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  Sosiaali- ja terveysministeriölle 
 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 1.11.2007 tupakkapoliittisia lakimuutoksia ja toimia 
valmistelevan työryhmän. 
 
Toimeksiantonsa mukaisesti työryhmän tuli valmistella tavoitteiden mukainen ehdotus 
tupakkaveron korottamisesta ja rakenteellisista muutoksista sekä erilaisista toimenpiteistä hinnan 
korotuksista aiheutuvan tupakkatuotteiden laittoman kaupan ja myynnin uhkan estämiseksi ja ottaen 
valmistelussa huomioon myös mahdolliset yhteisölainsäädännön vaatimukset. 
Työryhmän puheenjohtajana on toiminut valtiosihteeri Ilkka Oksala sosiaali- ja 
terveysministeriöstä. Työryhmän jäseniksi nimettiin hallitusneuvos Irmeli Virtaranta 
valiovarainministeriöstä, neuvotteleva virkamies Olli Simonen sosiaali- ja terveysministeriöstä, 
ympäristöterveyspäällikkö Merja Vuori Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksesta, 
johtava terveystarkastaja Leea Kultanen Helsingin kaupungin ympäristökeskuksesta, 
toimitusjohtaja Osmo Laine Päivittäistavarakauppayhdistyksestä, toimitusjohtaja Pertti Paakkinen 
Suomen Hengitysliitto HELI:stä, ylilääkäri Matti Rautalahti Suomen Syöpäyhdistyksestä, 
viestinnän tutkija Sanna-Mari Salomäki Konseptikehitys Kuulesta. Työryhmä otti sihteereiksi 
lakimies Pirkko Ekholmin Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksesta, toiminnanjohtaja 
Mervi Haran Suomen Ashista ja finanssisihteeri Jenni Oksasen valtiovarainministeriöstä. 
 
Työryhmä on työnsä aikana kuullut asiantuntijoina tutkintapäällikkö Esko Hirvosta 
Tullihallituksesta, asiamies Asta Mörskyä Tupakkateollisuusliitosta, toimitusjohtaja Kari Heikkilää 
Altadis Finlandista, Affair Manager Lauri Mäkistä British American Tobacco Nordicista ja johtaja 
Perttu Ratilaista Philip Morrisista.     
 
Työryhmä on kokoontunut 8 kertaa. 
 
Työryhmä luovuttaa kunnioittavasti mietintönsä sosiaali- ja terveysministeriölle. 
 
 
Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2008.  
 
 
   Ilkka Oksala 
 
 
Irmeli Virtaranta  Olli Simonen  Merja Vuori 
 
 
Leea Kultanen  Osmo Laine  Pertti Paakkinen 
 
 
Matti Rautalahti  Sanna-Mari Salomäki 
 
 
Pirkko Ekholm  Mervi Hara  Jenni Oksanen 
 



 
    
    
 
 
Tupakkapoliittisia lakimuutoksia ja toimia valmisteleva työryhmä 
 
 
Väliraportti 
   

 
Ehdotus tupakkaveron korottamisesta ja rakenteellisista muutoksista 
 
1 Toimeksianto asettamiskirjeen mukaisesti 
 

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 1.11.2007 tupakkapoliittisia lakimuutoksia ja toimia 
valmistelevan työryhmän valmistelemaan pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen 
hallitusohjelman mukaisia ja muita tarpeellisia tupakkapoliittisia lakimuutoksia ja toimia. 

Tausta 
 
Hallitusohjelman mukaan tupakkalakia uudistetaan rajoittamalla tupakkatuotteiden saatavuutta, 
tehostamalla valvontaa ja suuntaamalla ennaltaehkäiseviä toimia erityisesti lapsiin ja nuoriin. Suomi 
on ratifioinut joulukuussa 2004 tupakoinnin torjuntaa koskevan Maailman terveysjärjestön 
puitesopimuksen, joka on otettava huomioon tupakkalakia muutettaessa samoin kuin Euroopan 
yhteisöjen tupakkapolitiikan ja tupakkaverotuksen säätelyn kehittyminen.  
 
Hallitusohjelman mukaisesti tupakan valmisteveroja korotetaan terveyden edistämiseksi. 
Tupakkaverolain 1 §:n mukaan (1470/1994) tupakkaveron tarkoituksena on muun ohella edistää 
tupakoinnin vähentämistä. Tupakkatuotteiden hintojen korottaminen on yksittäisistä tupakoinnin 
vähentämistoimenpiteistä kaikkein tehokkain. Sen painoarvo tupakoinnin vähentämisessä on 30 
prosenttia. Elinympäristöjen vastaava osuus on 22 prosenttia ja muiden toimenpiteiden 
suuruusluokkaa 10 prosenttia tai sitä vähemmän. Tupakkatuotteiden hintojen korotus vähentää 
erityisesti vähiten koulutettujen ja lasten ja nuorten tupakointia. 
 
Savukkeiden valmisteveroja on korotettu viimeksi vuonna 1996 ja muiden tupakkatuotteiden 
vuonna 2000. Käytännössä tupakkatuotteiden ostovoimaan suhteutetut hinnat ovat laskeneet 
tuntuvasti kymmenen viime vuoden aikana vastoin tupakkaverolain terveystavoitetta. 
Tupakkatuotteiden verotuksen rakenteiden ja minimiverotuksen muuttamista valmistellaan 
Euroopan yhteisössä. Valmistelun yhtenä lähtökohtana on terveyden edistäminen. 
 
Toimeksiannon tavoitteet 
 
Tavoitteena on tupakkatuotteiden käytöstä aiheutuvien terveydellisten ja yhteiskunnallisten 
haittojen vähentäminen hallitusohjelman mukaisesti ottaen samalla huomioon kansainväliset 
sitoumukset ja tupakkalain uudistustarpeet. Lisäksi tavoitteena on tupakkatuotteiden hintojen 
tuntuva korottaminen ja hintasuhteiden tarkistaminen terveystavoitteisesti tupakkatuotteiden 
valmisteveroja korottamalla ja verotuksen rakenteita muuttamalla. Edelleen hintojen noususta 
aiheutuvaa laitonta maahantuontia ja myyntiä pyritään ehkäisemään. Samalla otetaan huomioon ja 



arvioidaan yhteisölainsäädännön ja meneillään olevien muutosten mahdollisesti edellyttämien 
toimien vaikutukset. 
 
Työryhmän tehtävänä oli valmistella hallituksen esityksen muotoon tavoitteiden mukainen ehdotus 
toimenpiteistä tupakoinnin vähentämisestä annetun lain muuttamiseksi ja tehdä ehdotuksia muista 
tarpeellisista tupakkapoliittisista toimista. Työryhmä arvioi myös ehdotettujen toimenpiteiden 
vaikutuksia väestön tupakointiin. 
 
Työryhmän tehtävänä lisäksi oli valmistella tavoitteiden mukainen ehdotus tupakkaveron 
korottamisesta ja rakenteellisista muutoksista sekä erilaisista toimenpiteistä hinnan korotuksista 
aiheutuvan tupakkatuotteiden laittoman kaupan ja myynnin uhkan estämiseksi ja ottaen 
valmistelussa huomioon myös mahdolliset yhteisölainsäädännön vaatimukset. Tästä työryhmän tuli 
antaa väliraportti 30.4.2008 mennessä. 
 
Tämä on työryhmän väliraportti, joka on valmisteltu työryhmän asettamispäätöksen mukaisesti.  

 

2 Tupakoinnin yleisyys ja kustannukset  
Tupakoinnin yleisyys  
 
Tupakoinnin vähentämiseen tähtäävä kokonaisvaltainen lainsäädäntö tuli voimaan Suomessa 
vuonna 1977. Sen avulla on onnistuttu merkittävästi vähentämään tupakointia: Vuonna 1949 
suomalaisista aikuisista miehistä tupakoi päivittäin 76 prosenttia, vuonna 1960 vastaava luku oli 58 
prosenttia, vuonna 1976 se oli 40 prosenttia, vuonna 1996 27 prosenttia ja vuonna 2007 noin 25 
prosenttia.  Kansanterveyslaitoksen tutkimusten mukaan tupakkalainsäädännön seurauksena naisten 
tupakointi on vastaavana ajankohtana pysynyt kansainvälisesti alhaisella tasolla. 
Kansanterveyslaitoksen mukaan vuonna 2007 päivittäin tupakoi 15 - 64-vuotiaista naisista 16 
prosenttia.   
 
Nuorten päivittäinen tupakointi on vähentynyt tasaisesti 2000-luvulla. Tästä huolimatta 14-18-
vuotiaiden suomalaisnuorten savukkeiden polttaminen on kansainvälisissä vertailuissa muita 
yleisempää. Nuorten terveystapatutkimuksen tietojen mukaan 14 – 18-vuotiaista pojista 19 
prosenttia ja tytöistä 20 prosenttia käytti päivittäin tupakkatuotteita vuonna 2007.  
 
Tupakointi on erityisesti huonoimmassa sosioekonomisessa asemassa olevien suomalaisten 
terveysongelma. Kun vuonna 2007 ylemmistä toimihenkilömiehistä tupakoi päivittäin 11 prosenttia 
ja -naisista 8 prosenttia, työntekijämiehistä päivittäin tupakoivia oli 30 prosenttia ja -naisista 19 
prosenttia. Työttömistä miehistä tupakoi päivittäin 38 prosenttia ja naisista 22 prosenttia. Sekä 
työntekijäryhmässä että työttömien ryhmässä tupakointi kasautuu 15-34 vuotiaisiin, joista kaksi 
viidestä miehestä ja joka viides nainen tupakoi päivittäin. Oma terveysongelmansa ovat 25-44-
vuotiaat eläkeläiset, joista kolme viidestä tupakoi päivittäin. Alempien sosioekonomisten 
väestöryhmien suuri tupakointi on tärkein väestöryhmien terveyseroja selittävä tekijä.  
 
Kansanterveyslaitoksen tekemien tutkimusten mukaan valtaosa tupakoivista (miehistä 76 prosenttia 
ja naisista 86 prosenttia) on huolissaan tupakoinnin vaikutuksesta terveyteensä. Lisäksi suurin osa 
(60 prosenttia) kertoo haluavansa lopettaa tupakoinnin ja vain 8 prosenttia ilmoittaa, etteivät he 
halua lopettaa. 
 



Nuorten tupakoinnin sosioekonomiset erot ovat samanlaisia kuin työikäisten. Erityisen 
voimakkaasti nuorten tupakointi vaihtelee nuoren oman koulutuksen tai koulumenestyksen mukaan, 
ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat polttavat  yleisemmin kuin lukiolaiset. Sairasta sakkia? –
tutkimuksen mukaan vuonna 2005 ammattiin opiskelevista yli 41 prosenttia tupakoi päivittäin.  
Kouluterveyskyselyn mukaan vastaavana ajankohtana lukiolaisista 13 prosenttia tupakoi päivittäin. 
 
Alueelliset erot tupakoinnissa eivät ole Suomessa kovin suuria. Miesten tupakoinnissa alue-erot 
ovat vähentyneet kaikilla alueilla – länsi- ja itäsuomalaiset miehet tupakoivat eniten vuonna 2007. 
Naisten tupakoinnissa alueelliset erot ovat myös pienentyneet.  
 
Tupakoinnista aiheutuvat kustannukset 
 
WHO:n kansainvälisen tupakkasopimuksen (FCTC) mukaan tupakkatuotteet ovat pitkälle 
kehitettyjä tuotteita, jotka aiheuttavat ja ylläpitävät riippuvuutta ja joiden sisältämät monet ainesosat 
ja niiden palamistuotteet ovat farmakologisesti aktiivisia, myrkyllisiä, perimän muutoksia 
aiheuttavia ja syöpävaarallisia. Tupakkatuotteiden käyttö ja tupakansavulle altistuminen aiheuttavat 
kuolemia, sairauksia ja toimintakyvyttömyyttä. Muun muassa keuhkosyöpä, ylempien 
hengitysteiden syöpä ja sydänkeuhkosairaus ovat sairauksia, joiden vaaraa tupakointi suuresti lisää.  
 
Tupakointi aiheuttaa Suomessa joka vuosi 5000-6000 ennenaikaista kuolemaa. Kuolemista puolet 
tapahtuu työiässä. Kuolemansyistä 14 on yksinomaan tupakoinnin aiheuttamia ja neljässä tupakointi 
on keskeisesti syytekijänä mukana. Tupakoitsijan eliniän lyhenemä on keskimäärin 10 vuotta, jos 
pysyvä tupakointi on aloitettu aikuisiällä ja 20 vuotta, jos tupakointi on aloitettu kasvuiässä lapsena 
ja nuoruudessa.  
 
Tupakoinnista aiheutuvien kustannusten arviointi rajoittuu yleensä vain terveydenhuollon 
kustannusten arviointiin. Paitsi välittömiä terveydenhuollon kustannuksia, tupakoinnin 
aiheuttamista kuolemista ja sairauksista aiheutuu työpanosten ja verotulojen menetyksiä ja erilaisia 
sosiaaliturvamenoja, kuten sairauspäivärahat, työkyvyttömyyseläkkeet ja perhe-eläkkeet. Esitetyillä 
perusteilla arvioiden tupakoinnista yhteiskunnalle aiheutuvien kustannusten määrä nousee 
vuosittain 2 miljardiin euroon. 
Vuotuinen tupakkaveron kertymä on samanaikaisesti noin 600 miljoonaa euroa. 
 
Terveydenhuollon suorien kustannusten arvioiminen ei kuitenkaan ole yksiselitteistä, sillä terveys- 
ja sosiaalipalvelujen päätöksentekorakenteet ja hoitojen saatavuus hämärtävät sairauksien 
esiintyvyydestä kustannusten syntyyn johtavaa syy-seuraussuhdetta. 
 
Maailmanpankin mukaan rikkaissa maissa 6 – 15 prosenttia kaikista terveydenhuollon 
kustannuksista johtuu tupakoinnista. STAKESin (Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja 
kehittämiskeskus) tekemien arvioiden mukaan tupakoinnista johtuvat suorat terveydenhuollon 
hoitokustannukset ovat Suomessa väestötasolla noin 246 miljoonaa euroa.  Nämä kustannukset 
liittyvät sydäninfarktien, keuhkosyövän ja keuhkoahtaumataudin hoitoon. Kustannuksista säästyisi 
85 prosenttia, jos kaikki tupakoivat lopettaisivat tupakoinnin. Lopettamisella säästyneiden 
kustannusten osuus on sitä suurempi, mitä nuorempana tupakointi lopetetaan.  
 
Valtioneuvoston kanslian vuonna 2007 julkaisemasta terveydenhuollon menojen hillintää 
koskevasta raportista käy selville, että tupakointiin liittyvien terveysongelmien aiheuttamat 
kansantalouden tuotantomenetykset ovat noin 36 000 euroa tupakoijaa kohden 19 vuoden aikana. 
Työnantajan näkökulmasta työtekijöiden tupakoinnista aiheutuu kustannuksia tupakointiin 
käytetystä työajasta, ylimääräisten sairauspoissaolojen ohella myös siivous-, tila- ja 



palovahinkokustannuksina. Yksittäisistä tupakoinnista työaikana aiheutuvista kustannuksista suurin 
on tupakointiin käytetystä työajasta aiheutuva työn tuottavuuden aleneminen. Työajan menetys 
arvioidaan säännöllisesti tupakoivan työntekijän kohdalla vähintään yhdeksi tunniksi työpäivässä, 
vähintään 220 tunniksi vuodessa ja vähintään 27 työpäiväksi vuodessa. Suomessa taloudellista 
menetystä ei ole arvioitu, mutta eräiden EU-maiden laskelmissa on päädytty 1000 – 2000 euroon 
vuodessa tupakoivaa työntekijää kohden.  
 
Tupakkatuotteiden hinnankorotusten merkitys 
 
Maailmanpankin mukaan tupakan hinnankorotus verotusta säätelemällä on osoitettu 
tehokkaimmaksi tupakoinnin ehkäisyn keinoksi, sillä se vähentää tupakoinnin aloittamista, 
tupakoivien savukemääriä ja lisää lopettaneiden määriä. Samoin sillä voisi tehokkaasti ehkäistä 
lasten nikotiiniriippuvuutta, sillä päätökseen olla aloittamatta tupakointia ei liity lainkaan nikotiinin 
vieroitusoireista aiheutuvia ongelmia. Lukuisten selvitysten mukaan tupakan hinnankorotus lisää 
lopettamisyrityksiä. Maailmanpankin arvioiden mukaan tupakoinnin suhteellinen väheneminen on 
puolet siitä, mikä on hintojen suhteellinen nousu. Lisäksi Maailmanpankki katsoo, että kun 
hyödykkeen hinta nousee, sen kulutus vähenee todennäköisemmin pieni- kuin suurituloisten 
keskuudessa. 
 
Euroopan yhteisön tupakka-asiantuntijat arvioivat tupakkatuotteiden hinnan olevan tehokkain 
tupakoinnin vähentämiskeino. Sen selitysosuuden tupakoinnin vähentämisessä arvioidaan olevan 30 
prosenttia, kun esimerkiksi elinympäristön savuttomuus selittää 22 prosenttia tupakoinnin 
vähenemisestä. Muiden yksittäisten tupakoinnin vähentämistoimenpiteiden selitysosuudet jäävät 10 
prosentin tuntumaan ja sen alle. 
 
Kansanterveyslaitos on kuitenkin painottanut Valtioneuvoston kanslian julkaisemassa 
terveydenhuollon menojen hillintää koskevassa raportissa, että teollisesti valmistettujen 
savukkeiden hinnan nostaminen suhteessa enemmän kuin irtotupakan, on terveysriski, koska silloin 
osa siirtyy terveydelle haitallisempiin itsekäärittyihin savukkeisiin. Näin ollen terveyspoliittisesti ja 
terveyserojen vähentämisen kannalta on olennaista, että halpojen tupakkatuotteiden hintojen 
korotusta painotetaan  
halpojen itsekäärittävien savukkeiden ryhmään, jolloin itsekäärittävän ja tehdasvalmisteisen 
savukkeiden hintaeroa kavennetaan mahdollisimman pieneksi. 
 
Maailmanpankkia varten tehdyt laskelmat osoittavat, että jos savukkeiden hintaa nostettaisiin 
maailmanlaajuisesti kymmenellä prosentilla, 40 miljoonaa vuonna 1995 elossa ollutta tupakoijaa 
lopettaisi tupakoinnin ja vähimmilläänkin kymmenen miljoonaa kuolemantapausta voitaisiin estää. 
Samalla hinnankorotus ehkäisi toisia aloittamasta tupakointia. Maailmanpankki korostaa, että 
laskelmat perustuvat tarkoituksellisesti varovaisiin oletuksiin, joten luvut ovat pienimpiä 
mahdollisia arvioita. Tupakoinnin vähentämisen kannalta on merkittävää, että tupakkatuotteiden 
hinnat seuraavat väestön ostovoiman kehitystä. 
 
Tupakkatuotteiden hinnat  
 
Kotitalouksien käytettävissä olevat reaalitulot ovat kasvaneet viimeisten kymmenen vuoden aikana 
selvästi enemmän kuin tupakkatuotteiden reaalihinta. Vuosina 1996-2006 kotitalouksien 
käytettävissä olevat reaalitulot kasvaneet 35 prosenttia. Samaan aikaan tupakkatuotteiden hinnat 
ovat reaalisesti pysyneet ennallaan, sillä hinnat ovat keskimäärin nousseet samaan tahtiin yleisten 
kuluttajahintojen nousuvauhdin eli inflaatiokehityksen kanssa.  
 



Muista valmisteveroista poiketen tupakkaverojärjestelmä on itsessään sellainen, että 
tupakkatuotteiden hintojen noustessa myös veron absoluuttinen määrä nousee. Tämä johtuu siitä, 
että tupakkavero on pääosin arvoperusteinen ja se lasketaan prosenttiosuutena tupakkatuotteiden 
vähittäismyyntihinnasta. Keskimääräinen savukkeista perittävä valmistevero on noussut 13 
prosenttia vuosina 1996-2006, vaikka savukkeiden verotusta ei ole muutettu. Savukkeiden hinnat 
ovat tänä aikana nousseet keskimäärin 16 prosenttia.  
 
Matkustajatuonti ja salakuljetus  
 
Suomessa verottamattomien savukkeiden osuus on noin 18 prosenttia kokonaiskulutuksesta. 
Savukkeiden kokonaiskulutuksen on vuonna 2007 arvioitu olleen noin 6 000 miljoonaa savuketta, 
josta Suomessa verotettujen savukkeiden osuuden arvioidaan olleen noin 82 prosenttia. 
Matkustajatuonnin osuuden arvioidaan olleen noin 13 prosenttia ja salakuljetettujen savukkeiden 
määrän noin viisi prosenttia savukkeiden kokonaiskulutuksesta. 
 
TNS-Gallupin haastattelututkimusten perusteella on arvioitu, että matkustajat toivat mukanaan 
ulkomaanmatkoilta 812 miljoonaa savuketta vuonna 2007. Tuotujen savukkeiden määrä lisääntyi 
edellisvuodesta kuusi prosenttia, mutta kaiken kaikkiaan tupakkatuotteiden matkustajatuonti on 
ollut suhteellisen vakaata viime vuosina.  
 
Yli kaksi kolmasosaa vuonna 2007 maahantuoduista savukkeista oli ostettu joko laivan myymälästä 
tai Baltian maista, etenkin Virosta. Keskimääräinen tuontimäärä matkaa kohti on ollut noin 350 
savuketta. Haastattelututkimusten mukaan ammattiasema ja koulutustaso ovat yhteydessä 
savukkeiden maahantuontiin. Työväestöön kuuluvat ja heikommin koulutetut tuovat keskimääräistä 
useammin ulkomaanmatkoilta palatessaan savukkeita. On huomattava, että savukkeita tuoneista 
matkustajista 40 prosenttia ilmoitti hankkineensa savukkeet ainoastaan jonkun muun henkilön 
käyttöön. Tämä tarkoittaa sitä, että suomalaiset toivat vuonna 2007 yli 400 miljoonaa savuketta 
jonkun toisen henkilön käyttöön. Määrä on viisi prosenttia savukkeiden kokonaiskulutuksesta. 
 
Salakuljetettujen savukkeiden määrän arvioidaan olevan noin 300 miljoonaa savuketta vuosittain. 
Tullin takavarikkotilastot osoittavat ammattimaisen salakuljetuksen siirtyneen alkoholista 
tupakkaan vuoden 2004 alkoholijuomien veronalennuksen jälkeen. Vuonna 2007 Tulli takavarikoi 
yhteensä 23 miljoonaa savuketta. 
 
Suuri hintaero Suomen ja Venäjän välillä tekee tupakan laittoman kaupan järjestäytyneelle 
rikollisuudelle houkuttelevaksi ja merkittävä osa laittomasta kaupasta onkin järjestäytyneiden 
rikollisryhmien käsissä. Tupakan salakuljetus on noussut järjestäytyneen rikollisuuden 
rahoituskanavana huumeiden salakuljetuksen rinnalle, sillä tupakan salakuljetuksen riskit ovat 
pienemmät ja myyntikanavat helpommat. Salakuljetetun tupakan välittäminen tapahtuu lähinnä 
yksityisten kanavien kuten työporukoiden ja kaveripiirien välityksellä. On huomattava, että 
salakuljetetusta tupakasta valtaosa on aitoja savukkeita ja ne on tarkoitettu sekä Suomessa 
kulutettavaksi että Suomen kautta muiden maiden markkinoille. 
 
3 Tupakkatuotteiden verotus 
 
Kansallinen lainsäädäntö 
 
Tupakkatuotteiden valmisteveron perusteesta ja määrästä säädetään tupakkaverosta annetussa laissa 
(1470/1994), jäljempänä tupakkaverolaki. Useimmista tupakkatuotteista kannetaan sekä 
yksikköperusteista että arvoperusteista veroa, joka lasketaan tupakkatuotteiden 



vähittäismyyntihinnasta. Arvoperusteisen veron takia tupakkatuotteiden hintojen noustessa myös 
veron määrä nousee. Näin hintojen muutos vaikuttaa automaattisesti kertyvän veron määrään.  
 
Savukkeista kannetaan yksikköperusteista veroa 15,13 euroa 1000 kappaletta kohti sekä arvoon 
perustuvaa veroa 50 prosenttia vähittäismyyntihinnasta laskettuna. Sikareista ja pikkusikareista vero 
on 22 prosenttia vähittäismyyntihinnasta. Piippu- ja savuketupakasta veroa kannetaan 3,62 euroa 
kilolta sekä lisäksi 48 prosenttia vähittäismyyntihinnasta. Savukkeiksi käärittävästä hienoksi 
leikatusta tupakasta kannetaan veroa niin ikään 3,62 euroa kilolta ja lisäksi 50 prosenttia 
vähittäismyyntihinnasta. Lisäksi Suomessa kannetaan savukepaperista ja muista tupakkaa 
sisältävistä tuotteista kansallista valmisteveroa, joka on 60 prosenttia vähittäismyyntihinnasta.  
 
Lisäksi halvoista savukkeista ja savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta kannetaan 
niin sanottua vähimmäisveroa. Tällaisten halpojen tuotteiden valmisteveron tulee olla aina 
vähintään 90 prosenttia kysytyimmän hintaluokan savukkeiden tupakkaverosta tai vastaavasta 
savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun savuketupakan verosta. Tullihallitus vahvistaa 
savukkeiden ja savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan kysytyimmät hintaluokat 
vuosittain.  
 
Vähimmäisverosäännöksellä on Suomessa estetty halpojen savukkeiden sekä savukkeiksi 
käärittävän hienoksi leikatun savuketupakan markkinoille tulo. Kun markkinoiden kysytyimmän 
savukkeen hintaluokka on markkinoiden kalleimpia, tämä on johtanut siihen, että käytännössä 
halvoista tuotteista on aina jouduttu maksamaan sanottua lisäveroa. Säännöksen olemassaolo nostaa 
halpojen tuotteiden veroa siten, että markkinoilla tuotteiden hintahaitari on kapeampi kuin ilman 
säännöstä.  
 
Savukkeiden yksikköveroa, sikareiden, savukepaperin sekä muun tupakkaa sisältävän tuotteen 
arvoperusteista veroa on korotettu viimeksi vuoden 1996 alusta. Veroa ei ole haluttu korottaa, sillä 
EU:n sisäisen matkustajatuonnin vapautumiseen varauduttiin pidättäytymällä veronkorotuksista. 
Vuoden 1996 jälkeen irtotupakan veroa on kuitenkin korotettu kahdesti vuosina 1998 ja 2000. 
Vuonna 1998 korotettiin hienoksi leikatun savukkeiksi käärittävän tupakan arvoperusteista veroa. 
Lisäksi vuoden 2000 alusta korotettiin molempien irtotupakkaluokkien eli sekä piippu- ja 
savuketupakan että savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan yksikköveroa.  
 
Tupakkaveron tuotosta 90 prosenttia muodostuu savukkeiden verotuotosta, joka on kasvanut 2000-
luvulla maltillisesti. Verotettujen savukkeiden määrä oli vuonna 2007 vuoden 2002 tasolla, mutta 
savukkeiden hinnannousun takia verotuotto oli noin 4 prosenttia suurempi. Vuonna 2008 verollisten 
savukkeiden kulutuksen arvioitiin vähenevän viisi prosenttia, kun oli odotettavissa, että 
savukkeiden matkustajatuonti Virosta vapautuisi heinäkuun 1 päivänä 2008.   
 
Irtotupakan verotuotto on laskenut 14 prosenttia vuoteen 2002 verrattuna, sillä irtotupakan kulutus 
on pienentynyt merkittävästi. Sikareiden kulutus on puolestaan kasvanut hyvän taloudellisen 
kehityksen siivittämänä, ja siten myös sikareiden verotuotto on hieman lisääntynyt.  
 
Tupakkaveron tuotto vuosina 2002-2008*, miljoonaa euroa 
 
Vuosi Savukkeet Sikarit ja Irto- Savuke- Yhteensä 
  pikkusikarit tupakka paperi  
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 
*ennuste 
 
 
Yhteisölainsäädäntö 
 
Yhteisön oikeudessa tupakkatuotteisiin sovellettava valmistevero on yhtenäistetty neuvoston 
direktiivein1. Direktiiveissä määrätään verotettavien tupakkatuotteiden määritelmistä, 
valmisteverojen rakenteesta sekä verojen minimimääristä. Jäsenvaltiot voivat kansallisessa 
lainsäädännössään säätää verotasonsa omista poliittisista lähtökohdistaan vapaasti, kunhan ne 
noudattavat tupakkatuotteille säädettyjä minimiverotasoja sekä muita verotukseen ja sen 
rakenteeseen liittyviä yhteisösäännöksiä.  
 
Yhteisön oikeudessa savukkeet, sikarit ja pikkusikarit, savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu 
tupakka sekä muu piippu- ja savuketupakka kuuluvat yhdenmukaistetun valmisteverolainsäädännön 
piiriin. Savukepaperi tai muut tupakkaa sisältävät tuotteet eivät kuulu yhteisön lainsäädännön 
alaisuuteen. Niistä on kuitenkin mahdollista kantaa kansallista valmisteveroa. Nuuskan 
markkinoille saattaminen on tupakkatuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevan 
direktiivin 2001/37/EY mukaisesti kielletty, mutta Ruotsi on saanut tähän poikkeuksen.  
 
Savukkeiden osalta kaikkien jäsenvaltioiden on sovellettava sekä yksikkö- että arvoveroa, joiden 
yhteisvaikutuksen on oltava vähintään 57 prosenttia tuotteen vähittäismyyntihinnasta kaikki verot 
mukaan luettuina. Yksikkövero ei saa olla pienempi kuin viisi eikä suurempi kuin 55 prosenttia 
savukkeista kannettavasta kokonaisveromäärästä, joka koostuu valmisteveron ja arvonlisäveron 
yhteismäärästä. Arvoveron soveltamiseen ei ole erityisvaatimuksia. Savukkeiden veron tulee 
samanaikaisesti olla lisäksi vähintään 64 euroa tuhatta kysytyimmän hintaluokan savuketta kohti. 
Niiden jäsenvaltioiden, jotka kantavat vähintään 101 euron yleistä vähimmäisvalmisteveroa tuhatta 
kysytyimmän hintaluokan savuketta kohti, ei tarvitse noudattaa vaatimusta veron 57 prosentin 
vähimmäisvaikutuksesta.  
 
Savukkeiden yleinen vähimmäisvalmistevero määritetään kysytyimmän hintaluokan savukkeista. 
Savukkeiden osalta jäsenvaltiot voivat lisäksi kantaa kysytyimpään hintaluokkaan kuuluvien 
savukkeiden vähittäismyyntihintaa alemmalla hinnalla myydyistä savukkeista minimivalmisteveron 
sillä edellytyksellä, että tämä valmistevero ei ylitä kysytyimmän hintaluokan savukkeista kannetun 
valmisteveron määrää. Säännöksen tarkoituksena on ehkäistä halpojen savukkeiden markkinoille 
tulo. Toisaalta säännöksellä voidaan ehkäistä myös yhtäkkisten halpojen tuotteiden markkinoille 
tulon aiheuttamat kilpailuvääristymät. 
 
Yleisen valmisteveron on oltava sikarien ja pikkusikarien osalta vähintään viisi prosenttia 
vähittäismyyntihinnasta kaikki verot mukaan luettuina tai 11 euroa 1000 kappaletta kohti tai 
kilogrammalta, savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan osalta 36 prosenttia 
vähittäismyyntihinnasta kaikki verot mukaan luettuina tai 32 euroa kilogrammalta sekä muun 

                                                 
1 Savukkeiden verojen lähentämisestä annettu neuvoston direktiivi 92/79/ETY, muun valmistetun tupakan kuin 
savukkeiden verojen lähentämisestä annettu neuvoston direktiivi 92/80/ETY sekä muista valmistetun tupakan 
kulutukseen kohdistuvista veroista kuin liikevaihtoverosta annettua neuvoston direktiivi 95/59/ETY. Näitä direktiivejä 
on muutettu neuvoston direktiivillä 1999/81/EY ja 2002/10/EY. 



piippu- ja savuketupakan osalta 20 prosenttia vähittäismyyntihinnasta kaikki verot mukaan luettuina 
tai 20 euroa kilogrammalta. 
 
Matkustajatuontia koskeva lainsäädäntö 
 
EU:n sisämarkkinoiden perusperiaatteen mukaisesti yksityishenkilöt saavat tuoda mukanaan 
toisesta jäsenvaltiosta tupakkatuotteita rajoituksetta ilman kohdemaan valmisteveron maksamista 
edellyttäen, että tuotteet on tarkoitettu matkustajan omaan käyttöön. Matkustajan omaan käyttöön 
lukeutuu myös perheenjäsenille tai lahjaksi tuodut tupakkatuotteet.  
 
Poikkeuksen tästä muodostavat määräaikaiset verottomien tupakkatuotteiden 
matkustajatuontirajoitukset eräitä uusia jäsenvaltioita kohtaan, jotka liittyivät EU:hun vuoden 2004 
laajentumisen yhteydessä. Tällöin uusien jäsenvaltioiden liittymissopimuksessa kahdeksan 
jäsenvaltiota 10:stä eli kaikki muut paitsi Kypros ja Malta saivat siirtymäajan voidakseen sen 
kuluessa sopeuttaa tupakkatuotteiden veronsa yhteisön vähimmäisverotasolle.  
 
Liittymissopimuksessa annettiin vastaavasti vanhoille jäsenvaltioille mahdollisuus sanotun 
siirtymäajan aikana säilyttää liittymishetkellä voimassa olleet kolmansista maista saapuviin 
matkustajiin sovellettavat tupakkatuotteiden määrälliset rajoitukset niiltä osin kuin uudet 
jäsenvaltiot ovat saaneet siirtymäajan. Määrällisten rajoitusten ylittävistä tupakkatuotteista vanhat 
jäsenvaltiot voivat periä valmisteveron. Siirtymäajan soveltamisaikana vanhat jäsenvaltiot saavat 
suorittaa rajoitusten valvontaan tarvittavia tarkastuksia rajoilla. Sovellettavista rajoituksista on 
ilmoitettava komissiolle määräajassa. 
 
Matkustajatuontirajoitukset voivat olla voimassa kutakin uutta jäsenvaltiota kohtaan vain niin kauan 
kuin kunkin uuden jäsenvaltion poikkeukset vähimmäisverotasosta ovat voimassa. Jos jäsenvaltio 
korottaa tupakkatuotteiden veronsa yhteisön vähimmäisverotasolle jo ennen sille annetun 
siirtymäajan päättymistä, on tuontirajoitukset poistettava samanaikaisesti.  
 
Suomi päätti käyttää mahdollisuutta pitää voimassa samat määrälliset rajoitukset 
yksityishenkilöiden mukanaan tuomiin omaan käyttöön tarkoitettuihin tupakkatuotteisiin, joita 
sovelletaan kolmansista maista saapuviin matkustajiin. Rajoitukset on säädetty 
valmisteverotuslaissa (1469/1994). 
 
Rajoitukset pidettiin voimassa kaikkia niitä uusia jäsenvaltioita kohtaan, jotka ovat saaneet 
oikeuden poiketa tupakkatuotteiden vähimmäisverovaatimuksesta. Pisimmillään poikkeukset ovat 
voimassa 31 päivään joulukuuta 2009 Liettuan, Latvian ja Viron osalta. Vuoden 2008 loppuun 
saakka poikkeusten ylläpitäminen on mahdollista Slovakiassa, Unkarissa ja Puolassa. Tšekin 
tasavallan ja Slovenian osalta siirtymäajat päättyivät vuosien 2006 ja 2007 lopussa. 
 
Tuontirajoitukset koskevat samoja tupakkatuotteita, joille asianomainen jäsenvaltio on saanut 
siirtymäajan. Kaikkien uusien jäsenvaltioiden osalta kysymyksessä olivat savukkeet, mutta Tsekin 
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 100 kappaletta 
pikkusikareita tai 50 kappaletta sikareita tai 250 grammaa piippu- ja savuketupakkaa. Koska 
savukepaperin verotusta ei ole yhdenmukaistettu yhteisössä, sitä koskevia yhteisön oikeuden 
säännöksiä ei ole. Matkustaja saa tuoda mukanaan toisesta jäsenvaltiosta omaan käyttöönsä 



rajoittamattoman määrän savukepaperia edellyttäen, että hän tuo ne omaan käyttöönsä. Asiasta on 
olemassa jonkun verran oikeuskäytäntöä.  
 
Jos yksityishenkilö tuo edellä luetelluista jäsenvaltioista tupakkatuotteita omaan käyttöönsä 
enemmän kuin on säädetty verottomaksi, hänen on suoritettava ylimenevältä osalta 
tupakkaverolaissa säädetty tupakkavero.  
 
4 Tupakkaveron korottamisen edellytykset 
 
Työryhmä on arvioinut tupakkaverotuksen nykytasoa sekä esitettävän veronkorotuksen mitoitusta ja 
kohdentamista useasta eri näkökulmasta.  
 
Yleisenä lähtökohtana työryhmän työlle on Matti Vanhasen II hallituksen ohjelman kirjaus 
tupakkaveron korottamisesta kansanterveydellisin perustein. Veronkorotuksella tavoitellaan 
myönteisiä terveysvaikutuksia tupakkatuotteiden hintoja nostamalla. Lisäksi veronkorotus nostaa 
tupakkaveron tuottoa.  Tupakoinnin yleisyys on pitkän aikavälin tarkastelussa vähentynyt, mutta 
erityisesti sosiaaliryhmien väliset erot tupakoinnissa on yhä suuret. Tupakkatuotteiden 
vähittäismyyntihintojen reaalista korottamista veronkorotuksen avulla voidaan pitää tehokkaana 
tupakkatuotteiden kulutuksen vähentämiseksi. Veronkorotuksen tavoitteena on myös terveyserojen 
kaventaminen. 
 
Työryhmän tavoitteena on ollut kohdentaa veronkorotus sekä tuoteryhmien välillä että tuoteryhmien 
sisällä niin, että myönteiset terveysvaikutukset olisivat suurimmat. Erityisenä epäkohtana on pidetty 
sitä, että nuorten tupakointi ei ole vähentynyt riittävän nopeasti. Tästä syystä työryhmän esityksessä 
tupakkaveron korotus pyritään kohdentamaan siten, että korotuksella ehkäistäisiin tupakoinnin 
aloittamista nuorten keskuudessa. Nuorilla on usein aikuisia vähemmän rahaa käytössään, joten 
veronkorotus kohdennettaisiin halvimpiin tupakkatuotteisiin. TNS-Gallupin vuonna 2008 
toteuttamassa Nuorten suhtautuminen tupakointiin –kyselytutkimuksessa selvitettiin 12-17-
vuotiaiden nuorten mielipiteitä. Nuorista 84 prosenttia on sitä mieltä, että rahan meno on tärkeä syy 
olla tupakoimatta. Lisäksi rahan meno on tupakoivien nuorien mielestä tärkein syy lopettaa 
tupakointi ja tupakoimattomien nuorten mielestä kolmanneksi tärkein syy olla polttamatta.  
 
Työryhmän mielestä itse käärittyjen savukkeiden käyttö nuorten keskuudessa on ongelmallista. Itse 
kääritystä savukkeesta maksettava euromääräinen tupakkavero on laskentatavasta riippumatta 
teollisesti valmistetusta savukkeesta maksettavaa tupakkaveroa alhaisempi. Osa tästä selittyy 
irtotupakan halvemmalla hinnalla verrattuna tehdasvalmisteisiin savukkeisiin, joiden hintaa 
nostavat tuotantokustannukset. Halvan tehdasvalmisteisen savukkeen hinta on noin 16 senttiä 
kappaleelta, kun taas halvan itse käärityn savukkeen hinta on 9½ senttiä kappaleelta, kun filtterin ja 
savukepaperin hinta otetaan myös huomioon2. Irtotupakan alhaisen hinnan ja siitä käärittävän 
sätkän liittyvän trendikkyyden takia irtotupakka onkin nuorten suosima tupakkatuote. Vaikka 
valtaosa nuorista polttaa Nuorten terveystapatutkimuksen mukaan tehdasvalmisteisia savukkeita, 
päivittäin tupakka käyttävistä 14-vuotiaista tytöistä 32 prosenttia ja samanikäisistä pojista 28 
prosenttia polttaa ainakin osin itse käärittyjä savukkeita.  
 
Irtotupakan käytön yleistyminen erityisesti nuorten keskuudessa ei ole terveyden kannalta suotavaa, 
sillä irtotupakan terva- ja nikotiinipitoisuuksiin ei ole kohdistettu rajoituksia eikä valvontaa. 
Pitoisuudet saavat nykysäännösten mukaan olla kuinka korkeita tahansa eikä niistä tarvitse ilmoittaa 
kuluttajalle pakkausten varoitusmerkinnöissä. Kun lisäksi käärimiseen käytetyn irtotupakan määrä 

                                                 
2 Yhdessä itse käärityssä savukkeessa irtotupakkaa 0,75 grammaa. 



on käärijän itsensä määriteltävissä, voi haitallisten aineiden kertymä elimistöön nousta suureksi 
nikotiiniriippuvuuden ja -tarpeen kasvaessa. Silloin kun suodatinta ei liitetä käärittyyn 
savukkeeseen, haitallisten aineiden kertyminen elimistöön lisääntyy jyrkästi.   
 
Terveysperusteiden ohella veronkorotuksen mitoituksessa on työryhmän mielestä pyrittävä siihen, 
ettei tupakkatuotteiden matkustajatuonti tai nykyiset kansainvälisesti katsoen suhteellisen 
hallinnassa olevat tupakkatuotteiden laittomat markkinat pääsisi kasvamaan. Veronkorotuksella 
tavoitellaan maltillista tupakkatuotteiden hintojen nousua, mikä mahdollistaisi tupakkaverotuksen 
kehittämisen myös jatkossa. Tavoitteena on, että tupakkatuotteiden hinnannousu ei johtaisi 
merkittävissä määrin kotimaisen myynnin korvaantumiseen matkustajatuonnilla ja laittomalla 
maahantuonnilla. 
 
Laillisesti Suomessa kulutetut tupakkatuotteet on hankittu joko kotimaisesta laillisesta myynnistä 
tai matkustaja on ne tuonut laillisesti mukanaan maahan omaan käyttöön. Tupakkatuotteita voidaan 
hankkia laittomasti kahdella tavalla eli joko tuomalla tupakkatuotteita laittomasti maahan 
(esimerkiksi salakuljetus) tai hankkimalla niitä Suomessa harmailta markkinoilta. 
Tupakkatuotteiden harmaat markkinat tarkoittavat laillisesti matkustajatuontina tuotujen 
tupakkatuotteiden laitonta välittämistä Suomessa. Laittomassa maahantuonnissa ja harmaissa 
markkinoissa on kuitenkin tavalla tai toisella aina kyse välillisestä terveysongelmasta, kaupan 
kilpailun vääristymisestä ja yhteiskunnan veromenetyksistä. 
 
Suurten veronkorotusten vaarana on se, että tupakkatuotteiden matkustajatuonti kasvaisi 
hallitsemattomasti ja kotimainen veropohja pienenisi. Tällöin veronkorotuksesta seuraavat 
myönteiset vaikutukset tupakkatuotteiden kotimaiseen verolliseen kulutukseen olisivat 
matkustajatuonnin kasvun aiheuttamia haittoja pienemmät. 
 
Vaikka tupakan matkustajatuonnin ja harmaiden markkinoiden voidaan sanoa tällä hetkellä olevan 
suhteellisen hallinnassa, matkustajatuonnin 13 prosentin osuus savukkeiden kokonaiskulutuksesta 
on suuri. Tämä seikka korostuu, kun otetaan huomioon se, että matkustajatuonti Virosta on vielä 
rajoitettua. Savukkeiden matkustajatuonti muodosti vuonna 2007 yhtä suuren osuuden savukkeiden 
kokonaiskulutuksesta kuin alkoholin matkustajatuonti alkoholin kokonaiskulutuksesta, vaikka 
alkoholijuomien matkustajatuonnille Virosta ei sovelleta kiintiöitä.  
 
Tupakkatuotteiden hintaerot Viroon nähden ovat suuret, joten kotimaisten tupakkatuotteiden 
hintojen nostamisella luodaan helposti kannustimia matkustajatuonnille. Viron ja Suomen välillä 
tehdään 5,6 miljoonaa matkaa vuodessa ja tupakkatuotteita on kokonsa ja painonsa puolesta helppo 
tuoda suuria määriä. 



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 (Marlboro) 4,4 1,8 
 
 
Matkustajatuonnin lisääntymispotentiaali riippuu pitkälti siitä, milloin savukkeiden 
matkustajatuonti Virosta vapautuu. Viron parlamentin 14 päivänä kesäkuuta 2007 hyväksymän 
lakimuutoksen mukaan Viro korottaa savukkeiden valmisteveroa 1 päivänä heinäkuuta 2008 niin, 
että korotuksen ansiosta Viro saattaa saavuttaa EU:n vähimmäisverotason, 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 savuketupakan valmisteveron 
EU:n vähimmäisverotasolle vasta 1 päivänä tammikuuta 2010, joten Suomi voi siihen saakka pitää 
sanottujen tuotteiden matkustajatuontirajoitukset voimassa.  
 
Se, koska Viro saavuttaa savukkeiden vähimmäisverotason, riippuu Viron suosituimman 
hintaluokan hinnan kehityksestä, sillä EU:n lainsäädännössä vähimmäisveron saavuttaminen 
lasketaan suosituimman hintaluokan perusteella. Viro saa itse määrätä suosituimman hintaluokan ja 
sen, milloin mahdolliset muutokset otetaan huomioon. Nykyisellä laskentatavalla laskettuna 
vähimmäisverovaatimus voisi täyttyä aikaisintaan vuoden 2009 alussa. Joka tapauksessa Viron 
tulee korottaa tupakkaveronsa EU:n vähimmäisverotasolle vuoden 2009 loppuun mennessä.  
 
Laillisen matkustajatuonnin ohella tupakkatuotteiden kotimaista veropohjaa uhkaa 
tupakkatuotteiden salakuljetuksen ja harmaan kaupan lisääntyminen. Savukkeiden veron korotus 
johtaisi todennäköisimmin näiden kasvuun, koska hintaero lähinaapureihin suurenisi ja laittomasta 
myynnistä saadut voitot kasvaisivat. Vaarana on, että järjestäytynyt rikollisuus luo Suomeen 
laittomat tupakkatuotteiden tuonti- ja välitysmarkkinat. 
 
Kun tupakkatuotteita myydään Suomen markkinoilla laillisesti, niiden koostumusta, markkinointia 
ja myyntiä voidaan valvoa. Tupakan laittomassa myynnissä ikärajakontrollia ei ole ja vaarana on, 
että osa laittomille markkinoille päätyneistä tupakkatuotteista siirtyisi nuorten käyttöön. 
Maahantuodut savukkeet voivat olla terveydelle vaarallisempia kuin kotimaassa myytävät 
savukkeet.  
 
Lopuksi työryhmän mielestä veroratkaisulla ei tulisi tarpeettomasti sekoittaa tupakkamarkkinoita 
niin, että eri toimijoita kohdeltaisiin hyvin eri tavoin. Myös terveyspoliittisena etuna on se, että 
tupakkamarkkinoilla ei ilmenisi tarpeetonta hintakilpailua. Matkustajatuonnin vapautuminen 
Virosta merkitsee joka tapauksessa muutosta kotimaisille tupakkamarkkinoille, joten samanaikaista 
kotimaisten tupakkamarkkinoiden sekoittamista tulisi välttää.   
 

5 Terveysvaikutusten huomioon ottaminen matkustajatuonnissa  
Tupakkatuotteiden käyttäjät tietävät kohtuullisen hyvin, että tupakkatuotteiden käyttö on yleisesti 
ottaen vaarallista. Useimmat tupakoitsijat eivät kuitenkaan tiedä, mitä vaarat ovat ja kuinka suuria 
ne todellisuudessa ovat. Tupakoitsijat tietävät näistä todellisista vaaroista vähemmän kuin 
tupakoimattomat. 
 



Tupakkatuotteiden varoitusmerkinnät on tehokas keino välittää yksityiskohtaista tietoa 
tupakkatuotteiden käytön aiheuttamista vaaroista. Kohorttitutkimukset Kanadasta, Australiasta, 
Yhdysvalloista, Yhdistyneestä Kuningaskunnasta, Irlannista, Thaimaasta, Malesiasta, Koreasta ja 
Kiinasta osoittavat, että 30-60 prosenttia tupakoitsijoista huomaa varoitukset usein tai hyvin usein,  
33-47 prosenttia tupakoitsijoista kertoo todella pohtivansa varoitusten perusteella tupakoinnin 
vaarallisuutta ja 18-29 prosenttia tupakoitsijoista kertoo saavansa varoituksista lisätukea 
tupakoinnin lopettamispäätöksen tekemiseen ja päätöksessä pysymiseen. Tutkimusten mukaan 
paukkauksissa oleva viestintä saavuttaa parhaiten keskituloiset tupakoitsijat. Varoitusmerkintöjen 
koolla on suora yhteys viestinnän vaikuttavuuteen samalla kun se rajoittaa tupakkatuotteiden 
vähittäismyyntipakkausten käyttöä tupakkatuotteiden tuotemainontaan. Maasta, kulttuurista ja 
tupakoinnin vähentämistyön laajuudesta riippuen varoitusmerkintöjen tupakointia vähentävä 
vaikutus vaihtelee 1-5 prosentin välillä.     
 
Euroopan yhteisön Eurooppa syöpää vastaan -ohjelma rahoitti vuonna 2002 Euroopan laajuisen 
tutkimuksen tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkausten päätettyjen varoitusmerkintöjen 
vaikuttavuudesta tupakoinnin lopettamiseen. Tutkimuksen mukaan EY:n uudet suuret 
varoitusmerkinnät lisäävät varoitusten näkyvyyttä ja luotettavuutta ja saavat tupakoitsijat 
ajattelemaan aiempia varoituksia paremmin tupakoinnin terveysvaaroja ja kielteisiä vaikutuksia. 
Tupakoivien mielestä varoitukset motivoivat lopettamaan ja lisäävät lopettamisessa tarvittavaa 
itseluottamusta.     
 
Hollannissa vuonna 2005 julkaistun tutkimuksen mukaan 14 prosenttia tutkimusotokseen 
kuuluvasta 3937 aikuisesta tupakoitsijasta ilmoitti epäröivänsä tupakkatuotteiden ostamista ja 10,3 
prosenttia ilmoitti tupakoivansa vähemmän uusien EY-varoitusmerkintöjen vaikutuksesta. 17,9 
prosenttia tutkituista ilmoitti uusien varoitusmerkintöjen motivoivan heitä tupakoinnin 
lopettamiseen. 
 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2001/37/EY tupakkatuotteiden valmistamista, 
esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten 
lähentämisestä on säädetty tupakkatuotteiden pakkaus- ja varoitusmerkinnöistä, jotka on painettava 
sen jäsenvaltion virallisella kielellä tai virallisilla kielillä, jossa tuote saatetaan markkinoille. 
Suomessa merkinnät on tehtävä suomen ja ruotsin kielellä. Direktiivillä harmonisoitiin 
tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkausten varoituskäytännöt jäsenmaissa.  Direktiivi on saatettu 
osaksi Suomen tupakkalainsäädäntöä tupakkalain muutoksella (498/2002) 14.6.2002. 
 
Suomeksi ja ruotsiksi direktiivin mukaisesti tehtyjä merkintöjä ei ole vaadittu yksityishenkilöiden 
ulkomailta Suomeen tuomiin tupakkatuotteisiin, joiden osuus on tällä hetkellä 13 prosenttia 
esimerkiksi savukkeiden kokonaiskulutuksesta. Suomen- ja ruotsinkielisiä varoitusmerkintöjä ei ole 
myöskään maahan laittomasti tuoduissa tupakkatuotteissa. Kun ottaa vielä huomioon, että 40 
prosenttia matkustajien laillisesti maahantuoduista tupakkatuotteista eli viisi prosenttia Suomessa 
kulutetuista tupakkatuotteista tuodaan toisten käyttöön, puutteellisin varoitusmerkinnöin 
varustettujen tupakkatuotteiden käyttäjien piiri ja käyttö voi olla hyvinkin laajaa.  
 
Tällä hetkellä matkustajatuontia koskevat säännökset ovat erilaisia riippuen siitä, mistä matkustaja 
tulee. Voimassa olevat yksityishenkilöiden matkustajatuontia koskevat määrälliset rajoitukset, kuten 
savukkeissa 200 kappaletta (määrämaan veroja maksamatta), koskevat ainoastaan Euroopan 
talousalueen ulkopuolelta tuotavia tupakkatuotteita. Sisämarkkinoiden periaatteiden mukaan 
matkustaja saa tuoda mukanaan toisesta jäsenvaltiosta verolliseen hintaan hankittuja 
tupakkatuotteita rajoittamattoman määrän maksamatta määrämaan veroja. Kuitenkin kuten edellä 
kappaleessa 3 on todettu, matkustajatuontia on voitu rajoittaa niistä uusista jäsenvaltioista, jotka 



eivät täytä EU:n minimiverovaatimuksia. Näin ollen Suomikin on rajoittanut matkustajatuontia 
esimerkiksi Virosta.  
 
Kun Viro nostaa tupakkaveronsa yhteisön minimitasolle viimeistään 31.12.2009, matkustajatuonti 
Virosta vapautuu määrällisistä rajoituksista. On oletettavaa, että tupakkatuotteiden matkustajatuonti 
lisääntyy, sillä esimerkiksi savukkeiden hintojen oletetaan olevan Virossa noin puolet Suomen 
hinnoista. On mahdollista, että matkustajatuontina Suomeen tuotujen savukkeiden määrä 
kaksinkertaistuu.  
 
Matkustajatuonnin lisääntyminen vaarantaa yhteisöoikeuden mukaisten varoitusmerkintöjen 
terveyspoliittisen vaikuttavuuden. Tupakkamarkkinat jakautuisivat matkustajatuonnin lisääntymisen 
johdosta kahteen osaan: Suomessa myytävät tuotteet olisivat Suomen tupakkalain mukaisia ja 
maahantuodut tuotteet eivät olisi Suomen tupakkalain mukaisia. 
  
Tupakkalain mukaan varoitusmerkinnöissä esitetyn tiedon tulisi välittyä kuluttajille suomeksi ja 
ruotsiksi. Jos tämä vaatimus ei toteudu riittävän laajasti, se vaarantaa tupakkatuotteiden 
vaarallisuudesta kertovaa terveysviestintää ja mitätöi huomattavasti tupakkatuotedirektiivin ja 
tupakkalain varoitusmerkintäsäännösten vaikuttavuutta. Työryhmän mielestä on terveyspoliittisista 
syistä aiheellista varmistaa se, että mahdollisimman suuressa osassa Suomessa kulutetuissa 
tupakkatuotteissa on suomen- ja ruotsinkieliset varoitusmerkinnät.    
 
Tämän vuoksi työryhmä pitää tarpeellisena edellyttää omaan henkilökohtaiseen käyttöön 
matkustajatuontina maahantuoduilta tupakkatuotteilta samat suomen- ja ruotsinkieliset 
tupakkatuotteiden varoitusmerkinnät kuin Suomessa elinkeinotoiminnassa myytäviltä 
tupakkatuotteilta silloin, kun maahantuotujen tupakkatuotteiden määrät ylittävät: 

a) savukkeet   200 kpl tai 
b) sikarit   50 kpl tai 
c) pikkusikarit  100 kpl tai 
d) piippu- ja savuketupakka 250 g tai 
näiden yhdistelmä niin, että edellä a-d kohdassa mainittujen määrien yhteenlaskettu määrä on 
enintään 100 prosenttia sallitusta kokonaismäärästä. 

 
Esimerkiksi Itävallassa on säädetty vastaavat vaatimukset matkustajatuontina maahantuoduille 
tupakkatuotteille. Itävaltalaiset terveysvaaroista varoittavat merkinnät on lakiesityksen perusteluissa 
nähty tarpeellisiksi silloin, kun matkustaja tuo maahan määritellyt tuontimäärät ylittävän määrän 
tupakkatuotteita. 
 
Muilla kielillä kuin suomeksi ja ruotsiksi kirjoitettujen varoitusmerkintöjen osuus on tällä hetkellä 
18 prosenttia kulutetuista tupakkatuotteista. Ei ole väestön terveyden kannalta perusteltua sallia 
vaillinaisilla varoitusmerkinnöillä varustettujen tupakkatuotteiden lisääntyvää käyttöä Suomessa. 
Tämän vuoksi työryhmä ehdottaa, että tupakkalaissa säädettäisiin matkustajatuontia koskevat 
määrälliset rajoitukset siten, että ilman edellä mainittuja varoitusmerkintöjä matkustaja voi tuoda 
vain laissa säädetyt määrät tupakkatuotteita. Määrät vastaisivat tällä hetkellä Euroopan talousalueen 
ulkopuolelta saapuvan matkustajan omaan käyttöön tuotavia määriä. Tämä merkitsisi sitä, että 
matkustaja saisi tuoda maahan sisämarkkinoilta esimerkiksi enintään 200 sellaista savuketta, joiden 
pakkaukset eivät täytä Suomen tupakkalainsäädännön vaatimuksia. Tupakkalakiin säädettäisiin 
kielto tämän määrän ylittävien tuotteiden matkustajatuonnista ilman suomen- ja ruotsinkielisiä 
varoitusmerkintöjä.  
 



Edellä kerrotut tupakkatuotteiden matkustajatuontiin liittyvät vaatimukset ovat Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen 28 artiklan vastaisia tavaroiden vapaan liikkuvuuden esteitä. Tässä 
tapauksessa rajoitukset saattavat kuitenkin olla perusteltuja perustamissopimuksen 30 artiklan 
nojalla ihmisten terveyden suojelemiseksi. Työryhmän pitää kansallisesti terveyspoliittisesti 
perusteltuna sitä, että Suomessa kulutetaan mahdollisimman vähän sellaisia tupakkatuotteita, joissa 
ei ole suomen- ja ruotsinkielisiä varoitusmerkintöjä. Myös Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 
käytännön valossa kansanterveyden suojelun merkitys sekä pakottavana vaatimuksena että 30 
artiklan oikeuttamisperusteena on verraten suuri. Jäsenvaltioilla on siten laaja harkintavalta rajoittaa 
tavaroiden vapaata liikkuvuutta kansanterveyden suojelemiseksi. Rajoitusten on kuitenkin aina 
oltava suhteellisuusperiaatteen mukaisia, toisin sanoen rajoitusten terveystavoitteita ei voida 
saavuttaa millään vähemmän rajoittavilla toimenpiteillä. Asia ratkaistaan viime kädessä EY-
tuomioistuimessa.  
 
Euroopan yhteisön tupakkatuotteiden valmistamista, esitystapaa ja myyntiä koskevien asetusten ja 
hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun direktiivin lähtökohtana on, että jokaisessa 
jäsenmaassa myytävien ja muutoin käyttöön luovutettavien tupakkatuotteiden 
vähittäismyyntipakkausten terveysvaroitukset on painettu kunkin jäsenmaan omalla kielellä. Lisäksi 
direktiivin mukaan jäsenvaltioiden olisi voitava antaa tupakkatuotteita koskevia tiukempia sääntöjä, 
joita ne pitävät tarpeellisina kansanterveyden suojelemiseksi, sikäli kuin tämän direktiivin sääntöjen 
soveltamista ei rajoiteta ja jollei perustamissopimuksen määräyksistä muuta johdu.  
 
Tupakan kulutusta rajoittavien toimien hyväksyttävyyttä voidaan  perustella myös lähtökohtaisesti 
eri tavoin kuin muita tuotteita koskevia rajoituksia, sillä Euroopan Unioni on hyväksynyt 
tupakoinnin torjuntaa koskevan kansainvälisen puitesopimuksen (FCTC), jonka mukaan kyseessä 
ovat tuotteet, jotka on valmistettu aiheuttamaan ja ylläpitämään käyttäjällään riippuvuuden ja joiden 
sisältämät monet yhdisteet ja niiden palamistuotteet ovat farmakologisesti aktiivisia, myrkyllisiä, 
perimää muuttavia ja syöpää aiheuttavia. Tupakkariippuvuus on luokiteltu kansainvälisessä 
tautisyyluokituksessa sairaudeksi samoin kuin tupakkatuotteiden sisältämien myrkyllisten 
ainesosien aiheuttamat sairaudetkin.   
 
Jos yksityinen henkilö tuo maahan tupakkatuotteita, joissa ei ole vaadittuja varoitusmerkintöjä, 
enemmän kuin tupakkalain mukaan on sallittua, niin tupakkalaissa tulisi säätää kieltojen 
noudattamatta jättämiseen liittyvät sanktiot, ellei sanktioita voida katsoa olevan 
tullilainsäädännössä. Samassa yhteydessä tulisi selvittää valvovat viranomaiset. Vaikka olisi 
luontevaa, että tulli toimisi valvovana viranomaisena, niin sisämarkkinoilla tapahtuva tullin 
valvonta voi kuitenkin olla ongelmallista yhteisönoikeuden kannalta. Asiaa on vielä selvitettävä 
esimerkiksi sen osalta, voiko kyseessä olla salakuljetus.  
 
6 Työryhmän esitys tupakkaveron korottamisesta 
 
Työryhmä esittää, että tupakkaveroa korotettaisiin kansanterveydellisin perustein kahteen otteeseen 
kuluvalla vaalikaudella. Työryhmän näkemyksen mukaan tupakkaveron korottamisessa tulisi edetä 
maltillisesti ja portaittain. Tällä pyrittäisiin estämään tarpeettoman suuria häiriöitä tupakan 
kotimaisilla markkinoilla, matkustajatuonnissa ja laittomilla markkinoilla.  
 
Työryhmä esittää, että tupakkaveron ensimmäinen korotus toteutettaisiin vuoden 2009 alusta ja 
toinen  
vuoden 2010 alusta. Lähtökohtaisesti veronkorotusten mitoitus ja kohdennus olisi molemmissa 
korotuksissa samankaltainen, mutta ensimmäisen veronkorotuksen seurausten perusteella toisen 
korotuksen mitoitusta ja kohdennusta voitaisiin arvioida uudelleen.  



 
Ensimmäisen veronkorotuksen jälkeen tulee arvioida sen vaikutus tupakan matkustajatuontiin, 
harmaisiin markkinoihin ja salakuljetukseen. Jos veronkorotuksesta seuraavat negatiiviset 
vaikutukset jäävät odotettua vähäisimmiksi, toinen veronkorotus voidaan työryhmän mielestä 
mitoittaa ensimmäistä suuremmaksi. Jos ensimmäisen veronkorotuksen vaikutukset ovat ennakoitua 
suurempia, toinen veronkorotus voidaan toteuttaa suunniteltua pienempänä. On huomattava, että 
vuoden 2009 kesä on ratkaiseva matkustajatuonnin kehityksen kannalta.  Kesän matkustajatuontia 
koskevat tilastot valmistuvat vasta lokakuun 2009 puolivälissä. Lisäksi toisen korotuksen 
mitoitukseen ja kohdennukseen vaikuttaa se, miten paljon ensimmäinen korotus on siirtynyt 
tupakkatuotteiden hintoihin. 
 
Työryhmä esittää, että vuoden 2009 alusta savukkeiden, sikareiden ja pikkusikareiden sekä piippu- 
ja savuketupakan valmisteveroa korotettaisiin noin 10 prosenttia ja savukkeiksi käärittävän hienoksi 
leikatun tupakan valmisteveroa noin 25 prosenttia. Esitettävän tupakkaveron korotuksen 
seurauksena valtion tupakkaverotulojen arvioidaan vuonna 2009 kasvavan runsas 35 miljoonaa 
euroa verrattuna tilanteeseen, jossa veromuutoksia ei tehtäisi.  
 
Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan, johon kuuluu 99 prosenttia irtotupakasta, veroa 
ehdotetaan siis korotettavaksi 2,5-kertaisesti muihin tupakkatuotteisiin verrattuna. Suuremman 
korotuksen tavoitteena on lisätä irtotupakan verorasitusta niin, että itse käärityn ja teollisen 
savukkeen hintojen ero pienentyisi. Esityksen tavoitteena on kohdistaa veronkorotukset halvempiin 
tupakkatuotteisiin siten, että vähävaraisimmat kuluttajat, erityisesti nuoret, vähentäisivät tämän 
johdosta tupakointiaan.  
 
Koska tupakkaverotuksessa on useita elementtejä, veronkorotus voidaan toteuttaa eri tavoin. 
Savukkeiden veronkorotus ehdotetaan toteutettavaksi savukkeiden arvoperusteista veroa 
korottamalla. Vaihtoehtoisesti savukkeiden veroa voitaisiin korottaa yksikköperusteista veroa 
korottamalla. Arvo- ja yksikköperusteista veroa maltillisesti korottamalla saadaan aikaan samalla 
tavalla halpoihin savukkeisiin painotettu veronkorotus. Arvoperusteisen veron korottamisen etuna 
on kuitenkin se, että se voimistaisi sitä mekanismia, jolla veron määrä nousee jatkossa 
automaattisesti vähittäismyyntihintojen noustessa. Muiden tupakkatuotteiden veroratkaisulla 
pyritään siihen, että arvo- ja yksikköperusteisen veron suhde olisi eri tuotteissa mahdollisimman 
samankaltainen silloin, kun tämä on mahdollista. 
 
Savukkeiden veroa ehdotetaan korotettavaksi siten, että savukkeiden arvoperusteista veroa 
korotettaisiin 52 prosenttiin vähittäismyyntihinnasta. Korotusta nykyiseen verokantaan olisi kaksi 
prosenttiyksikköä. Savukkeiden yksikköperusteisen veron ehdotetaan säilyvän ennallaan 15,13 
eurossa tuhannelta kappaleelta. Lisäksi savukkeiden vähimmäisvalmisteveron määrää ehdotetaan 
korotettavaksi yhdellä prosenttiyksiköllä 91 prosenttiin. Tämä merkitsisi sitä, että savukkeista 
maksettavan valmisteveron määrä olisi kaikilla savukkeilla vähintään 91 prosenttia kysytyimmän 
hintaluokan savukkeiden tupakkaverosta. Vähimmäisveron korotuksella varmistettaisiin se, että 
tupakkaveron korotus olisi euromääräisesti yhtä suuri eri hintaluokissa. Samalla tämä merkitsisi 
sitä, että savukkeiden veronkorotus painottuisi selvästi halpoihin savukkeisiin. 
 
Sikareiden ja pikkusikareiden veroa ehdotetaan korotettavaksi kahdella prosenttiyksiköllä 24 
prosenttiin vähittäismyyntihinnasta. Piippu- ja savuketupakan yksikköperusteista veroa ehdotetaan 
korotettavaksi 6,50 euroon kilogrammalta. Piippu- ja savuketupakan arvoperusteisen veron 
ehdotetaan säilyvän ennallaan.  
 



Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan veroa ehdotetaan korotettavaksi siten, että sekä 
arvoperusteista että yksikköperusteista veroa korotettaisiin. Yksikköperusteiseksi veroksi 
ehdotetaan 6,50 euroa kilogrammaa kohti ja arvoperusteiseksi veroksi 52 prosenttia 
vähittäismyyntihinnasta. Myös savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisveron 
määrää ehdotetaan korotettavaksi yhdellä prosenttiyksiköllä 91 prosenttiin.   
 
Lisäksi siirtymäsäännöksenä säädettäisiin savukkeiden vähimmäisvalmisteveroksi 122,50 euroa 
tuhannelta savukkeelta vuoden 2009 loppuun saakka. Tällä säännöksellä varmistettaisiin se, että 
veronkorotus otettaisiin huomioon myös vähimmäisveron määrässä vuonna 2009. Halpojen 
savukkeiden vähimmäisvero lasketaan sille vuodelle vahvistetun savukkeiden kysytyimmän 
hintaluokan veron perusteella, ja kysytyin hintaluokka lasketaan edellisen vuoden hintatietojen 
perusteella. Ilman siirtymäsäännöstä vuonna 2009 vähimmäisvero laskettaisiin siten vuoden 2008 
hintatietojen perusteella, joihin ei sisälly veronkorotusta. Vastaavasti savukkeiksi käärittävän 
hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvalmisteveroksi säädettäisiin 60,00 euroa tuhannelta 
savukkeelta vuonna 2009. 
 
Savukkeiden veronkorotuksen seurauksena hinnankorotus painottuisi halpoihin savukkeisiin, joiden 
hinnat nousisivat noin yhdeksän prosenttia. Kalliimpien savukkeiden hinnat nousisivat noin 6½ 
prosenttia. Tämä merkitsee sitä, että 20 kappaleen savukeaskin hinta nousisi 29 senttiä sekä 
halvassa että kysytyimmässä hintaluokassa. Alla olevassa taulukossa on esitetty eri hintaisten 
tupakkatuotteiden laskennallinen hinnanmuutos. Hinta-arvioissa on oletettu, että veronkorotukset 
siirtyisivät täysimääräisinä hintoihin. 
 
Veronkorotuksen vaikutus tupakkatuotteiden hintoihin 
 Hinta nykyisin Uusi hinta Hinnannousu 
  (laskennallinen)  
Savukkeet    
- kysytyin hintaluokka 4,30 euroa/20 kpl 4,59 euroa/20 kpl 0,29 euroa/20 kpl 
- halpa hintaluokka 3,19 euroa/20 kpl 3,48 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  
- suuri pakkauskoko 9,00 euroa/100 g 10,55 euroa/100 g 1,55 euroa/100 g  

 
 
Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan veronkorotus painottuisi myös lievästi halpoihin 
tuotteisiin, joiden hinnat nousisivat noin 18 prosenttia. Suosituimman hintaluokan hinta nousisi 
runsas 16 prosenttia 2,95 eurosta 3,44 euroon 30 grammalta.  
 
Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan veronkorotus on mitoitettu niin, että yhden 
savukkeen hinta nousisi euromääräisesti suurin piirtein yhtä paljon riippumatta siitä, onko kyseessä 
tehdasvalmisteinen vai itse kääritty savuke. Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan 
hinnat nousisivat kuitenkin suhteellisesti noin kaksi kertaa tehdasvalmisteisia savukkeita enemmän. 
Yhden tehdasvalmisteisen savukkeen hinta nousisi 1,4 senttiä, kun taas yhden itse käärityn 
savukkeen hinta nousisi noin 1,2-1,5 senttiä riippuen hintaluokasta ja siitä, kuinka paljon tupakkaa 
savukkeeseen käärii. 
 



Veronkorotuksen jälkeen kysytyimmän hintaluokan tehdasvalmisteinen savuke maksaisi noin 23 
senttiä kappaleelta, halpa savuke noin 17 senttiä kappaleelta ja kysytyimmän hintaluokan itse 
kääritty savuke noin 12 senttiä kappaleelta, kun itse käärityn savukkeen hinnassa otetaan myös 
savukepaperin ja filtterin hinta huomioon3.    
 
Tupakkaveron korotuksen arvioidaan nostavan inflaatiota runsas 0,1 prosenttiyksikköä, jos 
veronkorotus menee täysimääräisenä hintoihin. Työryhmän tavoitteena kuitenkin on, että 
tupakoinnin vähentymisen vuoksi tupakkatuotteiden hinnankorotusten inflaatiovaikutus pienentyisi 
tulevaisuudessa, kun tupakkatuotteiden osuus keskimääräisestä kulutuskorista pienenee.  
 
Veronkorotuksesta johtuvan tupakkatuotteiden vähittäishintojen nousun seurauksena tupakkaveron 
veropohjan eli tupakkatuotteiden tilastoidun kulutuksen arvioidaan vähenevän vajaa viisi prosenttia 
vuoteen 2008 verrattuna4. Lisäksi osan sekä tehdasvalmisteisten että itse käärittyjen savukkeiden 
kulutuksen laskusta arvioidaan korvautuvan matkustajatuonnilla. Matkustajatuonnin lisääntymisen 
vuoksi tehdasvalmisteisten ja itse käärittyjen savukkeiden yhteenlasketun kokonaiskulutuksen 
vähenemisen arvioidaan kuitenkin jäävän noin 2½ prosenttiin vuoteen 2008 verrattuna. 
 
Veronkorotusten vaikutusten arviointia vaikeuttaa se, että lähitulevaisuudessa eri tekijät vaikuttavat 
eri tavoin tupakkatuotteiden kulutukseen. Tupakkatuotteiden kulutuksen vähenemä voi jäädä 
ennustettua pienemmäksi, jos osa kuluttajista ei vähennäkään tupakointia vaan siirtyy tuotteesta 
toiseen. Lisäksi on mahdollista, että matkustajatuonti kasvaa ennakoitua enemmän. Toisaalta 
matkustajatuontiin liittyvien mahdollisten rajoitusten käyttöönotto voi merkitä sitä, että tuonti 
kasvaisi nyt arvioitua maltillisemmin. Lisäksi tupakointiin pyritään kaiken aikaa vaikuttamaan 
monilla toimenpiteillä, joiden ansiosta tupakkatuotteiden kulutus voi vähentyä ennakoitua 
enemmän.  
 
 

                                                 
3 Yhdessä itse käärityssä savukkeessa irtotupakkaa 0,75 grammaa. 
4 Tilastoidun kulutuksen vähenemän arvioinnissa käytetyt tupakkatuotteiden hintajoustot ovat savukkeiden osalta -0,6 ja 
savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan osalta -0,5. Lisäksi osa tilastoidun kulutuksen laskusta korvautuu 
lisääntyneellä matkustajatuonnilla, mikä on otettu kokonaiskulutusennusteessa huomioon. 


