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Helsingissä tupakkalain mukainen valvonta kuuluu kaupungin ympäristöpalveluiden tehtäviin.
Tupakkavalvonnan tehtävät perustuvat pääosin kahteen lakiin ja niiden nojalla annettuihin säädök-
siin. Nämä lait ovat tupakkalaki 549/2016 ja terveydensuojelulaki 763/1994. Viime vuosina tupak-
kavalvonnan tehtävät ovat lisääntyneet huomattavasti tupakkalain muutosten myötä. Tupakkaval-
vonnan keskeiset tehtävät liittyvät tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myynnin, tupakointikielto-
jen- ja rajoitusten sekä tupakkatuotteiden mainonnan valvontaan. Tupakkalain valvontaa varten on
ympäristöpalveluissa vuodesta 2007 alkaen laadittu vuosittainen valvontasuunnitelma.

Helsingin kaupungin ympäristöpalveluiden rooli Savuton Helsinki -ohjelmassa on ollut lähinnä tu-
pakkalain valvonnan asiantuntijana toimiminen. Tupakkavalvonnasta vastaava viranhaltija on Sa-
vuton Helsinki -ohjausryhmän jäsen. Savuton Helsinki-työryhmän tavoitteiden pohjalta ympäristö-
palvelut on kohdistanut viranomaisvalvontaa koulujen ja muiden nuorten kokoontumispaikkojen
läheisyydessä sijaitseviin tupakanmyyntipisteisiin. Tupakkalain mukaisessa valvontasuunnitelmas-
sa on yhtenä painopistealueena ollut alusta (v.2007) lähtien koulujen ja nuorten kokoontumispaik-
kojen lähellä sijaitsevien tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntipisteiden valvonta.

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myynnin valvonta
Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myynnin valvonnassa keskitytään tupakkatuotteiden, tupa-
kan vastikkeiden, tupakointivälineiden, tupakkajäljitelmien, sähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden
esillepanon, omavalvontasuunnitelmien ja valvontajärjestelyjen riittävyyden tarkastamiseen. Erityi-
sesti ikärajavalvonnan toimivuuteen kiinnitetään huomiota.

Tupakkatuotteiden vähittäismyynti tuli luvanvaraiseksi 1.4.2009, mistä johtuen tupakkatuotteita saa
myydä vain jos kaupungin ympäristöpalvelut on myöntänyt elinkeinonharjoittajalle vähittäismyynti-
luvan. Nikotiininesteiden myynti on ollut sallittua uuden tupakkalain (2016) myötä kunnan myönnet-
tyä elinkeinonharjoittajalle vähittäismyyntiluvan.

Tupakointikiellot ja – rajoitukset
Tupakointikieltojen ja – rajoitusten valvonta on kasvanut 2007 voimaantulleen ravintolatupakoinnin
kieltäneen lakimuutoksen myötä. Lakimuutos toi myös useisiin ravintoloihin erilliset tupakointitilat.
Tupakointi ulkotiloissa järjestettävien yleisten tilaisuuksien katoksissa tai katsomoissa tai muissa
tilaisuuden seuraamiseen tarkoitetuissa tiloissa, joissa osallistujat oleskelevat paikoillaan on ollut
kiellettyä vuodesta 2010. Ympäristöpalvelut valvoo tupakointia yleisötilaisuuksissa, tupakointitilojen
toimivuutta ja käyttöä sekä tarkistaa tupakointitiloihin liittyviä omavalvontasuunnitelmia.

Tupakointikieltoja ja – rajoituksia on myös paljon muualla kuin ravintoloissa. Näihin kohteisiin liitty-
vää valvontaa toteutetaan lähinnä kuntalaisten tekemien valitusten perusteella.

Tupakan mainonta
Tupakan mainontaan puututaan lähinnä muussa valvonnassa esille tulevissa tapauksissa ja kunta-
laisten tekemien valitusten perusteella.
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