omaan käyttöön lukeutuu myös 
perheenjäsenille tai lahjaksi tuodut tupakka-
tuotteet.  

Suomi sai vuoden 2003 loppuun saakka oi-
keuden rajoittaa poikkeuksen nojalla alkoho-
lijuomien ja tupakkatuotteiden matkustaja-
tuontia yhteisön alueelta ilman ylimääräisen 
valmisteveron maksamista Suomessa. Poik-
keus oli alun perin kirjattu Suomen liittymi-
sestä EU:iin tehdyn sopimuksen (SopS 
103/1994) liitteeseen XV (IX verotus, 3 koh-
ta) ja sen määräaikaa jatkettiin erillisellä di-
rektiivillä 96/99/EY. Vuoden 2004 alusta yk-
sityishenkilöt ovat saaneet tuoda mukanaan 
toisesta jäsenvaltiosta tupakkatuotteita rajoi-
tuksetta edellyttäen, että tuotteet on tarkoitet-
tu matkustajan omaan käyttöön. 

Poikkeuksen tästä muodostavat määräai-
kaiset verottomien tupakkatuotteiden mat-
kustajatuontirajoitukset eräitä uusia jäsenval-
tioita kohtaan, jotka liittyivät EU:iin vuoden 
2004 laajentumisen yhteydessä. Tällöin uusi-
en jäsenvaltioiden liittymissopimuksessa 
kahdeksan jäsenvaltiota 10:stä eli kaikki 
muut paitsi Kypros ja Malta saivat siirtymä-
ajan voidakseen sen kuluessa sopeuttaa tu-
pakkatuotteiden veronsa yhteisön vähim-
mäisverotasolle. Myös vuoden 2007 alusta 
EU:iin liittyneet Romania ja Bulgaria saivat 
vastaavanlaisen siirtymäajan. 

Liittymissopimuksessa annettiin vastaavas-
ti vanhoille jäsenvaltioille mahdollisuus sa-
notun siirtymäajan aikana säilyttää liittymis-
hetkellä voimassa olleet kolmansista maista 
saapuviin matkustajiin sovellettavat tupakka-
tuotteiden määrälliset rajoitukset niiltä osin 
kuin uudet jäsenvaltiot ovat saaneet siirtymä-

ajan. Määrällisten rajoitusten ylittävistä tu-
pakkatuotteista vanhat jäsenvaltiot voivat pe-
riä valmisteveron. Siirtymäajan soveltamis-
aikana vanhat jäsenvaltiot saavat suorittaa ra-
joitusten valvontaan tarvittavia tarkastuksia 
rajoilla. Sovellettavista rajoituksista on il-
moitettava Euroopan komissiolle määräajas-
sa.  

Matkustajatuontirajoitukset voivat olla 
voimassa kunkin uuden jäsenvaltion osalta 
vain niin kauan kuin kunkin uuden jäsenval-
tion poikkeukset vähimmäisverotasosta ovat 
voimassa. Jos jäsenvaltio korottaa tupakka-
tuotteiden veronsa yhteisön vähimmäisvero-
tasolle jo ennen sille annetun siirtymäajan 
päättymistä, on tuontirajoitukset poistettava 
samanaikaisesti.  

Suomi päätti käyttää mahdollisuutta pitää 
voimassa samat määrälliset rajoitukset yksi-
tyishenkilöiden mukanaan tuomiin omaan 
käyttöön tarkoitettuihin tupakkatuotteisiin, 
joita sovelletaan kolmansista maista saapu-
viin matkustajiin. Rajoitukset on säädetty 
valmisteverotuslaissa (1469/1994).  

Rajoitukset pidettiin voimassa kaikkien 
niiden vuonna 2004 EU:iin liittyneiden jä-
senvaltioiden osalta, jotka ovat saaneet oi-
keuden poiketa tupakkatuotteiden vähim-
mäisverovaatimuksesta. Pisimmillään poik-
keukset ovat voimassa 31 päivään joulukuuta 
2009 Liettuan, Latvian ja Viron osalta. Vuo-
den 2008 loppuun saakka poikkeusten ylläpi-
täminen on mahdollista Slovakiassa, Unka-
rissa ja Puolassa. Tšekin tasavallan ja Slo-
venian osalta siirtymäajat päättyivät vuosien 
2006 ja 2007 lopussa.  

Romanian ja Bulgarian osalta Suomi päätti 
olla ottamatta käyttöön matkustajatuontira-
joituksia. Tupakkatuotteiden matkustajatuon-
ti näistä maista on vähäistä, joten matkustaja-
tuontirajoituksille ei katsottu olevan tarvetta.  

Tuontirajoitukset koskevat samoja tupak-
katuotteita, joille asianomainen jäsenvaltio 
on saanut siirtymäajan. Kaikkien uusien jä-
senvaltioiden osalta kysymyksessä olivat sa-
vukkeet, mutta Tšekin tasavallan osalta myös 
muut tupakkatuotteet ja Viron osalta myös 
savuke- ja piipputupakka. 

Tuontirajoitusten määrät ovat samoja kuin 
mitä siirtymäajan alkamishetkellä sovellettiin 
kolmansiin maihin nähden. Suomen osalta 
rajoitukset ovat 200 kappaletta savukkeita tai 
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100 kappaletta pikkusikareita (yksittäispaino 
enintään 3 grammaa) tai 50 kappaletta sika-
reita tai 250 grammaa piippu- ja savuketu-
pakkaa. Koska savukepaperin verotusta ei ole 
yhdenmukaistettu yhteisössä, sitä koskevia 
yhteisön oikeuden säännöksiä ei ole. Matkus-
taja saa tuoda mukanaan toisesta jäsenvalti-
osta omaan käyttöönsä rajoittamattoman 
määrän savukepaperia.  

Jos yksityishenkilö tuo edellä luetelluista 
jäsenvaltioista tupakkatuotteita omaan käyt-
töönsä enemmän kuin on säädetty verotto-
maksi, hänen on suoritettava ylimenevältä 
osalta tupakkaverolaissa säädetty tupakkave-
ro.  

 
1.2 Käytäntö 

Kulutus 
 
Suomessa kulutettiin vuonna 2007 noin 

4 900 miljoonaa kappaletta Suomessa vero-
tettuja savukkeita. Vuonna 1995 vastaava 
määrä oli 5 200 miljoonaa kappaletta, joten 
savukkeiden verollinen kulutus on laskenut 
lievästi viimeisten runsaan kymmenen vuo-
den aikana. 

Irtotupakan verollinen kulutus on laskenut 
lähes viidenneksen vuodesta 1995 vuoteen 
2007. Irtotupakan osuus tupakkamarkkinoista 
on samalla laskenut runsaasta 20 prosentista 
noin 15 prosenttiin. Sen sijaan sikareiden ku-
lutus on kasvanut hyvän taloudellisen kehi-
tyksen seurauksena tasaisesti 1990-luvun 
loppupuolelta lähtien. Verotettujen sikarei-
den määrä oli vuonna 2007 noin 97 miljoo-
naa kappaletta. 

Miesten tupakointi on 1980-luvulta lähtien 
vähentynyt, ja naisten tupakointi on pysynyt 
samalla tasolla. Vuonna 2007 suomalaisista 
15—64-vuotiaista miehistä tupakoi päivittäin 
26 prosenttia ja naisista 17 prosenttia. Päivit-
täin tupakoivista 16 prosenttia polttaa ainakin 
osittain itse käärittyjä savukkeita. Itse käärit-
tyjä savukkeita polttavien määrä on vähenty-
nyt, sillä 1990-luvun lopulla osuus oli 
22 prosenttia. Selvästi yleisintä itse kääritty-
jen savukkeiden polttaminen on työttömien 
ja eläkeläisten keskuudessa. 

 

Tupakkatuotteiden hinnat 
 
Tupakkatuotteiden hinnat ovat keskimäärin 

nousseet samaan tahtiin yleisten kuluttajahin-
tojen nousuvauhdin kanssa vuoden 1997 jäl-
keen. Tupakkatuotteiden hinnat ovat vuosina 
1997—2007 nousseet noin 17 prosenttia, kun 
kuluttajahinnat ovat keskimäärin nousseet 
samana ajanjaksona noin 18 prosenttia.  

Muista valmisteveroista poiketen tupakka-
verojärjestelmä on itsessään sellainen, että 
tupakkatuotteiden hintojen noustessa myös 
veron määrä nousee. Tupakkaveron arvope-
rusteinen osa lasketaan tupakkatuotteiden 
vähittäismyyntihinnasta. Näin hintojen muu-
tos vaikuttaa automaattisesti kertyvän veron 
määrään. Esimerkiksi keskimääräinen savuk-
keista perittävä valmistevero on noussut 
12 prosenttia vuosina 1997—2007, vaikka 
savukkeiden verotusta ei ole muutettu.  

 
Matkustajatuonti ja salakuljetus 

 
Suomessa verottamattomien savukkeiden 

osuus on noin 18 prosenttia kokonaiskulu-
tuksesta. Savukkeiden kokonaiskulutuksen 
on vuonna 2007 arvioitu olleen noin 6 000 
miljoonaa savuketta, josta Suomessa verotet-
tujen savukkeiden osuuden arvioidaan olleen 
noin 82 prosenttia. Matkustajatuonnin osuu-
den arvioidaan olleen noin 13 prosenttia ja 
salakuljetettujen savukkeiden määrän noin 
viisi prosenttia. 

Haastattelututkimusten perusteella on las-
kettu, että matkustajat toivat mukanaan ul-
komaanmatkoilta 812 miljoonaa savuketta 
vuonna 2007. Tuotujen savukkeiden määrä 
lisääntyi edellisvuodesta kuusi prosenttia, 
mutta tuotujen tupakkatuotteiden määrä on 
ollut suhteellisen vakaa viime vuosina.  

Yli kaksi kolmasosaa vuonna 2007 maa-
hantuoduista savukkeista oli ostettu joko lai-
van myymälästä tai Baltian maista, etenkin 
Virosta. Keskimääräinen tuontimäärä matkaa 
kohti on ollut noin 350 savuketta. Haastatte-
lututkimusten mukaan ammattiasema ja kou-
lutustaso ovat yhteydessä savukkeiden maa-
hantuontiin. Työväestöön kuuluvat ja hei-
kommin koulutetut tuovat keskimääräistä 
useammin ulkomaanmatkoilta palatessaan 
savukkeita. On huomattava, että savukkeita 
tuoneista matkustajista 40 prosenttia ilmoitti 
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hankkineensa savukkeet muuhun kuin omaan 
henkilökohtaiseen käyttöönsä. Tämä tarkoit-
taa sitä, että suomalaiset toivat vuonna 2007 
yli 400 miljoonaa savuketta jonkun toisen 
henkilön käyttöön.  

Salakuljetettujen savukkeiden määrän arvi-
oidaan olevan noin viisi prosenttia savukkei-
den kokonaiskulutuksesta eli noin 300 mil-
joonaa savuketta. Tullin takavarikkotilastot 
osoittavat ammattimaisen salakuljetuksen 
siirtyneen alkoholista tupakkaan vuoden 
2004 alkoholijuomien veronalennuksen jäl-
keen. Vuonna 2007 tulli takavarikoi yhteensä 
23 miljoonaa savuketta. 

Suuri hintaero Suomen ja Venäjän välillä 
tekee tupakan laittoman kaupan järjestäyty-
neelle rikollisuudelle houkuttelevaksi ja suu-
rin osa laittomasta kaupasta onkin järjestäy-
tyneiden rikollisryhmien käsissä. Tupakan 
salakuljetus on noussut järjestäytyneen rikol-
lisuuden rahoituskanavana huumeiden sala-
kuljetuksen rinnalle, sillä tupakan salakulje-
tuksen riskit ovat pienemmät ja myyntikana-
vat helpommat. Salakuljetetun tupakan välit-
täminen tapahtuu lähinnä yksityisten kanavi-

en kuten työporukoiden ja kaveripiirien väli-
tyksellä. On huomattava, että salakuljetetusta 
tupakasta lähes kaikki on aitoja savukkeita ja 
tarkoitettu Suomen markkinoille. 

 
Verotuotot 

 
Tupakkaveron tuotosta 90 prosenttia muo-

dostuu savukkeiden verotuotosta, joka on 
kasvanut 2000-luvulla maltillisesti. Verotet-
tujen savukkeiden määrä oli vuonna 2007 
vuoden 2002 tasolla, mutta savukkeiden hin-
nannousun takia verotuotto oli neljä prosent-
tia suurempi. Vuonna 2008 verollisten sa-
vukkeiden kulutuksen arvioitiin vähenevän 
viisi prosenttia, kun oli odotettavissa, että sa-
vukkeiden matkustajatuonti Virosta vapau-
tuisi heinäkuun 1 päivänä 2008. 

Irtotupakan verotuotto on laskenut 14 pro-
senttia vuoteen 2002 verrattuna, sillä irtotu-
pakan kulutus on pienentynyt merkittävästi. 
Sikareiden kulutus on puolestaan kasvanut 
hyvän taloudellisen kehityksen siivittämänä, 
ja siten myös sikareiden verotuotto on hie-
man lisääntynyt. 

 
VEROTUOTOT, miljoonaa euroa 

Vuosi Savukkeet Sikarit ja 
pikkusikarit 

Irtotupakka Savukepaperi Yhteensä 

2002 535 9 49 7 600 
2003 528 9 48 7 592 
2004 538 10 45 7 600 
2005 544 10 46 7 607 
2006 563 11 44 7 625 
2007 563 11 42 7 624 
2008* 553 12 40 6 611 
 
*Valtion talousarvio 2008 
 
Tupakoinnin terveydelliset ja sosiaaliset vai-
kutukset 

 
Tupakointi on merkittävä sairastavuuden ja 

ennenaikaisen kuolleisuuden riskitekijä.  
Suomalaisten tupakoinnin yleisyyden 

huomioon ottaen merkittävä osa suomalais-
ten sairastamista sydän- ja keuhkosairauksis-
ta, keuhkosyövistä, ylempien hengitysteiden 
syövistä sekä ruokatorven syövistä on joko 
suoraan, osittain tai välillisesti tupakoinnin 
aiheuttamaa. Vastaavasti tupakoinnilla on 
selkeitä vaikutuksia myös virtsarakon syö-

pään, haimasyöpään, sepelvaltimotautiin, 
aortan repeämisiin, mahalaukun syöpään, 
munuaissyöpään, leukemiaan, aivohalvauk-
seen, vaikeaan keuhkokuumeeseen, raajojen 
vaikeisiin verenkiertohäiriöihin sekä reisi-
luun yläosan murtumisiin. Lisäksi äidin ras-
kaudenaikainen tupakointi aiheuttaa haittoja 
sikiölle samoin kuin tupakansavulle altistu-
minen vastasyntyneelle. 

Tupakoinnista aiheutuvien kustannusten 
arvioiminen on monimutkaista. Menoja arvi-
oidessa voidaan ottaa huomioon muun muas-
sa ehkäisy-, diagnosointi-, hoito- ja kuntou-
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tuskustannukset, sairauspoissaolot, työkyvyt-
tömyys ja ennenaikaiset kuolemat. Arvioiden 
mukaan Suomessa kuolee vuosittain noin 
5 000—6 000 ihmistä tupakoinnista johtuviin 
sairauksiin. Tupakoinnin vuoksi Suomessa 
on vuosittain 1,1 miljoonaa lääkärissäkäyn-
tiä. Tupakkasairauksien hoito vaatii 240 000 
hoitopäivää eli 810 sairaansijaa yleissairaa-
lassa. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja 
kehittämiskeskuksen tutkimusten perusteella 
on arvioitu, että tupakoinnista aiheutuvat sai-
raala- ja avohoidon sekä lääkkeiden kustan-
nukset ovat vuositasolla noin 250 miljoonaa 
euroa.  

Tupakointi on erityisesti vähiten koulutet-
tujen ja huonoimmassa sosioekonomisessa 
asemassa olevien suomalaisten terveyson-
gelma. Kun vuonna 2007 ylemmistä toimi-
henkilömiehistä tupakoi päivittäin 14 pro-
senttia ja -naisista 8 prosenttia, työntekijä-
miehistä päivittäin tupakoivia oli 31 prosent-
tia ja -naisista 19 prosenttia. Työttömistä 
miehistä tupakoi päivittäin 38 prosenttia ja 
naisista 28 prosenttia. Sosioekonomisten vä-
estöryhmien väliset tupakointierot ovat tär-
keimpiä väestöryhmien terveyseroja selittä-
viä tekijöitä. 

Vaikka nuorten päivittäinen tupakointi on 
vähentynyt 2000-luvulla, suomalaisnuorten 
savukkeiden polttaminen on kansainvälisissä 
vertailuissa muita yleisempää. Nuorten ter-
veystapatutkimuksen tietojen mukaan 14—
18-vuotiaista pojista 19 prosenttia ja tytöistä 
20 prosenttia käytti päivittäin tupakkatuottei-
ta vuonna 2007. Lisäksi nuorten tupakoinnin 
sosioekonomiset erot ovat samanlaisia kuin 
työikäisten, sillä ammatillisissa oppilaitoksis-
sa opiskelevat polttavat yleisemmin kuin lu-
kiolaiset. Vuonna 2005 ammattiin opiskele-
vista yli 41 prosenttia tupakoi päivittäin, kun 
taas vastaavana ajankohtana lukiolaisista 13 
prosenttia tupakoi päivittäin.  

 
1.3 Kansainvälinen kehitys sekä ulko-

maiden lainsäädäntö 

Ruotsi 
 
Ruotsi sai Suomen tapaan oikeuden rajoit-

taa tupakkatuotteiden matkustajatuontia 
EU:n sisämarkkinoilla vuoden 2003 loppuun 
asti. Ruotsin alun perin liittymisneuvotteluis-

sa neuvottelema poikkeus ei kuitenkaan kes-
tänyt yhtä pitkään kuin Suomen vastaava 
poikkeus ja Ruotsi joutui jo vuonna 2000 
kasvattamaan savukkeiden matkustajatuonti-
rajoituksia. Vuoden 2000 heinäkuun alusta 
lähtien tupakkatuotteiden verottomat määrät 
olivat 400 kappaletta savukkeita tai 200 kap-
paletta pikkusikareita tai 100 kappaletta sika-
reita tai 550 grammaa savuketupakkaa. Vuo-
den 2004 alusta matkustajatuonti vapautui 
kokonaan.  

Ruotsi korotti tupakkaveroa yli 50 prosent-
tia vuosien 1996 ja 1997 aikana. Huolimatta 
suurista veronkorotuksista tupakkaverotuotot 
laskivat, sillä verollisten savukkeiden myynti 
väheni merkittävästi. Veronkorotuksen seu-
rauksena Ruotsiin syntyi laajat laittomien tu-
pakkatuotteiden markkinat. Esimerkiksi tul-
lin takavarikoimien savukkeiden määrä kol-
minkertaistui vuosien 1996—1998 välillä. 
Vaikka Ruotsi reagoi laittoman kaupan kas-
vuun alentamalla tupakkaverotustaan vuonna 
1998, pimeitä markkinoita ei saatu kokonaan 
kitkettyä pois. Ruotsissa on myös havaittu 
merkkejä siitä, että laillisessa jakeluverkos-
tossa välitetään myös laittomia tupakkatuot-
teita. 

Vuoden 1998 jälkeen tupakkaverotuksessa 
ei tehty muutoksia ennen vuotta 2004, jolloin 
Ruotsissa otettiin savukkeille 90 prosentin 
vähimmäisvalmistevero käyttöön. Tarkoituk-
sena oli puuttua halpahintaisten savukkeiden 
kasvavaan määrään. Ruotsi on sittemmin 
nostanut vähimmäisvalmisteveron 100 pro-
senttiin vuonna 2006. Lisäksi Ruotsissa on 
korotettu maltillisesti savukkeiden yksikkö-
perusteista valmisteveroa sekä vuonna 2007 
että vuonna 2008. Vuonna 2007 suosituim-
man hintaluokan valmisteveroa korotettiin 
noin 15 prosenttia ja vuonna 2008 arviolta 
viisi prosenttia. 

 
Viro 

 
Viro sai liittymissopimuksessaan mahdolli-

suuden 31 päivään joulukuuta 2009 asti kes-
tävän siirtymäajan aikana soveltaa EU:n vä-
himmäisverotasoja alhaisempia tupakkavero-
tasoja edellyttäen, että Viro asteittain mu-
kauttaa verotasojaan kohti vähimmäisvero-
tasoja. Viro korotti vuoden 2008 alussa sa-
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vukkeiden valmisteveroa runsaat 20 prosent-
tia ja irtotupakan veroa noin 13 prosenttia.  
 

Savukeaskien hintoja Suomessa ja Virossa 

vuoden 2008 alussa, euroa 20 kpl/aski 

Hintaluokka Suomi Viro 

Halvin aski 3,2 1,0 
Keskihintainen aski 3,9 1,4 
Premium-hintainen aski 4,4 1,8 
 

Viron parlamentin 14 päivänä kesäkuuta 
2007 hyväksymän lakimuutoksen mukaan 
Viro korottaa savukkeiden valmisteveroa 
1 päivänä heinäkuuta 2008 niin, että korotuk-
sen ansiosta Viro saattaa saavuttaa EU:n vä-
himmäisverotason, jos veronkorotus menee 
täysimääräisesti hintoihin. Samanaikaisesti 
päättyisi vanhojen jäsenvaltioiden, mukaan 
lukien Suomi, oikeus rajoittaa savukkeiden 
matkustajatuontia Virosta. Sen sijaan Viro 
korottaa savukkeiksi käärittävän hienoksi 
leikatun tupakan sekä piippu- ja savuketupa-
kan valmisteveron EU:n vähimmäisverota-
solle vasta 1 päivänä tammikuuta 2010, joten 
Suomi voi siihen saakka pitää sanottujen 
tuotteiden matkustajatuontirajoitukset voi-
massa.  

Se, koska Viro saavuttaa savukkeiden vä-
himmäisverotason, riippuu savukkeiden suo-
situimman hintaluokan hinnan kehityksestä 
Virossa. EU:n vähimmäisverosäännösten 
mukaan savukkeiden kysytyimmän hintaluo-
kan valmisteveron tulee olla vähintään 
57 prosenttia tuotteen vähittäismyyntihinnas-
ta kaikki verot mukaan luettuina ja samanai-
kaisesti vähintään 64 euroa 1 000 kysytyim-
män hintaluokan savuketta kohden. Ensiksi 
mainitun vaatimuksen Viron savukeverotus 
täyttää jo nyt, mutta vuoden 2008 alussa Vi-
rossa kysytyimmän hintaluokan tupakkavero 
oli noin 43 euroa 1 000 savuketta kohden.  

Jotta vähimmäisverovaatimus täyttyisi hei-
näkuun 2008 alusta voimaan tulleilla vero-
tasoilla, kysytyimmän hintaluokan hinnan 
täytyy nousta lähes 50 prosenttia verrattuna 
vuoden 2008 alussa vahvistettuun kysytyim-
pään hintaluokkaan. Viro saa itse määrätä 
kysytyimmän hintaluokan ja sen, milloin 
mahdolliset muutokset otetaan huomioon. 
Tällä hetkellä näyttää siltä, että vähimmäis-
verovaatimus voisi täyttyä aikaisintaan vuo-
den 2009 alussa. On kuitenkin mahdollista, 

että Viro saavuttaa EU:n vähimmäisverota-
son tätä aikaisemmin. Joka tapauksessa Vi-
ron tulee korottaa tupakkaveronsa vähim-
mäisverotasolle vuoden 2009 loppuun men-
nessä.  

 
1.4 Nykytilan arviointi 

Tupakkatuotteiden hinnat ovat Suomessa 
nousseet viimeisten kymmenen vuoden aika-
na samassa tahdissa yleisten kuluttajahinto-
jen nousuvauhdin kanssa. Tähän on osaltaan 
vaikuttanut tupakkaverotuksen rakenne, min-
kä ansiosta tupakkatuotteiden hintojen nous-
tessa veron määrä nousee automaattisesti. 
Kuitenkin se, että tupakkatuotteiden hinnat 
ovat nousseet inflaation tahdissa, tarkoittaa 
myös sitä, että tupakan hinta on reaalisesti 
säilynyt ennallaan. Samalla sosiaali- ja terve-
ysnäkökohtien kannalta epäkohtana voidaan 
pitää sitä, että tupakointi ei ole vähentynyt 
riittävästi, vaan tupakkatuotteiden kulutus on 
viime vuosina säilynyt suhteellisen vakaana. 
Erityisen ongelmallista on se, että erot tupa-
koinnissa ovat eri sosiaaliryhmien välillä 
suuria ja että ne ovat vuosien saatossa suu-
rentuneet.  

Tupakointi aloitetaan nuorena, jolloin syn-
tyvät myös sosiaaliryhmien väliset erot tupa-
koinnissa. Nuorten tupakoinnin yleisyyteen 
vaikuttaa merkittävästi tarjolla olevien tu-
pakkatuotteiden hinta, sillä kyselytutkimus-
ten mukaan rahanmeno on 12—17-
vuotiaiden nuorten mielestä merkittävä syy 
olla tupakoimatta. Tästä näkökulmasta olisi 
tärkeätä, että markkinoilla olisi mahdolli-
simman vähän tarjolla halpoja tuotteita.  

Nykyisen tupakkaverojärjestelmän etuna 
on se, että vähimmäisverosäännöksellä on 
Suomessa rajoitettu halpojen savukkeiden 
sekä savukkeiksi käärittävän hienoksi leika-
tun tupakan markkinoille tuloa. Tällaisten 
halpojen tuotteiden valmisteveron tulee olla 
aina vähintään 90 prosenttia kysytyimmän 
hintaluokan savukkeiden tupakkaverosta tai 
vastaavasta savukkeiksi käärittävän hienoksi 
leikatun tupakan verosta. Kun markkinoiden 
kysytyimmän savukkeen hintaluokka on 
markkinoiden kalleimpia, tämä on johtanut 
siihen, että käytännössä halpahintaisista tuot-
teista on aina jouduttu maksamaan sanottua 
vähimmäisvalmisteveroa. Säännöksen ole-
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massaolo nostaa halpojen tuotteiden veroa si-
ten, että markkinoilla tuotteiden hintahaitari 
on kapeampi kuin ilman säännöstä.  

Vähimmäisverosäännöksellä on tasattu hin-
taeroja kahden tuoteryhmän eli toisaalta sa-
vukkeiden ja toisaalta savukkeiksi käärittä-
vän hienoksi leikatun tupakan sisällä. Vä-
himmäisverosäännös ei kuitenkaan vaikuta 
näiden kahden tuoteryhmän väliseen vero-
rasituksen eroon. Itse kääritystä savukkeesta 
maksettava tupakkavero on euromääräisesti 
laskentatavasta riippumatta teollisesti valmis-
tetusta savukkeesta maksettavaa tupakkave-
roa alhaisempi. Esimerkiksi keskihintaisesta, 
itse kääritystä savukkeesta peritään veroa vii-
si—kuusi senttiä kappaleelta irtotupakan 
määrästä riippuen, kun taas keskihintaisen, 
tehdasvalmisteisen savukkeen vero on runsas 
11 senttiä kappaleelta. 

On huomattava, että osa veroerosta selittyy 
irtotupakan halvemmalla hinnalla verrattuna 
tehdasvalmisteisiin savukkeisiin, joiden hin-
taa nostavat suuremmat tuotantokustannuk-
set. Keskihintaisen tehdasvalmisteisen sa-
vukkeen hinta on noin 20 senttiä kappaleelta, 
kun taas keskihintaisen, itse käärityn savuk-
keen hinta on 10—11 senttiä kappaleelta filt-
terin ja savukepaperin hinta mukaan lukien.  

Irtotupakan alhaisen hinnan takia irtotu-
pakka on jossain määrin myös nuorten suo-
sima tupakkatuote. Vaikka valtaosa nuorista 
polttaa Nuorten terveystapatutkimuksen mu-
kaan tehdasvalmisteisia savukkeita, tupakoi-
vat nuoret polttavat aikuisia useammin itse 
käärittyjä savukkeita. Päivittäin tupakkaa 
käyttävistä 14-vuotiaista tytöistä 32 prosent-
tia ja samanikäisistä pojista 28 prosenttia 
polttaa ainakin osin itse käärittyjä savukkeita. 
Tupakoivat aikuiset polttavat itse käärittyjä 
savukkeita tätä harvemmin. 

Itse käärittyjen savukkeiden käyttö erityi-
sesti nuorten keskuudessa ei ole terveyden 
kannalta suotavaa, sillä irtotupakan terva- ja 
nikotiinipitoisuuksiin ei ole kohdistettu rajoi-
tuksia eikä valvontaa. Terva- ja nikotiinipi-
toisuudet saavat nykysäännösten mukaan olla 
kuinka korkeita tahansa, eikä niistä tarvitse 
ilmoittaa kuluttajalle pakkausten varoitus-
merkinnöissä. Kun lisäksi käärimiseen käyte-
tyn irtotupakan määrä on käärijän itsensä 
määriteltävissä, voi haitallisten aineiden ker-
tymä elimistöön nousta suureksi niko-

tiiniriippuvuuden ja -tarpeen kasvaessa. On 
todettu, että nikotiiniriippuvuus on yleensä 
suurempi niillä henkilöillä, jotka polttavat it-
se käärittyjä savukkeita kuin tehdasvalmistei-
ta polttavilla, koska osa nikotiinista imeytyy 
tehdasvalmisteisten savukkeiden filtteriin, jo-
ta ilman irtotupakkaa voi teoriassa polttaa. 
Nuoret ovat herkempiä nikotiinin vaikutuk-
sille, ja riippuvuus saattaa syntyä jo muuta-
masta savukkeesta, mutta keskimäärin siihen 
vaaditaan 40—50 savukkeen annos. 

Tupakkaverotuksen tasoa arvioitaessa on 
tärkeää arvioida sen vaikutus kotimaassa 
myytävien verollisten tupakkatuotteiden 
markkinoiden kokoon. Tupakkatuotteiden 
harmaiden ja laittomien markkinoiden voi-
daan sanoa olevan Suomessa hallinnassa. 
Samalla kuitenkin matkustajatuonnin osuus 
savukkeiden kokonaiskulutuksesta on suuri, 
kun ottaa huomioon sen, että matkustajatuon-
ti Virosta on ollut rajoitettua. Savukkeiden 
matkustajatuonti muodosti vuonna 2007 yhtä 
suuren osuuden savukkeiden kokonaiskulu-
tuksesta kuin alkoholin matkustajatuonti al-
koholin kokonaiskulutuksesta, vaikka alko-
holijuomien matkustajatuonti Virosta on ra-
joittamatonta.  

 
2  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

2.1 Tavoitteet 

Esityksen tavoitteena on pääministeri Matti 
Vanhasen II hallituksen ohjelman mukaisesti 
korottaa tupakkaveroa terveyspoliittisin pe-
rustein.  

Veronkorotuksella tavoitellaan kohtuullista 
tupakkatuotteiden hintojen nousua, mikä 
mahdollistaisi tupakkaverotuksen kehittämi-
sen myös lähivuosina. Tavoitteena on, että 
tupakkatuotteiden hinnannousu ei johtaisi 
merkittävissä määrin kotimaisen myynnin 
korvaantumiseen matkustajatuonnilla. Täl-
löin veronkorotuksesta seuraavat myönteiset 
vaikutukset tupakkatuotteiden kotimaiseen 
verolliseen kulutukseen olisivat matkustaja-
tuonnin ja harmaan kaupan kasvun aiheutta-
mia haittoja suuremmat. 

Tupakkaveron korotus pyritään kohdenta-
maan terveysperusteisesti siten, että veronko-
rotuksen seurauksena tapahtuvalla hinnan-
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nousulla ehkäistäisiin tupakoinnin aloittamis-
ta nuorten keskuudessa. Nuorten tupakoinnin 
ehkäisy on tehokas keino vähentää tupakoin-
tia väestötasolla. Koska nuorilla on usein vä-
hemmän rahaa käytössään, veronkorotus 
kohdennettaisiin halvimpiin tupakkatuottei-
siin. Veronkorotuksen tavoitteena on erityi-
sesti itse käärityn savukkeen ja tehdasvalmis-
teisen savukkeen suhteellisen hintaeron ka-
ventaminen, sillä itse kääritty savuke on ny-
kyisin huomattavasti tehdasvalmisteista sa-
vuketta edullisempi.  

 
2.2 Toteuttamisvaihtoehdot 

Tupakoinnin ehkäisyssä eri keinojen vaiku-
tukset ja vaikuttavuus ovat erilaisia ja osin 
vaikeasti tutkittavissa. Tupakkatuotteiden 
hintojen nostamista veronkorotuksen avulla 
voidaan kuitenkin pitää tehokkaana keinona 
tupakkatuotteiden kulutuksen vähentämisek-
si. Suomessa tehtyjen tutkimusten perusteella 
tupakkatuotteiden hinnan nousu 10 prosentil-
la vähentää tupakkatuotteiden kotimaista ku-
lutusta neljä prosenttia. Tässä ei kuitenkaan 
ole otettu huomioon matkustajatuonnin va-
pautumista, minkä takia osa kotimaisen kulu-
tuksen laskusta korvautuu matkustajatuonnil-
la.  

Suurten veronkorotusten riskinä on se, että 
tupakkatuotteiden matkustajatuonti ja sala-
kuljetus kasvaisivat hallitsemattomasti, koti-
mainen veropohja pienenisi ja tupakkavero-
tuksen fiskaaliset tavoitteet vaarantuisivat. 
Kotimaisten tupakkatuotteiden hintojen nos-
tamisella luodaan helposti kannustimia sekä 
matkustajatuonnille että salakuljetukselle, sil-
lä tupakkatuotteiden hintaerot lähialueisiin 
nähden ovat suuret. Vaarana on, että laitto-
mille välitysmarkkinoille päätyy salakuljetet-
tujen tupakkatuotteiden lisäksi osa matkusta-
jatuontina tuoduista tupakkatuotteista.  

Tupakan veropohjan pitäminen laajana 
mahdollistaisi jatkossa myös sen, että tupak-
katuotteisiin kohdistetut muut valvonta- ja 
kontrollitoimenpiteet kohdistuisivat laajaan 
osaan kulutetuista savukkeista. Kun tupakka-
tuotteita myydään Suomen markkinoilla lail-
lisesti, niiden koostumusta, markkinointia ja 
myyntiä voidaan valvoa. Tupakan harmaassa 
kaupassa ikärajakontrollia ei ole, ja vaarana 
on, että osa harmaille markkinoille päätyneis-

tä tupakkatuotteista siirtyisi alaikäisten käyt-
töön.  

Koska tupakkaverotuksessa on useita ele-
menttejä, veronkorotus voitaisiin toteuttaa eri 
tavoin. Savukkeiden veronkorotus ehdotetaan 
toteutettavaksi savukkeiden arvoperusteista 
veroa korottamalla. Vaihtoehtoisesti savuk-
keiden veroa voitaisiin korottaa yksikköpe-
rusteista veroa korottamalla. Arvo- ja yksik-
köperusteista veroa maltillisesti korottamalla 
saadaan aikaan samalla tavalla halpoihin sa-
vukkeisiin painotettu veronkorotus. Arvope-
rusteisen veron korottamisen etuna on kui-
tenkin se, että se voimistaisi sitä mekanismia, 
jolla veron määrä nousee jatkossa vähittäis-
myyntihintojen noustessa.  

Tupakkatuotteiden verorakenne on Suo-
messa pitkälti historian tulosta, ja verotus 
kohdistuu pääosin arvoperusteiseen osaan. 
Korkeaa yksikköperusteista veroa ei ole tar-
vittu, sillä nykyisen tupakkaverojärjestelmän 
etuna on se, että vähimmäisverosäännöksellä 
on Suomessa jossain määrin estetty halpojen 
savukkeiden sekä savukkeiksi käärittävän 
hienoksi leikatun tupakan markkinoille tulo. 
Tällaisten halpojen tuotteiden valmisteveron 
tulee olla aina vähintään 90 prosenttia kysy-
tyimmän hintaluokan savukkeiden tupakka-
verosta tai vastaavasta savukkeiksi käärittä-
vän hienoksi leikatun tupakan verosta. Kun 
markkinoiden kysytyimmän savukkeen hin-
taluokka on markkinoiden kalleimpia, tämä 
on johtanut siihen, että käytännössä halvoista 
tuotteista on aina jouduttu maksamaan sanot-
tua vähimmäisvalmisteveroa.  

Vähimmäisvalmisteveron korottaminen 
edelleen kaventaisi markkinoiden hintahaita-
ria nykyisestä. Veropohjan säilymisen kan-
nalta on perusteltua, että markkinoilla on eri-
hintaisia savukkeita, jotta kulutus ei siirtyisi 
harmailta markkinoilta hankittuihin tuottei-
siin. Vähimmäisvalmisteveron korotus koh-
distuisi myös hyvin eri tavoin eri toimijoihin 
markkinoilla, mikä voisi osaltaan lisää tu-
pakkamarkkinoiden epävarmuutta. Lisäksi 
suuri vähimmäisvalmisteveron korotus ka-
ventaisi veromuutosten keinovalikoimaa jat-
kossa. Koska halpojen savukkeiden ja irtotu-
pakan verorasitus on sidoksissa kysytyim-
pään hintaluokkaan, tupakkayrityksillä on 
mahdollisuus vaikuttaa erihintaisten tuottei-
den suhteelliseen verorasitukseen. 
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Kohdentamalla tupakkaveron korotus eri 
tavoin eri tuotteisiin ja erihintaisiin tuottei-
siin voidaan pyrkiä tehostamaan veronkoro-
tuksen sosiaali- ja terveysvaikutuksia. Toi-
saalta yhden tuotteen suurempi hinnannousu 
voi aiheuttaa siirtymää sen tuotteen kulutuk-
sesta toiseen. Näiden ristikkäisvaikutusten 
arvioiminen on hyvin hankalaa.  

Esityksessä ehdotetaan savukkeiksi käärit-
tävän hienoksi leikatun tupakan veroa koro-
tettavaksi 2,5-kertaisesti muihin tupakkatuot-
teisiin verrattuna. Vaihtoehtoisesti veroa voi-
taisiin korottaa samassa linjassa muiden tuot-
teiden kanssa. Tässä tapauksessa olisi mah-
dollista, että osa tehdasvalmisteisten savuk-
keiden kuluttajista ei vähentäisikään poltta-
mista vaan siirtyisi käyttämään halvempia it-
se käärittyjä savukkeita. Kohdentamalla ve-
ronkorotus irtotupakkaan on mahdollista hil-
litä siirtymää itse käärittyihin savukkeisiin.  

 
2.3 Keskeiset ehdotukset 

Esityksessä ehdotetaan, että savukkeiden, 
sikareiden ja pikkusikareiden sekä piippu- ja 
savuketupakan valmisteveroa korotettaisiin 
keskimäärin 10 prosenttia ja savukkeiksi kää-
rittävän hienoksi leikatun tupakan valmiste-
veroa keskimäärin 25 prosenttia.  

Savukkeiden veroa ehdotetaan korotetta-
vaksi siten, että savukkeiden arvoperusteista 
veroa korotettaisiin 52 prosenttiin vähittäis-
myyntihinnasta. Korotusta nykyiseen vero-
kantaan olisi kaksi prosenttiyksikköä. Sa-
vukkeiden yksikköperusteisen veron ehdote-
taan säilyvän ennallaan 15,13 eurossa 1 000 
kappaleelta. Lisäksi savukkeiden vähim-
mäisvalmisteveron määrää ehdotetaan koro-
tettavaksi yhdellä prosenttiyksiköllä 91 pro-
senttiin. Tämä merkitsisi sitä, että savukkeis-
ta maksettavan valmisteveron määrä olisi 
kaikilla savukkeilla vähintään 91 prosenttia 
kysytyimmän hintaluokan savukkeiden tu-
pakkaverosta. Vähimmäisveron korotuksella 
varmistettaisiin se, että tupakkaveron korotus 
olisi euromääräisesti yhtä suuri eri hinta-
luokissa. Samalla tämä merkitsisi sitä, että 
savukkeiden veronkorotus painottuisi selvästi 
halpoihin savukkeisiin. 

Sikareiden ja pikkusikareiden veroa ehdo-
tetaan korotettavaksi kahdella prosenttiyksi-
köllä 24 prosenttiin vähittäismyyntihinnasta. 

Piippu- ja savuketupakan yksikköperusteista 
veroa ehdotetaan korotettavaksi 6,50 euroon 
kilogrammalta. Piippu- ja savuketupakan ar-
voperusteisen veron ehdotetaan säilyvän en-
nallaan.  

Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun 
tupakan veroa ehdotetaan korotettavaksi si-
ten, että sekä arvoperusteista että yksikköpe-
rusteista veroa korotettaisiin. Yksikköperus-
teiseksi veroksi ehdotetaan 6,50 euroa kilo-
grammaa kohden ja arvoperusteiseksi veroksi 
52 prosenttia vähittäismyyntihinnasta. Myös 
savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tu-
pakan vähimmäisveron määrää ehdotetaan 
korotettavaksi yhdellä prosenttiyksiköllä 91 
prosenttiin.   

Savukepaperin ja muun tupakkaa sisältävän 
tuotteen veron ehdotetaan säilyvän ennallaan. 

Lisäksi siirtymäsäännöksenä säädettäisiin 
savukkeiden vähimmäisvalmisteveroksi 
122,50 euroa 1 000 savukkeelta vuoden 2009 
loppuun saakka. Vero on vuoden 2008 alusta 
ollut 110,37 euroa 1 000 savukkeelta. Siirty-
mäsäännöksellä varmistettaisiin se, että ve-
ronkorotus otettaisiin huomioon myös vä-
himmäisveron määrässä vuonna 2009. Hal-
pojen savukkeiden vähimmäisvero lasketaan 
sille vuodelle vahvistetun savukkeiden kysy-
tyimmän hintaluokan veron perusteella, ja 
kysytyin hintaluokka lasketaan edellisen vuo-
den tilastotietojen perusteella. Ilman siirty-
mäsäännöstä vuonna 2009 vähimmäisvero 
laskettaisiin siten vuoden 2008 hintatietojen 
perusteella, joihin ei sisälly veronkorotusta. 
Vastaavasti savukkeiksi käärittävän hienoksi 
leikatun tupakan vähimmäisvalmisteveroksi 
säädettäisiin 60,00 euroa kilogrammalta 
vuonna 2009. 

 
3  Esityksen vaikutukset  

3.1 Taloudelliset vaikutukset 

Esitettävän tupakkaveron korotuksen seu-
rauksena valtion tupakkaverotulojen arvioi-
daan vuonna 2009 kasvavan noin 35 miljoo-
naa euroa verrattuna tilanteeseen, jossa ve-
romääriin ei tehtäisi muutoksia.  

Savukkeiden veronkorotuksen seurauksena 
hinnankorotus painottuisi halpoihin savuk-
keisiin, joiden hinnat nousisivat laskennalli-
sesti noin yhdeksän prosenttia. Kalliimpien 
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savukkeiden hinnat nousisivat noin 6,5 pro-
senttia. Tämä merkitsee sitä, että 20 kappa-
leen savukeaskin hinta nousisi 29 senttiä sekä 
halvassa että kysytyimmässä hintaluokassa. 
Alla olevassa taulukossa on esitetty erihin-

taisten tupakkatuotteiden laskennallinen hin-
nanmuutos. Hinta-arvioissa on oletettu, että 
veronkorotukset siirtyisivät täysimääräisinä 
hintoihin. 
 

 
Veronkorotuksen vaikutus tupakkatuotteiden hintoihin 

 Hinta nykyisin Uusi laskennallinen  
             hinta 

Hinnannousu 

Savukkeet   
 

— kysytyin hintaluokka 4,30 euroa/20 kpl 4,59 euroa/20 kpl 0,29 euroa/20 kpl 

— halpa hintaluokka 3,50 euroa/20 kpl 3,79 euroa/20 kpl 0,29 euroa/20 kpl 

Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka 
 

— kysytyin hintaluokka 2,95 euroa/30 g 3,44 euroa/30 g 0,49 euroa/30 g  

— halpa hintaluokka 2,50 euroa/30 g 2,96 euroa/30 g 0,46 euroa/30 g  

 
Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun 

tupakan veronkorotus painottuisi myös lie-
västi halpoihin tuotteisiin, joiden hinnat nou-
sisivat noin 18 prosenttia. Kysytyimmän hin-
taluokan hinta nousisi runsas 16 prosenttia 
2,95 eurosta 3,44 euroon 30 grammalta. 

Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun 
tupakan, johon kuuluu 99 prosenttia irtotupa-
kasta, veroa ehdotetaan korotettavaksi 2,5-
kertaisesti muihin tupakkatuotteisiin verrat-
tuna. Suuremman korotuksen tavoitteena on 
lisätä savukkeiksi käärittävän hienoksi leika-
tun tupakan verorasitusta niin, että itse kääri-
tyn ja teollisen savukkeen hintojen suhteelli-
nen ero pienentyisi.  

Veronkorotuksen seurauksena yhden sa-
vukkeen hinta nousisi euromääräisesti suurin 
piirtein yhtä paljon riippumatta siitä, onko 
kyseessä tehdasvalmisteinen vai itse kääritty 
savuke. Savukkeiksi käärittävän hienoksi lei-
katun tupakan hinnat nousisivat kuitenkin 
suhteellisesti noin kaksi kertaa tehdasvalmis-
teisia savukkeita enemmän. Yhden tehdas-
valmisteisen savukkeen hinta nousisi 1,4 
senttiä, kun taas yhden itse käärityn savuk-
keen hinta nousisi noin 1,2—1,5 senttiä riip-
puen hintaluokasta ja siitä, kuinka paljon tu-
pakkaa savukkeeseen käärii. 

Veronkorotuksen jälkeen kysytyimmän 
hintaluokan tehdasvalmisteinen savuke mak-
saisi noin 23 senttiä kappaleelta, halpa savu-
ke noin 19 senttiä kappaleelta ja kysytyim-
män hintaluokan itse kääritty savuke 12—13 
senttiä kappaleelta irtotupakan määrästä riip-

puen, kun itse käärityn savukkeen hinnassa 
otetaan myös savukepaperin ja filtterin hinta 
huomioon. 

Sikareiden keskihinnan arvioidaan nouse-
van veronkorotuksen seurauksena 3,5 pro-
senttia. Keskihintaisen sikarin hinta nousisi 
49 sentistä kappaleelta noin 51 senttiin kap-
paleelta.  

Tupakkaveron korotuksen inflaatiovaiku-
tuksen arvioidaan olevan 0,2 prosenttiyksik-
köä eli kuluttajahintaindeksin muutoksen en-
nustetaan olevan veronkorotuksen takia 
0,2 prosenttiyksikköä suurempi kuin ilman 
korotusta. Tämä merkitsee sitä, että julkisen 
talouden kuluttajahintaindeksiin sidoksissa 
olevien menojen arvioidaan kasvavan vähän 
veronkorotuksen takia. Tällaisista indek-
sisidonnaisista eristä merkittävimpiä ovat ko-
titalouksien sosiaalietuudet kuten eläkkeet.  

Tilastoidun kulutuksen vähenemän arvi-
oinnissa käytetyt tupakkatuotteiden hinta-
joustot ovat savukkeiden osalta -0,6 ja sa-
vukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupa-
kan osalta -0,5. Lisäksi osa tilastoidun kulu-
tuksen laskusta korvautuu lisääntyneellä 
matkustajatuonnilla, mikä on otettu koko-
naiskulutusennusteessa huomioon. 

Veronkorotuksesta johtuvan tupakkatuot-
teiden vähittäishintojen nousun seurauksena 
tupakkaveron veropohjan eli tupakkatuottei-
den tilastoidun kulutuksen arvioidaan vähe-
nevän vajaa viisi prosenttia verrattuna tilan-
teeseen, jossa veromuutoksia ei tehtäisi. Li-
säksi osan sekä tehdasvalmisteisten että itse 
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käärittyjen savukkeiden kulutuksen laskusta 
arvioidaan korvautuvan matkustajatuonnilla. 
Matkustajatuonnin lisääntymisen vuoksi tu-
pakkatuotteiden yhteenlasketun kokonaisku-
lutuksen vähenemisen arvioidaan kuitenkin 
jäävän noin 2,5 prosenttiin verrattuna tilan-
teeseen, jossa veromuutoksia ei tehtäisi. 

Veronkorotusten vaikutusten arviointia 
vaikeuttaa se, että lähitulevaisuudessa eri te-
kijät vaikuttavat eri tavoin tupakkatuotteiden 
kulutukseen. Tupakkatuotteiden kulutuksen 
vähenemä voi jäädä ennustettua pienemmäk-
si, jos osa kuluttajista ei vähennäkään tupa-
kointia vaan siirtyy tuotteesta toiseen. On 
myös mahdollista, että veromuutoksesta joh-
tuva tupakkatuotteiden kulutuksen vähenemä 
toteutuu kokonaisuudessaan vasta pidemmäl-
lä aikavälillä. Lisäksi on mahdollista, että 
matkustajatuonti kasvaa ennakoitua enem-
män. Matkustajatuonnin lisääntymispotenti-
aali riippuu pitkälti siitä, milloin savukkeiden 
matkustajatuonti Virosta vapautuu. Toisaalta 
matkustajatuontiin liittyvien mahdollisten 
terveysvaroituksia koskevien rajoitusten 
käyttöönotto voi merkitä sitä, että tuonti kas-
vaisi nyt arvioitua maltillisemmin. Lisäksi 
tupakointiin pyritään kaiken aikaa vaikutta-
maan monilla toimenpiteillä, joiden ansiosta 
tupakkatuotteiden kulutus voi vähentyä en-
nakoitua enemmän.  

Esityksellä arvioidaan olevan vähäisiä 
elinkeinopoliittisia vaikutuksia. On oletetta-
vaa, että kysyntä siirtyy osittain muihin kuin 
Suomessa ostettuihin tuotteisiin matkustaja-
tuonnin kasvun seurauksena. Tällä ei kuiten-
kaan odoteta olevan työllisyysvaikutuksia, 
sillä Suomessa ei ole tupakkatuotteiden val-
mistusta muutamia pieniä poikkeuksia lu-
kuun ottamatta.  

Ehdotettu tupakkaveron korotus kohdistuu 
kuitenkin tupakkateollisuuden toimijoihin eri 
tavoin riippuen siitä, mihin markkinoiden 
osa-alueeseen yritykset keskittyvät. Tämä 
saattaa johtaa tilanteeseen, jolloin tupakka-
markkinat muuttuvat entistä keskittyneem-
miksi. Tällä saattaa myös olla vaikutusta eri 
toimijoiden toimintaedellytyksiin Suomessa 
ja sitä kautta esimerkiksi työllisyysvaikutuk-
sia.  

3.2 Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Sosiaali- ja terveysvaikutukset 
 
Veronkorotuksen seurauksena tupakkatuot-

teiden kulutuksen ja siten tupakoinnista ai-
heutuvien terveyshaittojen arvioidaan vähe-
nevän. Kulutuksen vähenemisestä seuraavat 
terveysvaikutukset realisoituvat kuitenkin 
vasta pitkällä aikavälillä, vuosien tai vuosi-
kymmenten kuluttua. Koko väestötason kehi-
tyksen lisäksi tupakoinnin vähentymisen voi-
daan olettaa tasaavan eri sosiaaliryhmien vä-
lisiä terveyseroja, sillä tupakointi on ylei-
sempää alemmissa tuloluokissa. 

On oletettavaa, että tupakkatuotteiden kulu-
tus nuorison keskuudessa vähenee aikuisia 
herkemmin tupakkatuotteiden hintojen nous-
tessa, sillä nuorilla on vähemmän rahaa käy-
tössään ja veronkorotus kohdistetaan nuorten 
suosimiin halvimpiin tupakkatuotteisiin. Sa-
vukkeiden veronkorotus painottuu halpahin-
taisiin tuotteisiin ja irtotupakan suuremmalla 
veronkorotuksella voidaan jossain määrin 
hillitä kulutuksen siirtymistä savukkeita hal-
vempiin itse käärittäviin savukkeisiin. Lisäk-
si nuorilla on pienemmät mahdollisuudet 
hankkia tupakkatuotteita matkustajatuonnilla. 

 
Vaikutukset yleiseen järjestykseen ja turval-
lisuuteen 

 
Tupakkatuotteiden veronkorotus voi johtaa 

tupakkatuotteiden salakuljetuksen lisäänty-
miseen, sillä tupakkatuotteiden hintaerot 
Suomen ja lähialueiden välillä ovat suuria. 
Lisäksi hintaeron lisääntyminen voi johtaa 
niin sanotun harmaan tuonnin lisääntymi-
seen, jossa laillisesti matkustajatuontina tuo-
tuja tupakkatuotteita välitetään kotimaassa 
laittomasti. Viron ja Suomen välillä tehdään 
5,6 miljoonaa matkaa vuodessa, ja tupakka-
tuotteita on kokonsa ja painonsa puolesta 
helppo tuoda suuria määriä. Perinteisen sala-
kuljetuksen ja matkustajatuonnin ohella ris-
kinä on tupakan Internet-kaupan lisääntymi-
nen, josta on jo olemassa merkkejä. 

On huomattava, että laittoman kaupan kas-
vulla ei ole vahingollisia vaikutuksia ainoas-
taan valtion verotuottoihin, vaan laiton kaup-
pa rahoittaa järjestäytynyttä rikollisuutta ja se 
tekee myös osaltaan tyhjäksi myyntirajoitus-
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ten valvonnan. Vaarana on se, että osa lait-
tomille markkinoille päätyneistä tupakkatuot-
teista siirtyisi nuorten käyttöön. Laittomilta 
markkinoilta hankitun tupakan kulutus on 
ongelmallista myös siksi, että tullilaboratori-
on tutkimusten mukaan esimerkiksi tuotevää-
rennökset ovat usein terveydelle haitallisem-
pia verrattuna kotimaassa myytyihin tupak-
katuotteisiin, joiden haitallisten aineiden pi-
toisuuksiin kohdistetaan erilaisia rajoituksia 
ja valvontaa.  

 
4  Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeri-
össä ja se liittyy Pääministeri Matti Vanhasen 
II hallituksen ohjelmaan 19 päivältä huhti-
kuuta 2007. 

Esitys pohjautuu sosiaali- ja terveysminis-
teriön asettaman tupakkapoliittisia toimia 
valmistelevan työryhmän 8 päivänä touko-
kuuta 2008 luovuttamaan väliraporttiin. Työ-
ryhmä esitti, että tupakkatuotteiden veroa ko-
rotettaisiin Matti Vanhasen II hallituksen 
kauden aikana kahteen kertaan. Työryhmän 
näkemyksen mukaan tupakkaveron korotta-
misessa tulisi edetä maltillisesti ja portaittain. 
Työryhmä esitti, että ensimmäinen korotus 
toteutettaisiin vuoden 2009 alusta ja toinen 
korotus vuoden 2010 alusta. Toisen korotuk-
sen mitoitus ja kohdennus riippuisi ensim-
mäisen korotuksen vaikutuksista tupakan 

matkustajatuontiin, harmaisiin markkinoihin 
ja salakuljetukseen. Lisäksi mitoitukseen 
vaikuttaisi se, miten veronkorotus siirtyisi 
tupakkatuotteiden hintoihin.  

Työryhmän esityksessä veronkorotus koh-
dennettiin terveysperusteisesti halvempiin 
tupakkatuotteisiin siten, että vähävaraisim-
mat kuluttajat, erityisesti nuoret, vähentäisi-
vät tämän johdosta tupakointiaan. Ensim-
mäinen korotus toteutettaisiin 1 päivänä 
tammikuuta 2009 niin, että savukkeiden, si-
karien ja pikkusikarien ja piipputupakan ve-
roa korotettaisiin 10 prosenttia. Savukkeiksi 
käärittävien hienoksi leikatun tupakan veroa 
korotettaisiin 25 prosenttia.  

 
5  Riippuvuus muista es i tyksistä  

Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 

 
6  Voimaantulo 

Tupakkaverosta annetun lain muutokset 
ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 2009. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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        Lakiehdotus 

Laki 

tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tupakkaverosta 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1470/1994) liite,  
sellaisena kuin se on osaksi laissa 922/2001, seuraavasti: 

 
——— 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä       kuu-
ta 20  . 

 

————— 
 

Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 2008 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen 
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                    Liite 
 

VEROTAULUKKO 
Tuote Tuote- 

ryhmä 
Euroa/ 
yksikkö 

Prosenttia 
vähittäismyynti- 

hinnasta 
    
Savukkeet 1. 15,13/1000 kpl 52,0 
Sikarit ja pikkusikarit 2. — 24,0 
Piippu- ja savuketupakka 3. 6,50/kg 48,0 
Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu 
tupakka 4. 6,50/kg 52,0 
Savukepaperi 5. — 60,0 
Muu tupakkaa sisältävä tuote 6. — 60,0 
 

Savukkeista on suoritettava tupakkaveroa 
vähintään 91 prosenttia kysytyimmän hinta-
luokan savukkeiden tupakkaverosta. Savuk-
keiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupa-
kasta on suoritettava tupakkaveroa vähintään 
91 prosenttia kysytyimmän hintaluokan sa-
vukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupa-
kan tupakkaverosta.  

Savukkeista suoritettava tupakkavero on 
31 päivään joulukuuta 2009 saakka vähintään 

122,50 euroa 1 000 kappaletta kohden. Sa-
vukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta 
tupakasta suoritettava tupakkavero on 
31 päivään joulukuuta 2009 saakka vähintään 
60,00 euroa kilogrammaa kohden. 

Savukkeiden ja savukkeiksi käärittävän 
hienoksi leikatun tupakan kysytyimmät hin-
taluokat vahvistaa Tullihallitus. 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

Laki 

tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tupakkaverosta 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1470/1994) liite, 
sellaisena kuin se on osaksi laissa 922/2001, seuraavasti: 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
 ——— 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä       kuu-
ta 20  . 
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                   Liite 
 
Voimassa oleva laki  
 

VEROTAULUKKO 
Tuote Tuote- 

ryhmä 
Euroa/ 
yksikkö 

Prosenttia 
vähittäismyynti- 

hinnasta 
    
Savukkeet 1. 15,13/1000 kpl 50,0 
Sikarit ja pikkusikarit 2. — 22,0 
Piippu- ja savuketupakka 3. 3,62/kg 48,0 
Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu 
tupakka 4. 3,62/kg 50,0 
Savukepaperi 5. — 60,0 
Muu tupakkaa sisältävä tuote 6. — 60,0 
 
 Ehdotus 
 

VEROTAULUKKO 
Tuote Tuote- 

ryhmä 
Euroa/ 
yksikkö 

Prosenttia 
vähittäismyynti- 

hinnasta 
    
Savukkeet 1. 15,13/1000 kpl 52,0 
Sikarit ja pikkusikarit 2. — 24,0 
Piippu- ja savuketupakka 3. 6,50/kg 48,0 
Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu 
tupakka 4. 6,50/kg 52,0 
Savukepaperi 5. — 60,0 
Muu tupakkaa sisältävä tuote 6. — 60,0 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

Savukkeista on suoritettava tupakkaveroa 
vähintään 90 prosenttia kysytyimmän hinta-
luokan savukkeiden tupakkaverosta. Savuk-
keiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupa-
kasta on suoritettava tupakkaveroa vähintään 
90 prosenttia kysytyimmän hintaluokan sa-
vukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupa-
kan tupakkaverosta. 

Edellä tarkoitettua vähimmäisveroa ei kan-
neta siltä osin kuin vähimmäisveron kantami-
nen nostaa savukkeiden ja savukkeiksi käärit-
tävän hienoksi leikatun tupakan kokonaisve-
ron korkeammaksi kuin 90 prosenttia kysy-
tyimmän hintaluokan savukkeiden taikka ky-
sytyimmän hintaluokan savukkeiksi käärittä-
vän hienoksi leikatun tupakan kokonaisveros-

Savukkeista on suoritettava tupakkaveroa 
vähintään 91 prosenttia kysytyimmän hinta-
luokan savukkeiden tupakkaverosta. Savuk-
keiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupa-
kasta on suoritettava tupakkaveroa vähintään 
91 prosenttia kysytyimmän hintaluokan sa-
vukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupa-
kan tupakkaverosta.  

Savukkeista suoritettava tupakkavero on 
31 päivään joulukuuta 2009 saakka vähin-
tään 122,50 euroa 1 000 kappaletta kohden. 
Savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta 
tupakasta suoritettava tupakkavero on 
31 päivään joulukuuta 2009 saakka vähin-
tään 60,00 euroa kilogrammaa kohden. 
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ta. Kokonaisverolla tarkoitetaan tuotteen tu-
pakkaveron ja arvonlisäveron yhteenlaskettua 
määrää. 

Savukkeiden ja savukkeiksi käärittävän hie-
noksi leikatun tupakan kysytyimmät hinta-
luokat vahvistaa tullihallitus. 
 

 
 
 
Savukkeiden ja savukkeiksi käärittävän 

hienoksi leikatun tupakan kysytyimmät hin-
taluokat vahvistaa Tullihallitus. 

——— 
 

  
 


