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Päätös, johon on haettu muutosta
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17.5.2018 72 §

kaupungin ympäristölautakunta on tupakkalain 96 §:n nojalla kiel
tänyt myymästä tai muutoin luovuttamasta sähkösavu-
ketuotteiden erikoisliikkeessään erilaisia tunnusomaisen
maun sisältäviä nesteitä (ml. elintarvikemakunesteet ja aromitiivisteet), joita 
voidaan käyttää höyrystämällä sähkösavukkeen avulla (sellaisenaan tai mui
hin nesteisiin sekoitettuna). Kieltoa on noudatettava välittömästi muutok
senhausta huolimatta.

Ympäristölautakunta on asettanut kiellon tehosteeksi tupakkalain 105 §:n 1 
momentin nojalla 10 000 euron suuruisen uhkasakon ja 1 000 euron lisä- 
erän jokaista sellaista täyttä viikkoa kohden, jonka kuluessa päävelvoitetta 
ei ole noudatettu.
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VAATIMUKSET HALLINTO-OIKEUDESSA

Päätös on kumottava ja kiellon tehosteeksi määrätty uhkasakko poistettava. 
Toissijaisesti uhkasakon määrää on alennettava.

Mikäli hallinto-oikeus ei ratkaise asiaa valittajan ensisijaisen vaatimuksen 
mukaisella tavalla, tulee hallinto-oikeuden pyytää ennakkoratkaisua Euroo
pan unionin tuomioistuimelta siitä, onko elintarvikekäyttöön soveltuvien 
elintarvikemakuj en / aromitiivisteiden myyntikielto sähkösavukkeiden eri
koisliikkeessä yhdenmukainen direktiivin 2014/40/EU artiklan 24 kanssa.

Päätöksen täytäntöönpano on kiellettävä siihen saakka, kunnes asia on lain
voimaisesti ratkaistu.

kaupungin on korvattava valittajan oikeudenkäyntikulut korkolain 
4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen 30 päivän kuluessa hal
linto-oikeuden ratkaisun antamispäivästä.

Perusteet

Asiassa olennainen kysymys on se, mitä tarkoitetaan tupakkalaissa höyrys- 
tettäväksi tarkoitetulla nikotiinittomalla nesteellä, jota koskee tunnusomai
sen maun kielto. Olennainen on myös kysymys siitä, voidaanko tiettyyn 
myyntikanavaan kohdistuvaa elintarvikkeen myyntikieltoa pitää EU-oikeu- 
den kannalta perusteltuna.

Höyrystettäväksi tarkoitetulla nikotiinittomalla nesteellä tarkoitetaan tupak
kalain 2 §:n 20 kohdassa sähkösavukkeen avulla tai muulla vastaavalla ta
valla höyrystettäväksi tarkoitettua muuta nestettä kuin nikotiininestettä. Va
littajan liikkeessä myytävät elintarvikemakutiivisteet eivät lukeudu tupak
kalain 2 §:n 20 kohdassa määriteltyihin höyrystettäviksi tarkoitettuihin ni
kotiinittomiin nesteisiin.

kaupunki on tulkinnut tupakkalakia, erityisesti höyrystettäväksi tar
koitetun nikotiinittoman nesteen määritelmää virheellisesti. 
liikkeessä on ollut myynnissä elintarvikemakuj a/elintarvikearomitiivisteitä, 
ja vastaavia tuotteita on laajasti saatavilla muun muassa elintarvikeliik
keissä. Koska vastaavien tuotteiden myynti on sallittu elintarvikeliikkeissä, 
kyseessä ei voi olla tupakkalain kieltämä tuote. Tupakkalaki ei sisällä mai
nintaa siitä, että kielto voisi perustua tuotteen myyntipaikkaan.

on sähkösavukkeiden erikoisliike. Sähkösavukkeiden ja niiden 
osien sekä nikotiininesteiden lisäksi liikkeessä on myynnissä pieniä määriä 
elintarvikkeita, muun muassa virvoitusjuomia, maustekastikkeita ja elintar- 
vikemakutiivisteitä. Elintarvikemakutiivisteet on tarkoitettu erilaisten ruo
kien ja juomien maustamiseen, muun muassa leivontaan. Tuotteita ei mark
kinoida sähkösavukkeella käytettäväksi tai höyrystettäväksi, eikä tällaista 
käyttötarkoitusta ole merkitty tuoteselosteisiin. Kyseessä olevan kaltaisia 
makutiivisteitä käytetään muun muassa konditorioissa ja limonadien maus
tamisessa.
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Vastaavia tuotteita on yleisesti tarjolla elintarvikeliikkeissä, muun muassa 
K-ja S-ryhmän kaupoissa, mikä ilmentää sitä, että tuotteiden myynti ei voi 
olla tupakkalain vastaista. Esimerkiksi Soda Stream ja Dr. Oetker -merkki
siä elintarvikemakuja on laajasti saatavilla elintarvikeliikkeissä. Valviran 
6.2.2018 antaman ohjeen (Tupakkalain soveltaminen nesteisiin, joissa on 
tunnusomainen tuoksu tai maku) esimerkistä ilmenee, että makunesteitä 
voidaan myydä myös sellaisissa elintarvikeliikkeissä, jotka myyvät säh- 
kösavukkeita, kunhan makunesteiden myynnillä ei ole havaittavissa asial
lista yhteyttä tupakkalain alaisten tuotteiden myyntiin ja myyntipaikan si
sällä makunesteiden ja sähkösavukkeiden sijainti on erotettu toisistaan fyy
sisellä etäisyydellä.

Valituksen liitteenä on esimerkkinä kuvia eräästä K-supermarketista oste
tuista tuotteista. Kauppakuitista ilmenee, että supermarketista on ostettu sa
malla kertaa makuaineita, nikotiininesteitä ja sähkösavuke. Tässä supermar
ketissa Paul Saar -merkkiset Menthol Ice ja Premium E-Aroma Watermelon 
makunesteet on myyty samasta laatikosta kuin nikotiininesteet, mikä ei voi 
olla Valviran antaman ohjeistuksen mukaista, ja makunesteet on myyty 14 
prosentin arvonlisäverolla eli elintarvikkeina.

Nestemäisiä tuotteita on erilaisia: esimerkkeinä 1) valmis sähkösavuke- 
neste, 2) sähkösavukkeen makuneste ja 3) elintarvikemakutiiviste. Säh- 
kösavunesteitä saa tupakkalain mukaan myydä maustamattomana tai tupa- 
kanmakuisena; esimerkkinä supermarketin ostoksista Paul Saar Perinteinen 
tupakka E-neste. Sähkösavukkeella höyrystettäväksi tarkoitetut makunes
teet on tupakkalaissa kielletty, kuten esimerkiksi supermarketin ostoksista 
Paul Saar makuneste Premium E-Aroma Watermelon, joka on tarkoitettu 
sähkösavukkeessa käytettäväksi. Valituksen kohteena olevassa asiassa taas 
on kyse elintarvikemakutiivisteistä, mikä on laaja tuoteryhmä (esimerk
keinä Dr. Oetker in aromitiivisteet).

I myytyjä makutiivisteitä ei ole tarkoitettu höyrystettäviksi tai 
käytettäviksi sähkösavukkeessa, vaan tuotteet on tarkoitettu eri ruokien ja 
juomien maustamiseen. Kyseiset makutiivisteet eivät ylipäänsä olisi yksi
nään käyttövalmiita höyrystettäväksi. Kyseessä on tiiviste, joka koostuu 
voimakkaasta makuaineesta.

kaupungin ympäristölautakunnan määräämä myynti-ja luovutta- 
miskielto koskee erilaisia tunnusomaisen maun sisältäviä nesteitä (ml. elin- 
tarvikemakunesteet ja aromitiivisteet), joita voidaan käyttää höyrystämällä 
sähkösavukkeen avulla (sellaisenaan tai muihin nesteisiin seikoitettuna). 
Ympäristölautakunnan määräämä kielto on huomattavan laaja eikä tarkka
rajainen, ottaen huomioon, että periaatteessa mitä tahansa nestettä voidaan 
höyrystää sähkösavukkeen avulla sekoitettuna muihin nesteisiin. Periaat
teessa esimerkiksi ruokakaupassa myytävää tiivistemehua voitaisiin sekoi
tettuna muihin nesteisiin käyttää makuaineena ja höyrystää sähkösavukkeen 
avulla. Kyseinen huomattavan laaja tunnusomaisen maun sisältävien nestei
den kielto kohdistuu siis vain sähkösavukeliikkeeseen, kun taas muut 
myyntikanavat (mm. ruokakaupat) voivat myydä elintarvikemakuja ilman 
minkäänlaisia lupia.
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Tupakkalaki kieltää höyrystettäväksi tarkoitetun nikotiinittoman nesteen 
myynnin kuluttajalle, jos nesteessä on tunnusomainen tuoksu tai maku. 
Tunnusomaisten tuoksujen ja makujen kielto on Suomen laissa ulotettu 
myös nikotiininesteisiin ja höyrystettäväksi tarkoitettuihin nikotiinittomiin 
nesteisiin. Tupakkalain määritelmä nikotiinittomista nesteistä on erittäin tul
kinnanvarainen. Tupakkalakia koskevan hallituksen esityksen (HE 15/2016 
vp) mukaan kysymys olisi ennen tuotteen käyttöä tai sen aikana selkeästi 
havaittavasta, muusta kuin tupakan tuoksusta tai mausta, joka on tulosta li
säaineesta tai lisäaineiden yhdistelmästä. Kysymys voisi olla esimerkiksi 
mentolin, suklaan, vaniljan, hedelmän, mausteen, yrtin, alkoholin tai makei
sen tuoksusta tai mausta. Sen sijaan esimerkiksi tupakkalajikkeille, kuten 
virginiantupakalle tai itämaiselle tupakalle ominaista tuoksua tai makua ei 
pidettäisi säännöksessä tarkoitettuna tunnusomaisena tuoksuna tai makuna.

[HU kaupunki on päätöksessään kieltänyt tunnusomaisen maun sisältä
vien nesteiden myynnin, jota voidaan käyttää höyrystämällä sähkösavuk- 
keen avulla (sellaisenaan tai muihin nesteisiin sekoitettuna).

Viranomaisten asiassa omaksuma tulkinta nikotiinittomista nesteistä on 
liian laaja, ottaen myös huomioon, että tupakkalaissa ei ole mainintaa siitä, 
että käsite sisältäisi myös nesteet, jotka tulee ennen käyttöä sekoittaa toisiin 
nesteisiin.

Myyntipaikkaan perustuva kieltoja oletus käyttötarkoituksesta

HH kaupungin ympäristölautakunta on päätöksessään perustellut, että 
sähkösavukkeiden erikoisliikkeessä elintarvikemakunesteeseen sovelletaan 
tupakkalain säädöksiä tuotteen todennäköisen käyttötarkoituksen vuoksi, 
siitä huolimatta, että makunesteitä markkinoitaisiin käytettäväksi elintarvi
kekäyttöön esimerkiksi leivontaan.

Ympäristölautakunnan päätökseen viitaten nikotiinittoman nesteen määri
telmäsäännöksessä ei ole nimenomaista mainintaa siitä, minkä asteinen tar
koituksen pitää olla. Myöskään lain esitöissä ei oteta tarkoituksen asteeseen 
kantaa. Direktiivin 2014/40/EU johdosta höyrystettäväksi tarkoitetun niko
tiinittoman nesteen käsitettä ei tulisi tulkita laajentavasti, eikä minkä ta
hansa asteisen tarkoituksen tulisi riittää.

| myynnissä olleiden elintarvikemakutiivisteiden kaltaisia 
tuotteita myydään tavallisissa ruokakaupoissa, joissa voi samanaikaisesti 
olla myynnissä myös sähkösavukkeita. Kun kyseisten tuotteiden myyntiä 
kuluttajille ei ole säännönmukaisesti kielletty, valittajan asiassa kielto on 
perustunut siihen, että kyseessä on sähkösavuketuotteiden erikoisliike.

Tupakkalaki ei kuitenkaan sisällä kieltoa jonka mukaan sähkösavuketuottei
den myyntipaikassa ei saisi myydä tiettyjä elintarvikkeita, kuten elintarvike- 
makutiivisteitä. Tällainen viranomaisen kielto ei siis perustu lain sanamuo
toon. Tupakkalaissa on yleinen kielto, joka koskee höyrystettäväksi tarkoi
tettujen nikotiinittomien nesteiden myymistä, jos näissä on tunnusomainen 
tuoksu tai maku, mutta tällaista kieltoa on sovellettava myyntipaikasta riip
pumatta.
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Tupakkalaissa tai sitä koskevassa hallituksen esityksessä ei ole mainintaa 
siitä, että myyntipaikan perusteella voitaisiin tehdä olettama tuotteen käyt
tötarkoituksesta. Perustuslaki edellyttää sitä, että julkisen vallan käytön on 
perustuttava lakiin, ja hallinto-oikeudellinen yhdenvertaisuusperiaate edel
lyttää sitä, että viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuoli
sesti. Jos elintarvikkeen myynti kielletään yksinomaan sen perusteella, mikä 
myyntipaikka on kyseessä, kyseessä on lakiin perustumaton syrjivä kielto. 
Kielto asettaa pienen elinkeinonharjoittajan epäyhdenvertaiseen asemaan 
suhteessa isoihin elintarvikeliikkeisiin, jotka myös myyvät sähkösavuk- 
keita.

Tupakkatuotedirektiivi ja tavaroiden vapaa liikkuvuus

Tupakkalakia koskevassa lakiluonnoksessa on alun perin ollut ehdotus säh- 
kösavukkeen maustamiseen soveltuvan aineen myynnin ja luovuttamisen 
kieltämisestä: ”58 §: Makuaineiden myyntikielto. Nikotiininesteen mausta
miseen tarkoitettua ainetta ei saa myydä tai muutoin luovuttaa kuluttajille.”

Kieltoa ei tässä muodossaan ole lopulliseen lakiin sisällytetty. Edellä maini
tussa hallituksen esityksessä on asiasta todettu, että komission huomautus
ten johdosta esityksessä on päädytty ehdottamaan, että sähkösavukkeista ei 
kiellettäisi kaikkia makuaineita vaan ainoastaan tunnusomaiset tuoksut ja 
maut. Asiassa nikotiinittomien nesteiden määritelmää on pyritty laajenta
maan siten, että tulkinta menee jo lainsäätäjän tarkoituksen ohi. Lain tulkin
nan ei kyseessä olevan kysymyksen osalta tulisi olla laajentava, sillä kansal
lisella lailla on asetettu tiukemmat edellytykset kuin tupakkatuotedirektii- 
villä 2014/40/EU.

Tupakkatuotedirektiivissä todetaan, että jäsenvaltioiden on hyödyllistä har
kita maustettujen sähkösavuketuotteiden sallimista ja, että kyseisiä tuotteita 
koskevan kieltotoimenpiteen tulee olla oikeutettuja siitä tulee tehdä ilmoi
tus EU: lie.

Direktiivin 24 artiklassa edellytetään, että direktiiviä ankaramman kansalli
sen kiellon tulee liittyä jäsenvaltion erityistilanteeseen ja olla kansantervey
den suojelemisen kannalta perusteltua, ottaen huomioon direktiivillä saavu
tettava ihmisten terveyden suojelun korkea taso. Direktiivi edellyttää myös, 
että kiellot ovat suhteellisuusperiaatteen mukaisia: perusteltuja, välttämättö
miä ja oikeasuhteisia tavoitteeseensa nähden, eivätkä välineitä mielivaltai
seen syrjintään tai jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyyn rajoittamiseen.

Kyseessä olevassa asiassa on näin ollen otettava huomioon jo Euroopan 
unionin perustamissopimuksen takaama tavaroiden vapaa liikkuvuus.
H kaupungin ympäristölautakunnan antamassa kieltopäätöksessä EU-oi- 
keudellisia kysymyksiä ei ole huomioitu. Valittaja pyytää hallinto-oikeutta 
esittämään ennakkoratkaisukysymyksen Euroopan unionin tuomioistui
melle, onko elintarvikemakujen/elintarvikearomitiivisteiden myyntikielto 
sähkösavukkeiden erikoisliikkeessä yhdenmukainen tupakkatuotedirektiivin 
(2014/40/EU) 24 artiklan kanssa. On arvioitava sitä, onko kielto perusteltu 
kansanterveyden suojelemisen kannalta, ottaen huomioon direktiivillä saa
vutettu suojelun korkea taso. Arvioitava on sitä, onko kielto perusteltu, vält
tämätön, oikeasuhteinen tavoitteeseensa nähden (suhteellisuusperiaatteen



mukainen) ja toimiiko se välineenä mielivaltaiseen syrjintään tai jäsenvalti
oiden välisen kaupan peiteltyyn rajoittamiseen.

Sähkösavukeliikkeeseen kohdistuva kielto ei ole perusteltu tavoitteen saa
vuttamiseksi tai tarkoituksenmukainen. Samanlaisia tai samoja tuotteita 
myydään muissa myyntikanavissa riippumatta siitä, kielletäänkö tuotteiden 
myynti sähkösavukeliikkeessä, joten kiellon asettamisella ei voida katsoa 
olevan välillistä tai välitöntä oikeusvaikutusta väestön terveyteen. Asiassa 
määrätty tunnusomaisen maun sisältävien nesteiden luovutuskielto ei ole 
myöskään oikeasuhtainen tai suhteellisuusperiaatteen mukainen, sillä valit
tajaan kohdistunut kielto on huomattavan laaja ja kiellon kohteena olevat 
nesteet on määritelty epämääräisesti.

Huomioitava on myös, että kieltoa ei sovelleta kaikkiin kansallisille mark
kinoille saatettuihin tuotteisiin yhtäläisesti, vaan kielto koskee vain tietyn 
myyntikanavan avulla myytäviä tuotteita. Suomen tupakkalain liian laaja 
tulkinta asiassa on EU-oikeuden vapaan liikkuvuuden periaatteen ja tupak- 
katuotedirektiivin vastainen, eikä myyntikielto ole perusteltua EU-oikeuden 
valossa.
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Lausunto ja vastine

kaupungin ympäristölautakunta on antanut lausunnon.

Valittaja on antanut vastineen.

Merkitään

Itä-Suomen hallinto-oikeus on 7.6.2018 antamallaan välipäätöksellä nro 
18/0492/1 kieltänyt valituksenalaisen päätöksen täytäntöönpanon siihen 
saakka, kunnes valitus on hallinto-oikeudessa ratkaistu tai asiassa ehkä toi
sin määrätään.

HALLINTO-OIKEUDEN RATKAISU

Hallinto-oikeus hylkää vaatimuksen ennakkoratkaisun pyytämisestä Euroo
pan unionin tuomioistuimelta.

Hallinto-oikeus hylkää valituksen ja oikeudenkäyntikulujen korvaamista 
koskevan vaatimuksen.

Perustelut

Ennakkoratkaisupyyntö

Valittaja on vaatinut hallinto-oikeutta pyytämään unionin tuomioistuimelta 
ennakkoratkaisua siitä, onko elintarvikemakuj en / elintarvikearomitiivistei- 
den myyntikielto sähkösavukkeiden erikoisliikkeessä yhdenmukainen tu- 
pakkatuotedirektiivin (2014/40/EU) 24 artiklan kanssa. On arvioitava sitä, 
onko kielto perusteltu kansanterveyden suojelemisen kannalta, ottaen huo
mioon direktiivillä saavutettu suojelun korkea taso. Arvioitava on sitä, onko
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kielto perusteltu, välttämätön, oikeasuhteinen tavoitteeseensa nähden (suh
teellisuusperiaatteen mukainen) ja toimiiko se välineenä mielivaltaiseen 
syrjintään tai jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyyn rajoittamiseen.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 267 artiklan mukaan 
unionin tuomioistuimella on toimivalta antaa ennakkoratkaisu muun ohella 
perussopimuksen ja unionin toimielimen säädöksen tulkinnasta.

Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee, että velvollisuutta 
tehdä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 267 artiklassa tar
koitettu ennakkoratkaisupyyntö ei kuitenkaan ole silloin, jos kansallisessa 
tuomioistuimessa ei esiinny todellista epäilyä unionin tuomioistuimen ole
massa olevan oikeuskäytännön soveltamismahdollisuudesta asiaan tai jos 
on täysin selvää, miten unionin oikeutta on kyseisessä tilanteessa asianmu
kaisesti sovellettava.

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat 3.4.2014 antaneet direktiivin 
2014/40/EU tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistamista, esit
tämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallin
nollisten määräysten lähentämisestä sekä direktiivin 2001/37/EY kumoami
sesta (tupakkatuotedirektiivi). Tupakkatuotedirektiivi on pantu Suomessa 
täytäntöön tupakkalailla ja sen nojalla annettavilla säädöksillä. Tupakkatuo- 
tedirektiivin johdanto-osan 47 kappaleessa on todettu, että sähkösavukkei- 
den makuaineisiin liittyvä sääntely kuuluu jäsenvaltioille.

Hallituksen esityksessä eduskunnalle tupakkalaiksi ja eräiksi siihen liitty
viksi laeiksi (HE 15/2016 vp) on todettu, että EU:n jäsenvaltiot voivat pitää 
voimassa tai ottaa käyttöön tiukempaa kansallista lainsäädäntöä kuin tupak- 
katuotedirektiivissä edellytetään, kunhan kyseinen lainsäädäntö on Euroo
pan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaista eikä sillä vaaranneta 
tupakkatuotedirektiivin toteutumista. (—) Tupakkatuotedirektiivi ei koske 
sähkösavukkeissa käytettäväksi tarkoitettuja nikotiinittomia nesteitä eikä 
nikotiinittomalla nesteellä valmiiksi täytettyjä ”e-shishoja”. Tällaiset nesteet 
voivat kuitenkin koostumukseltaan — nikotiini pois lukien — vastata täysin 
nikotiininesteitä. Siksi esityksessä ehdotetaan, että tiettyjä nikotiininestei- 
den laatua ja turvallisuutta koskevia tupakkatuotedirektiivin säännöksiä so
vellettaisiin myös sähkösavukkeissa käytettäväksi tarkoitettuihin nikotiinit
tomiin nesteisiin.

Asiassa on kysymys kunnan tupakkalain 8 §:n nojalla suorittaman valvonta
tehtävän yhteydessä havaitsemasta tupakkalain säännösten vastaisesta toi
minnasta ja kunnan tupakkalain 96 §:n nojalla antamasta kiellosta. Kyse on 
siten kansallisen lainsäädännön aineellisen sisällön määrittämisestä eikä asi
assa ole tullut esille sellaista kysymystä, jonka johdosta ennakkoratkai
supyynnön esittäminen olisi edellä selostettu huomioon ottaen tarpeen.
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Pääasia

Sovellettavat säännökset

Tupakkalain 2 §:n mukaan tupakkalaissa tarkoitetaan:

18) sähkösavukkeella tuotetta, jonka avulla voidaan hengittää sisään nikotii- 
nipitoista höyryä suukappaleen kautta, sekä kyseisen tuotteen osia;

20) höyrystettäväksi tarkoitetulla nikotiinittomalla nesteellä sähkösavuk- 
keen avulla tai muulla vastaavalla tavalla höyrystettäväksi tarkoitettua 
muuta nestettä kuin nikotiininestettä;

25) tunnusomaisella tuoksulla tai maulla muuta kuin tupakan tuoksua tai 
makua, joka on tulosta lisäaineesta tai lisäaineiden yhdistelmästä ja joka on 
selvästi havaittavaa tupakkatuotteessa, nikotiininesteessä tai höyrystettä
väksi tarkoitetussa nikotiinittomassa nesteessä ennen tuotteen käyttöä tai 
sen aikana.

Tupakkalain Tl §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan kuluttajalle ei saa myydä 
tai muutoin luovuttaa savuketta tai kääretupakkaa, jossa on tunnusomainen 
tuoksu tai maku.

Tupakkalain 24 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan sähkösavukkeessa käy
tettäväksi tarkoitettua nikotiininestettä saa myydä tai muutoin luovuttaa ku
luttajille vain, jos nesteellä ei ole sellaisia ominaisuuksia eikä neste sisällä 
sellaisia lisäaineita, joita 11 §:n 1 momentin 1-6 kohdan mukaan ei saa olla 
tupakkatuotteessa.

Tupakkalain 25 §:n mukaan mitä 24 §:n 1 momentin 2-4 kohdassa sääde
tään, sovelletaan myös höyrystettäväksi tarkoitettuun nikotiinittomaan nes
teeseen.

Tupakkalain 96 §:n mukaan, jos kunta valvontatehtävässään havaitsee alu
eellaan tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten vastaista toimintaa, 
kunta voi kieltää tällaisen toiminnan.

Tupakkalain 120 §:n 5 momentin mukaan lain 25 §:ssä tarkoitettua tunnus
omaisten tuoksujen ja makujen kieltoa sovelletaan höyrystettäväksi tarkoi
tettuun nikotiinittomaan nesteeseen 1 päivästä tammikuuta 2017.

Lain esityöt

Tupakkalakia koskevan hallituksen esityksen (HE 15/2016 vp) yleisperuste
lujen mukaan kuten tupakkatuotedirektiivin johdanto-osan 47 kappaleessa 
todetaan, sähkösavukkeiden makuaineisiin liittyvä sääntely kuuluu jäsen
valtioille. Tunnusomaisten tuoksujen ja makujen kiellolla voitaisiin vähen
tää sähkösavukkeiden houkuttelevuutta etenkin lasten ja nuorten näkökul
masta, jolloin tuotteista ei yhtä helposti muodostuisi uutta väylää nikotii
niriippuvuuteen alaikäisille. (—) Edellä mainittujen syiden lisäksi makuai
neiden rajoittaminen on perusteltua sen vuoksi, että makuaineiden inhaloin-
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tiin itseensä saattaa liittyä terveyshaittoja. Kuten edellä on tuotu esiin, ma
keita elintarvikemakuja sisältävistä sähkösavukenesteistä muodostuvan 
höyryn on esitetty sisältävän terveydelle haitallisia määriä diasetyylia ja 
asetyylipropionyylia. Toisaalta eräässä tutkimuksessa myös tupakanmakuis- 
ten sähkösavukenesteiden havaittiin vaurioittavan soluja riippumatta siitä, 
sisältääkö neste nikotiinia vai ei. Jos tieto tupakanmakuisten nesteiden hai
tallisuudesta varmistuu, myös tällaiset nesteet tulisivat käytännössä kielle
tyiksi. Näin on siksi, että sähkösavukkeiden nesteissä ei saisi käyttää sellai
sia ainesosia, jotka aiheuttavat riskin ihmisen terveydelle kuumennetussa tai 
kuumentamattomassa muodossa.

Samassa hallituksen esityksessä on lain 2 §:n 20 kohdan osalta todettu, että 
höyrystettäväksi tarkoitetun nikotiinittoman nesteen määritelmän täyttäisi
vät siis sähkösavukkeissa käytettäväksi tarkoitetut, nikotiinia sisältämättö
mät nesteet sekä ”e-shishojen” sisältämät nikotiinittomat nesteet. Nämä 
tuotteet täyttävät myös tupakan vastikkeen määritelmän.

Samassa hallituksen esityksessä on lain 2 §:n 25 kohdan osalta todettu, että 
tupakkatuotedirektiivissä tunnusomaisesta tuoksusta tai mausta käytetään 
nimitystä "tunnusomainen maku”, ja se kattaa vain tupakkatuotteet. Kansal
lisesti kuitenkin ehdotetaan nikotiininesteiden ja höyrystettäväksi tarkoitet
tujen nikotiinittomien nesteiden makuaineiden rajoittamista, minkä vuoksi 
tunnusomaisen tuoksun tai maun määritelmä koskisi myös näitä tuotteita. 
Kysymys olisi ennen tuotteen käyttöä tai sen aikana selvästi havaittavasta, 
muusta kuin tupakan tuoksusta tai mausta, joka on tulosta lisäaineesta tai 
lisäaineiden yhdistelmästä. Kysymys voisi olla esimerkiksi mentolin, suk
laan, vaniljan, hedelmän, mausteen, yrtin, alkoholin tai makeisen tuoksusta 
tai mausta. Sen sijaan esimerkiksi eri tupakkalajikkeille, kuten virginiantu- 
pakalle tai itämaiselle tupakalle, ominaista tuoksua tai makua ei pidettäisi 
säännöksessä tarkoitettuna tunnusomaisena tuoksuna tai makuna.

Asiassa saatu selvitys

Sähkösavukkeiden erikoisliikkeeseen on 28.11.2017 tehty
valvontasuunnitelman mukainen tarkastus. Tarkastuksella havaittiin, että 
liikkeessä on sähkösavukkeiden ja niiden osien sekä nikotiininesteiden li
säksi myynnissä muun muassa useita erilaisia makunesteitä, joista osa oli 
itse valittajan omilla merkinnöillä varustamia tuotteita ”vain elintarvike- 
käyttöön”. Makunesteiden myyntiä varten oli erillinen tuotekansio, jonka 
perusteella tuotevalikoima on laaja. (valittajalle) on tar
kastuksella kerrottu, että elintarvikemakunesteiden myynti on sähkösavuke- 
tuotteiden erikoisliikkeessä kielletty, sillä sähkösavukkeiden myyntipai
kassa myytävät elintarvikemakunesteet/aromitiivisteet tulkitaan tupakka
laissa tarkoitetuiksi nikotiinittomiksi nesteiksi, joilla ei tupakkalain mukaan 
saa olla tunnusomaista makua. Tarkastuskertomuksessa valittajaa on keho
tettu poistamaan makunesteet myynnistä välittömästi, kuitenkin 31.12.2017 
mennessä.

120.2.2018 suoritetussa uusintatarkastuksessa todettiin, että 
valittaja myy yhä sähkösavukeliikkeessään erilaisia makunesteitä (elintarvi
kemakuja) esimerkiksi makunesteitä (elintarvikekäyttöön) ja
pohjanesteitä kuten Lubrisolve (elintarvikelisäaine, kasvipohjainen
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glyseroli E422). Makunesteistä on asiakkaita varten laadittu kansio, josta 
asiakas voi valita haluamansa makunesteen. Makunesteet ja pohjanesteet on 
sijoitettu myymälässä niin, että myyjä ojentaa tuotteen asiakkaalle. Osassa 
makunesteitä ei ollut suomenkielisiä pakkausmerkintöjä.

Ympäristölautakunta on toimittanut 19.3.2018 päivätyn kuu-
lemiskirjeen makunesteiden myynnin kieltämisestä ja kiellon tehosteeksi 
asetettavasta uhkasakosta. Kuulemiskirjeessä on ilmoitettu, että kiellon te
hosteeksi tullaan esittämään uhkasakkolain 9 §:n mukaista juoksevaa uhka
sakkoa. Valittaja on antanut ympäristölautakunnalle 20.4.2018 päivätyn 
vastineen, jonka mukaan kielto ja uhkasakko tulee jättää makunesteiden 
(elintarvikearomitiivisteiden) osalta määräämättä, sillä valittajan näkemyk
sen mukaan liikkeessä ei ole myynnissä tupakkalain vastaisia
tuotteita. Liikkeessä on myynnissä aromitiivisteiden lisäksi myös muita 
elintarvikkeita, kuten limonadeja ja maustekastikkeita. Tupakkalaki ei kiellä 
yksittäisten elintarvikkeiden myyntiä valittajan liikkeen kaltaisessa erikois
liikkeessä. Kyseessä olevia elintarviketuotteita on yleisesti tarjolla elintarvi
keliikkeissä. Liikkeessä myytäviä aromitiivisteitä ei ole tarkoitettu höyrys- 
tettäväksi tai käytettäväksi sähkösavukkeessa, vaan tuotteet on tarkoitettu 
eri ruokien ja juomien maustamiseen. Kyseiset aromitiivisteet eivät yli
päänsä yksinään ole käyttövalmiita höyrystettäväksi. Jos elintarvikkeen 
myynti kielletään yksinomaan myyntipaikan perusteella, kyseessä on lakiin 
perustumaton syrjivä kielto. Vastineen mukaan elintarvikearomitiivisteiden 
myyntiä koskeva oikeuskysymys on epäselvä, eikä kysymyksestä ole tuo
mioistuimessa annettu lainvoimaista ratkaisua.

kaupungin ympäristölautakunta on edellä mainittujen tarkastusten ja 
valittajan toimittaman vastineen perusteella valituksenalaisella 17.5.2018 
tekemällään päätöksellä kieltänyt tupakkalain 96 §:n nojalla valittajaa myy- 
mästä tai muutoin luovuttamasta sähkösavuketuotteiden erikoisliikkeessään 

erilaisia tunnusomaisen maun sisältäviä nesteitä (mukaan lu
kien elintarvikemakunesteet ja aromitiivisteet), joita voidaan käyttää höy- 
rystämällä sähkösavukkeen avulla (sellaisenaan tai muihin nesteisiin sekoi
tettuna). Kielto on määrätty noudatettavaksi välittömästi ja sen tehosteeksi 
on asetettu tupakkalain 105 §:n 1 momentin nojalla 10 000 euron suuruinen 
uhkasakko ja 1 000 euron lisäerä jokaista sellaista viikkoa kohden, jonka 
kuluessa päävelvoitetta ei ole noudatettu.

Päätöksen perustelujen mukaan elintarvikemakunesteellä voi olla tupakka
lain 11 §:n 1 momentin, 24 §:n 1 momentin ja 25 §:n sitä estämättä sekä tu
pakkalaissa että elintarvikelaissa tarkoitettu käyttötarkoitus. Sähkösavuk- 
keiden erikoisliikkeessä elintarvikemakunesteeseen sovelletaan tupakkalain 
säädöksiä tuotteen todennäköisen käyttötarkoituksen vuoksi, siitä huoli
matta, että makunesteitä markkinoitaisiin käytettäväksi elintarvikekäyttöön, 
esimerkiksi leivontaan.

Nikotiiniton neste voi olla myös sellainen nikotiiniton neste, jota höyryste- 
tään sähkösavukkeen avulla sekoitettuna toisiin nesteisiin. Nikotiinitonta 
nestettä koskee tupakkalain makuainekielto. Tällaista nikotiinitonta nes
tettä, jolla on tunnusomainen maku tai tuoksu, ei tupakkalain mukaan saa 
myydä tai muutoin luovuttaa kuluttajalle.
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Päätöksen perustelujen mukaan tupakkalain 2 §:n 20 kohdan määritel
mäsäännöksen nojalla makunesteen käyttötarkoituksen ei tarvitse olla koro
tettu siten, että se edellyttäisi esimerkiksi yksinomaista tai pääasiallista tar
koitusta höyrystää nestettä sähkösavukkeen avulla. Minkä tahansa asteinen 
tarkoitus itsessään riittää, jos se on olosuhteista kokonaisuutena havaitta
vissa. Nikotiinitonta nestettä onkin pääsääntöisesti pidettävä höyrystettä- 
väksi tarkoitettuna nikotiinittomana nesteenä, mikäli se on myytävänä säh- 
kösavukkeisiin ja nikotiininesteisiin erikoistuneessa myyntipaikassa. Tässä 
tapauksessa tuotteen myynti tapahtuu sähkösavukkeita ja nikotiininesteitä 
tarjoavassa, tupakkalain 71 §:n 2 momentin mukaisessa myyntipaikassa ja 
tuote soveltuu höyrystämiseen sähkösavukkeen avulla. On pidettävä toden
näköisenä, että kuluttaja liikkeen valikoiman pohjalta mieltää tuotteen so
veltuvan juuri sähkösavukkeen avulla käytettäväksi. Kyseisessä tapauksessa 
makunesteet ovat ilmeisesti tarkoitettu höyrystettäväksi sähkösavukkeen 
avulla tai muulla vastaavalla tavalla, ja makunesteet ovat tupakkalain 2 §:n 
20 kohdan mukaisia höyrystettäväksi tarkoitettuja nikotiinittomia nesteitä, 
joihin sovelletaan tunnusomaisen tuoksun ja maun kieltoa. Nesteitä ei saa 
myydä tai muutoin luovuttaa kuluttajalle.

Oikeudellinen arviointi ja johtopäätökset

Tupakkalain 2 §:n 20 kohdan mukaan tupakkalaissa tarkoitetaan höyrystet
täväksi tarkoitetulla nikotiinittomalla nesteellä sähkösavukkeen avulla tai 
muulla vastaavalla tavalla höyrystettäväksi tarkoitettua muuta nestettä kuin 
nikotiininestettä. Pykälän 25 kohdan mukaan tunnusomaisella tuoksulla tai 
maulla tarkoitetaan muuta kuin tupakan tuoksua tai makua, joka on tulosta 
lisäaineesta tai lisäaineiden yhdistelmästä ja joka on selvästi havaittavaa tu
pakkatuotteessa, nikotiininesteessä tai höyrystettäväksi tarkoitetussa nikotii
nittomassa nesteessä ennen tuotteen käyttöä tai sen aikana.

Tupakkalain 25 §:stä yhdessä 24 §:n 1 momentin ja 11 §:n 1 momentin 
kanssa johtuu, että kuluttajalle ei saa myydä tai muutoin luovuttaa höyrys
tettäväksi tarkoitettua nikotiinitonta nestettä, jossa on tunnusomainen 
tuoksu tai maku.

Valituksessa mainitut elintarvikemaut ja aromitiivisteet ovat nikotiinittomia 
nesteitä, jotka ominaisuutensa perusteella soveltuvat käytettäviksi elintar
vikkeina esimerkiksi leivonnassa ja ruoanvalmistuksessa. Kyseiset tuotteet 
soveltuvat hyvin myös höyrystettäväksi sähkösavukkeen avulla ja muulla 
vastaavalla tavalla. Kyseisillä elintarvikemauilla ja aromitiivisteillä on siten 
useampia eri käyttötarkoituksia, jotka eivät ole toisensa poissulkevia. Käyt
tötarkoitukseensa hyvin soveltuvina niiden voidaan katsoa olevan tupakka
lain 2 §:n 20 kohdassa mainittuja, höyrystettäväksi tarkoitettuja nesteitä.

Kun kyseessä on edellä mainitun kaltainen elintarvikemaku tai aromitii- 
viste, jota voidaan käyttää sekä elintarvikkeena että höyrystettynä säh
kösavukkeen avulla, on tuotteen myynnin luvallisuutta tupakkakaupassa ar
vioitava tupakkalain säännösten pohjalta asiaa kokonaisuutena tarkastellen 
sekä asiayhteyden perusteella.

Elintarvikeliikkeen pääasiallinen tarkoitus on myydä elintarvikkeita. Näissä 
liikkeissä tupakkatuotteet ovat vain osa liildceen kokonaistuotevalikoimaa.
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Tupakkatuotteiden myyntiä on lisäksi näissä liikkeissä rajoitettu muun mu
assa tupakkalain 71 §:n 1 momentin nojalla siten, että tupakkatuotteiden 
esilläpito on kielletty. Kun elintarvikemakuja ja aromitiivisteitä myydään 
tällaisessa liikkeessä, niiden voidaan ensisijaisesti katsoa olevan osa kysei
sen liikkeen laajaa elintarviketuotevalikoimaa ja tarkoitettu elintarvikkeina 
käytettäviksi.

Tupakkakauppa on puolestaan tupakkalain 71 §:n 2 momentissa tarkoitettu 
erikoiskauppa, jonka pääasiallinen tarkoitus on myydä tupakkatuotteita sekä 
niihin liittyviä oheistuotteita. Tupakkatuotteiden tai tupakointiin liittyvien 
välineiden esillepanoa ei tällaisessa liikkeessä ole rajoitettu, vaan tuotteet 
saavat olla liikkeessä näkyvillä. Elintarvikkeet eivät lähtökohtaisesti kuulu 
tupakkakauppojen myyntivalikoimaan, kioskityyppistä suppeaa elintarvike- 
myyntiä lukuun ottamatta. Näissä oloissa asiayhteydestä on pääteltävissä, 
että tällaisessa liikkeessä tupakkatuotteiden ohella esillä ja myynnissä ole
vat erilaiset elintarvikemaut ja aromitiivisteet, joista on lisäksi asiakkaita 
varten mahdollisesti laadittu myös erillinen tuotevalikoimaa koskeva tuote- 
kansio, on tarkoitettu käytettäviksi sähkösavukkeen avulla höyrystettäväksi.

Edellä olevan perusteella ja kun otetaan huomioon, että valittaja on nimen
omaan sähkösavukkeiden myyntiin erikoistunut tupakkatuotteiden erikois
liike sekä asiakirjoista ilmenevä selvitys puheena olevia tuotteita koskevan 
valittajalla myynnissä olevan valikoiman laajuudesta ja myynnissä olevista 
tuotteista laaditusta esittelykansiosta, valittajan liikkeessä myynnissä ole
vien elintarvikemakujen ja aromitiivisteiden voidaan katsoa olevan tarkoi
tettu käytettäväksi sähkösavukkeen avulla höyrystettäväksi. kau
pungin ympäristölautakunta on voinut siten kieltää valittajaa myymästä tai 
muutoin luovuttamasta liikkeessään erilaisia tunnusomaisen maun sisältäviä 
nesteitä, mukaan lukien elintarvikemakunesteet ja aromitiivisteet, joita voi
daan käyttää höyrystämällä sähkösavukkeen avulla. Kiellon tehosteeksi on 
voitu asettaa valituksenalaisessa päätöksessä mainittu uhkasakko. Ottaen 
huomioon uhkasakkolain 8 §:ssä säädetyt uhkasakon suuruuden harkintaan 
vaikuttavat seikat voidaan uhkasakon suuruutta pitää lainmukaisena eikä 
sitä ole syytä muuttaa.

Oikeudenkäynti ei ole aiheutunut viranomaisen virheestä. Asiassa annettu 
ratkaisu huomioon ottaen ei ole kohtuutonta, että valittaja joutuu pitämään 
o ikeudenkäyntikulunsa vah inkonaan.

Sovelletut oikeusohjeet

Perusteluissa mainitut 
Uhkasakkolaki 6 § ja 9 § 
Hallintolainkäyttölaki 74 § 1 ja 2 mom.



Muutoksenhaku

Jakelu

Päätös

Oikeudenkäyntimaksu

Tupakkalain 106 §:n 2 momentin mukaan tähän päätökseen saa hakea muu
tosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto- 
oikeus myöntää valitusluvan. Valituskirjelmä on toimitettava korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen.

Valitusosoitus on liitteenä (LO 00.VL).

Päätöksen ovat tehneet hallinto-oikeuden jäsenet Toni Sarivirta, Riitta 
Huurre ja Marjo Wenho.

Esittelevä jäsen Marjo Wenho

Asiaa ratkaistaessa on äänestetty. Äänestyslausunto on päätöksen liitteenä.

saantitodistuksin

250 euroa (Oikeudenkäyntimaksua koskeva oikaisuvaatimusohje on tämän 
päätöksen liitteenä.)

Jäljennös kaupungin ympäristölautakunta



Liite hallinto-oikeuden päätökseen nro 19/0482/1,15.5.2019

Eri mieltä olleen hallinto-oikeustuomari Marjo Wenhon äänestyslausunto.

Kumoan kaupungin ympäristölautakunnan päätöksen. Asian näin
päättyessä lausunnon antaminen ennakkoratkaisun pyytämistä koskevasta 
vaatimuksesta raukeaa.

Hylkään valittajan oikeudenkäyntikuluvaatimuksen.

Yhdyn enemmistön perusteluihin siltä osin kuin perusteluissa on selostettu 
asiassa saatu selvitys sekä esitetty sovellettavat säännökset ja lain esityöt. 
Oikeudellisen arvioinnin ja oikeudenkäyntikulujen osalta lausun seuraavaa:

Oikeudellinen arviointi ja johtopäätökset

Asiassa on ratkaistavana, onko m kaupungin ympäristölautakunta voi
nut tupakkalain 96 §:n nojalla kieltää valittajaa myymästä tai muutoin luo
vuttamasta sähkösavukkeiden erikoisliikkeessään tunnusomaisen maun si
sältäviä elintarvikemakunesteitä ja aromitiivisteitä, jotka on tarkoitettu höy- 
rystettäväksi sähkösavukkeen avulla.

Tupakkalain Tl §:n 1 momentin, 24 §:n 1 momentin ja 25 §:n mukaan höy- 
rystettäväksi tarkoitettuja tunnusomaisen maun sisältäviä nikotiinittomia 
nesteitä eli makunesteitä ei saa myydä tai muutoin luovuttaa kuluttajille. 
Lain sanamuodon mukaan säännöksillä kielletään tunnusomaisen hajun tai 
maun sisältävät makunesteet, joiden nimenomainen käyttötarkoitus on höy- 
rystäminen sähkösavukkeen avulla. Tuotteen käyttötarkoituksen voidaan 
olettaa ilmenevän pakkausmerkinnöistä ja kauppiaan tai myyjän antamista 
ohjeista.

Valittajan kaupparekisteriin merkitty toimiala on elintarvikkeiden, juomien 
ja tupakan agentuuritoiminta. Asiassa saadun selvityksen mukaan valittaja 
myy sähkösavukkeiden erikoisliikkeessään sähkösavukkei
den, niiden osien ja nikotiininesteiden lisäksi erilaisten ruokien ja juomien 
maustamiseen sekä leivontaan tarkoitettuja elintarvikemakunesteitä ja aro
mitiivisteitä. Makunesteiden ja aromitiivisteiden tuoteselosteiden mukaan 
tuotteita ei ole tarkoitettu käytettäväksi sähkösavukkeen avulla tai höyrystä- 
mällä. Tuotteita ei myöskään markkinoida sähkösavukkeella käytettäväksi 
tai höyrystettäväksi.

Asiassa esitetyn perusteella ja erityisesti lain sanamuodon mukaisen tulkin
nan mukaan valittajan myymiä tuotteita ei voida pitää tupakkalain 2 §:n 20 
kohdan mukaisina höyrystettäviksi tarkoitettuina nikotiinittomina nesteinä. 
Myöskään lain esitöistä ei ole saatavissa perusteluja muunlaiselle tulkin
nalle. Edellä mainituilla perusteilla kaupungin ympäristölautakunta
ei ole voinut tupakkalain 96 §:n nojalla kieltää valittajaa myymästä tai muu
toin luovuttamasta kyseisiä tunnusomaisen maun sisältäviä, ruokien ja juo
mien maustamiseen sekä leivontaan tarkoitettuja ja markkinoituja elintarvi
kemakunesteitä ja aromitiivisteitä. Tämän vuoksi valituksenalainen H 
kaupungin ympäristölautakunnan päätös on kumottava ja asetettu uhka-



sakko poistettava. Asian näin päättyessä ei ole erikseen taipeen lausua valit
tajan vaatimuksesta koskien ennakkoratkaisun pyytämistä Euroopan unio
nin tuomioistuimelta.

Oikeudenkäyntikulut

Asia on ollut oikeudellisesti tulkinnanvarainen eikä oikeudenkäynnin voida 
katsoa johtuneen viranomaisen virheestä. Näin ollen ei ole kohtuutonta, että 
valittaja joutuu pitämään hallinto-oikeuskäsittelystä aiheutuneet oikeuden
käyntikulunsa vahinkonaan.

Sovellettavat oikeusohjeet

Perusteluissa mainitut 
Hallintolainkäyttölaki 74 § 1 ja 2 mom.

Vakuudeksi Marjo Wenho


