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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tupakkaverosta 
annetun lain 1 §:n ja liitteen muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tu-
pakkaverosta annettua lakia. Savukkeiden, 
sikarien ja pikkusikarien sekä piippu- ja sa-
vuketupakan veroa korotettaisiin keskimäärin 
10 prosenttia. Savukkeiksi käärittävän hie-
noksi leikatun tupakan veroa korotettaisiin 
keskimäärin 25 prosenttia. Korotukset koh-
distuisivat pääosin tupakkatuotteiden yksik-
köveroon. 

Korotuksen seurauksena arvioidaan savuk-
keiden hintojen nousevan keskimäärin 7,8 
prosenttia ja savukkeiksi käärittävän hienoksi 

leikatun tupakan hintojen keskimäärin 18,7 
prosenttia. Savukkeiksi käärittynä hienoksi 
leikatun tupakan hinnan arvioidaan nousevan 
keskimäärin senteissä yhtä paljon kuin teh-
dasvalmisteisen savukkeen. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2012 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 
 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 
1 päivänä tammikuuta 2012. 

————— 



 HE 94/2011 vp  
  

 

2 

SISÄLLYS 

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ.............................................................................1 

SISÄLLYS..................................................................................................................................2 

PERUSTELUT ...........................................................................................................................3 

1 Nykytila.............................................................................................................................3 

1.1 Lainsäädäntö.................................................................................................3 

1.2 Käytäntö .......................................................................................................5 

1.3 Tupakkaverotus eräissä EU:n jäsenvaltioissa...............................................7 

1.4 Nykytilan arviointi .......................................................................................9 

2 Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset......................................................................9 

2.1 Tavoitteet......................................................................................................9 

2.2 Toteuttamisvaihtoehdot ..............................................................................10 

2.3 Keskeiset ehdotukset ..................................................................................10 

3 Esityksen vaikutukset......................................................................................................11 

3.1 Taloudelliset vaikutukset............................................................................11 

3.2 Yhteiskunnalliset vaikutukset.....................................................................12 

4 Asian valmistelu..............................................................................................................12 

5 Riippuvuus muista esityksistä .........................................................................................13 

6 Voimaantulo....................................................................................................................13 

LAKIEHDOTUS ......................................................................................................................14 

Laki tupakkaverosta annetun lain 1 §:n ja liitteen muuttamisesta...........................14 

LIITE ........................................................................................................................................15 

LIITE ........................................................................................................................................16 

RINNAKKAISTEKSTI............................................................................................................16 

Laki tupakkaverosta annetun lain 1 §:n ja liitteen muuttamisesta...........................16 

LIITE ........................................................................................................................................17 

 

 
 



 HE 94/2011 vp  
  

 

3

 
PERUSTELUT 

1  Nykyti la  

1.1 Lainsäädäntö  

Kansallinen lainsäädäntö 
 

Tupakkatuotteiden valmisteveron perus-
teesta ja määrästä säädetään tupakkaverosta 
annetussa laissa (1470/1994), jäljempänä tu-
pakkaverolaki. Tupakkaveroa kannetaan sa-
vukkeista, sikareista ja pikkusikareista sekä 
piippu- ja savuketupakasta. Piippu- ja savu-
ketupakka on verotuksellisesti jaettu kahteen 
eri tuoteryhmään, jotka ovat savukkeiksi kää-
rittävä hienoksi leikattu tupakka sekä muu 
piippu- ja savuketupakka. Tupakkaveroa 
kannetaan myös muista tupakkaa sisältävistä 
tuotteista ja savukepapereista. Verotusmenet-
telyyn sovelletaan valmisteverotuslain 
(182/2010) säännöksiä. 

Tupakkaverolaissa säädetään tupakkatuot-
teita koskevista määritelmistä ja veron mää-
räämisen perusteista. Tupakkaveroa on suori-
tettava lain liitteen verotaulukon mukaan. 
Vero määrätään tuotteen vähittäismyyntihin-
nasta. Vähittäismyyntihinnalla tarkoitetaan 
verovelvollisen ilmoittamaa vähittäismyynti-
hintaa. Savukkeista, piippu- ja savuketupa-
kasta sekä savukkeiksi käärittävästä hienoksi 
leikatusta tupakasta vero määrätään lisäksi 
yksikköverona. 

Tupakkaveroa on viimeksi korotettu vuo-
den 2009 ja 2010 alusta voimaantulleilla tu-
pakkaverosta annetun lain muuttamisesta an-
netuilla laeilla 748/2008 ja 1021/2009. Ny-
kyisin savukkeiden yksikköperusteinen vero 
on 17,50 euroa 1 000 kappaletta kohti ja ar-
voperusteinen vero 52 prosenttia vähittäis-
myyntihinnasta. Sikarien ja pikkusikarien ve-
ro on 25 prosenttia vähittäismyyntihinnasta. 
Piippu- ja savuketupakasta kannetaan yksik-
köperusteista veroa 8,50 euroa kilogrammal-
ta ja arvoperusteista veroa 48 prosenttia vä-
hittäismyyntihinnasta. Savukkeiksi käärittä-
västä hienoksi leikatusta tupakasta kannetaan 
yksikköperusteista veroa 10 euroa kilogram-
malta ja arvoperusteista veroa 52 prosenttia 
vähittäismyyntihinnasta.  Muun tupakkaa si-

sältävän tuotteen ja savukepaperin vero on 60 
prosenttia vähittäismyyntihinnasta. 

Lisäksi savukkeista ja savukkeiksi käärittä-
västä hienoksi leikatusta tupakasta suoritetta-
van veron määrä on aina vähintään verotau-
lukon mukainen vähimmäisvero. Vähim-
mäisveron rakennetta muutettiin neuvoston 
tupakkaverotusta koskevan direktiivin täy-
täntöönpanon yhteydessä vuoden 2011 alusta 
voimaantulleella lailla tupakkaverosta anne-
tun lain muuttamisesta (1125/2010) siten, et-
tä vähimmäisvero perustuu yksikköperustei-
seen veroon. Savukkeiden vähimmäisvero on 
131,50 euroa 1 000 kappaletta kohti ja sa-
vukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupa-
kan vähimmäisvero on 68,50 euroa kilo-
grammalta. Aikaisemmin vähimmäisvero las-
kettiin prosenttiosuutena kysytyimmän hinta-
luokan tupakkaverosta. Vähimmäisveroa so-
velletaan lähtökohtaisesti niihin savukkeisiin 
ja savukkeiksi käärittävään hienoksi leikat-
tuun tupakkaan, jotka myydään vähittäis-
myyntihinnan painotettua keskiarvoa alem-
malla hinnalla. Käytännössä savukkeiden vä-
himmäisvero on vuonna 2011 tullut sovellet-
tavaksi silloin, kun savukkeiden hinta on 
enintään 4,38 euroa 20 kappaleelta. Lähes 
puolet verotetuista savukkeista on tällä het-
kellä vähimmäisveron piirissä. Vähimmäis-
veroa sovelletaan savukkeiksi käärittävään 
hienoksi leikattuun tupakkaan, jonka hinta on 
enintään 112,50 euroa kilogrammaa kohti eli 
3,37 euroa 30 gramman tupakkapussilta. Nii-
den osuus on noin neljännes savukkeiksi kää-
rittävän hienoksi leikatun tupakan veropoh-
jasta. 

Sääntöjen vastaisesti tai muuten kuin kau-
pallista myyntiä varten maahantuotujen tu-
pakkatuotteiden vähittäismyyntihintana pide-
tään vastaavien tuotteiden vähittäismyynti-
hintaa Suomessa. Jollei vastaavia tuotteita 
täällä ole, määrätään savukkeiden ja savuk-
keiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan 
vero vähimmäisveron mukaisesti. Muiden 
tupakkatuotteiden verotusarvona pidetään 
tuoteryhmän keskimääräistä vähittäismyynti-
hintaa, jonka Tullihallitus vahvistaa. 
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EU:n lainsäädäntö 
 

Euroopan unionin yhdenmukaistetun val-
misteverolainsäädännön piiriin kuuluvat sa-
vukkeet, sikarit ja pikkusikarit, hienoksi lei-
kattu tupakka sekä muu piippu- ja savuketu-
pakka. Muut tupakkaa sisältävät tuotteet ja 
savukepaperi eivät kuulu unionin lainsäädän-
nön alaisuuteen, mutta niistä kannetaan kan-
sallista valmisteveroa Suomessa. 

Jäsenvaltioita velvoittavat säännökset yh-
tenäistetystä tupakkaverotuksesta sisältyvät 
valmistettuun tupakkaan sovellettavan val-
misteveron rakenteesta ja verokannoista an-
nettuun neuvoston direktiiviin 2011/64/EU, 
jäljempänä tupakkaverodirektiivi. Jäsenvalti-
ot voivat kansallisesti säätää verotasonsa ja 
verorakenteensa omista poliittisista lähtö-
kohdistaan vapaasti, kunhan ne noudattavat 
tupakkaverodirektiivissä tupakkatuotteille 
säädettyjä vähimmäisverotasoja, määritelmiä 
sekä muita verotukseen ja sen rakenteeseen 
liittyviä säännöksiä. 

Tupakkaverodirektiivissä säädetään vä-
himmäisverotasoista, joilla pyritään asteittain 
yhdenmukaistamaan tupakkatuotteiden vero- 
ja hintatasoja sisämarkkinoilla. Sisämarkki-
noilla suuret hintaerot johtavat rajojen yli ta-
pahtuvaan kaupankäyntiin ja salakuljetuk-
seen, mikä vääristää kilpailua ja voi tehdä 
tyhjäksi jäsenvaltioiden pyrkimykset toteut-
taa muun muassa terveysperusteista tupakka-
veropolitiikkaa. Yhteiset verotasot ja yhte-
näiset veronalaisten tuotteiden määrittelyt 
vähentävät mahdollisuuksia hankkia saman-
laisia tuotteita maasta, jossa verotuksen taso 
poikkeaa olennaisesti. Verorasituksen voi-
makas vaihtelu eri jäsenmaissa voi aiheuttaa 
merkittäviä kilpailun vääristymiä. Toisaalta 
valmisteverokantojen lähentäminen entises-
tään edistää osaltaan salakuljetuksen ja pe-
tosten torjuntaa. 

Tupakkaverodirektiivin mukaan jäsenvalti-
oiden on sovellettava savukkeisiin sekä yk-
sikkö- että arvoveroa, joiden yhteenlasketun 
yleisen valmisteveron vähimmäistason on ol-
tava vähintään 57 prosenttia savukkeiden vä-
hittäismyyntihinnan painotetusta keskiarvos-
ta. Tämän yleisen valmisteveron laskemises-
sa otetaan huomioon paljouden perusteella 
kannettava yksikkövero ja arvon perusteella 
kannettava valmistevero ilman arvonlisäve-

roa. Vuoden 2014 alusta 57 prosentin vä-
himmäisvaatimusta korotetaan 60 prosenttiin. 

Tupakkaverodirektiivin mukaan vähittäis-
myyntihinnan painotettu keskiarvo lasketaan 
ottamalla huomioon kaikkien kussakin jäsen-
valtiossa kulutukseen luovutettujen savuk-
keiden kokonaisarvo, joka perustuu kaikki 
verot sisältävään vähittäismyyntihintaan, ja-
ettuna kulutukseen luovutettujen savukkei-
den kokonaismäärällä. Jäsenvaltion on mää-
ritettävä se viimeistään kunkin vuoden maa-
liskuun 1 päivänä kaikkia tällaisia edeltävänä 
kalenterivuonna tehtyjä kulutukseen luovu-
tuksia koskevien tietojen perusteella. 

Savukkeiden valmisteverolle on säädetty 
lisäksi euromääräinen vähimmäistaso, joka 
on 64 euroa 1 000 savukkeelta vuoden 2011 
alusta lähtien. Valmisteveron vähimmäista-
soa korotetaan 90 euroon 1 000 savukkeelta 
vuoden 2014 alusta, mikä merkitsee 40 pro-
sentin korotusta. 

Jäsenvaltioiden, jotka kantavat valmisteve-
roa vähintään 101 euroa 1 000 savukkeelta 
vähittäismyyntihinnan painotetun keskiarvon 
perusteella, ei tarvitse noudattaa edellä mai-
nittua 57 prosentin yleisen valmisteveron vä-
himmäisvaatimusta. Vuoden 2014 alusta jä-
senvaltioiden, jotka kantavat valmisteveroa 
vähintään 115 euroa 1 000 savukkeelta vähit-
täismyyntihinnan painotetun keskiarvon pe-
rusteella, ei tarvitse noudattaa 60 prosentin 
yleisen valmisteveron vähimmäisvaatimusta. 

Savukkeiden yksikköveron tulee lisäksi 
täyttää tietty prosenttiosuus savukkeiden ve-
rorasituksesta. Sen on oltava 31 päivään jou-
lukuuta 2013 asti vähintään viisi prosenttia ja 
korkeintaan 76,5 prosenttia siitä kokonaisve-
rosta, joka syntyy yhdistämällä savukkeiden 
yksikkö- ja arvovero sekä arvonlisävero, jot-
ka kannetaan vähittäismyyntihinnan painote-
tusta keskiarvosta. Vuoden 2014 alusta alka-
en yksikköveron on oltava vähintään 7,5 pro-
senttia ja korkeintaan 76,5 prosenttia koko-
naisverosta. 

Tupakkaverodirektiivin mukaan jäsenvalti-
ot voivat kantaa savukkeista vähimmäisve-
ron, jos se ei estä tupakkaverodirektiivissä 
säädetyn savukkeiden yleisen valmisteveron 
rakenteen noudattamista. Vähimmäisveron 
tarkoituksena on hillitä halpahintaisten sa-
vukkeiden tuloa markkinoille. 



 HE 94/2011 vp  
  

 

5

Tupakkaverodirektiivin mukaan savuk-
keiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan 
yleisen valmisteveron osuus on vuoden 2011 
alusta vähintään 40 prosenttia kulutukseen 
luovutetun savukkeiksi käärittävän hienoksi 
leikatun tupakan vähittäismyyntihinnan pai-
notetusta keskiarvosta tai vähintään 40 euroa 
kilogrammalta. Vuoden 2013 alusta yleisen 
valmisteveron osuus nousee vähintään 43 
prosenttiin tai vähintään 47 euroon kilo-
grammalta. Vuoden 2015 alusta yleisen val-
misteveron osuus on vähintään 46 prosenttia 
tai vähintään 54 euroa kilogrammalta. Vuo-
den 2018 alusta yleisen valmisteveron osuus 
on vähintään 48 prosenttia tai vähintään 60 
euroa kilogrammalta. Vuoden 2020 alusta 
yleisen valmisteveron osuus on vähintään 50 
prosenttia tai vähintään 60 euroa kilogram-
malta. Savukkeiksi käärittävän hienoksi lei-
katun tupakan vähittäismyyntihinnan paino-
tettu keskiarvo lasketaan vastaavalla tavalla 
kuin savukkeiden vähittäismyyntihinnan pai-
notettu keskiarvo. 

Muun piippu- ja savuketupakan kuin sa-
vukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupa-
kan yleisen valmisteveron on oltava vuoden 
2011 alusta alkaen vähintään 20 prosenttia 
vähittäismyyntihinnasta, johon sisältyvät 
kaikki verot, tai 22 euroa kilogrammaa kohti. 

Sikarien tai pikkusikarien yleisen valmiste-
veron on oltava vuoden 2011 alusta alkaen 
vähintään viisi prosenttia vähittäismyynti-
hinnasta, johon sisältyvät kaikki verot, taikka 
12 euroa 1 000 kappaletta tai kilogrammaa 
kohti. 
 
1.2 Käytäntö 

Tupakkatuotteiden hinnat ja kulutus 
 

Vuosien 2009 ja 2010 alusta toteutetuilla 
veronkorotuksilla tavoiteltiin tupakkatuottei-
den maltillista hinnannousua ja pyrittiin ka-
ventamaan savukkeiksi käärittävän irtotupa-
kan ja tehdasvalmisteisten savukkeiden hin-
taeroa. Irtotupakan vähittäismyyntihinnat 
ovatkin nousseet vuoden 2008 tasosta vuo-
den 2010 loppuun mennessä yli viidennek-
sellä, kun savukkeiden vähittäismyyntihin-
noissa nousua on ollut noin 13 prosenttia. 
Myös heinäkuussa 2010 voimaantulleella 
yleisen arvonlisäprosentin korotuksella on ol-

lut osuutta tupakkatuotteiden hintojen nou-
suun, sillä arvonlisäys nostaa tupakkaveron 
määrää ja korottaa sitä kautta edelleen hintaa, 
josta arvonlisävero lasketaan. Savukkeiden 
painotettu keskihinta on noussut vuoden 
2008 hieman yli neljästä eurosta vuonna 
2011 yli 4,40 euroon 20 kappaleelta, mikä 
vielä vuonna 2008 oli kalleimpia hintaseg-
menttejä. Markkinoiden rakenteen kannalta 
savukkeiden kulutus on kaikkien savukkei-
den hintojen noustua painottunut koko savu-
kemarkkinoihin nähden aikaisempaa enem-
män edullisimpiin hintaluokkiin. Hintaero 
halvimpien ja kalliimpien savukemerkkien 
välillä on kasvanut. 

Suomessa kulutettiin vuonna 2010 noin 4,7 
miljardia kappaletta Suomessa verotettuja 
savukkeita. Veropohja on kaventunut vuo-
desta 2008 noin neljällä prosentilla. Merkit-
tävimpinä syinä tähän voidaan pitää kahdesta 
veronkorotuksesta seurannutta hintojen nou-
sua ja muita tupakkapoliittisia toimenpiteitä, 
joilla on pyritty vähentämään kulutusta.  

Myös muiden tupakkatuotteiden kulutus on 
ollut laskussa lukuun ottamatta sikareita ja 
pikkusikareita, joiden veropohja on kasvanut 
vuodesta 2008 hieman. Sikarit ja pikkusikarit 
verotetaan yksinomaan arvoperusteisesti nii-
den vähittäismyyntihinnan perusteella. 
 
Verotuotot 
 
Tupakkaveron tuotto on kehittynyt seuraa-
vasti 
 

Vuosi  Verotuotto 
(milj. euroa) 

  
2005 607 
2006 625 
2007 624 
2008 630 
2009 689 
2010 698 

 
Tupakkaveron tuoton merkittävä kasvu 

vuodesta 2008 on aiheutunut pääasiassa ve-
ronkorotuksista. Tupakkaveron tuotto kasvaa 
vuosittain myös hintojen nousun takia, sillä 
nykyinen verorakenne on vahvasti painottu-
nut arvoon. Vuonna 2011 tuoton arvioidaan 
olevan 704 miljoonaa euroa. 
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Savukkeiden osuus on noin 90 prosenttia 
tupakkaveron kertymästä. Savukkeiksi kää-
rittävän hienoksi leikatun tupakan osuus on 
noin 7 prosenttia, sikarien ja pikkusikarien 
noin 2 prosenttia sekä piippu- ja savuketupa-
kan, savukepaperin ja muun tupakkaa sisäl-
tävän tuotteen noin yksi prosentti. 
 
Matkustajatuonti ja laiton tuonti 
 

Kotimaisten tupakkatuotteiden hintojen 
nousu luo helposti kannustimia sekä verova-
paalle matkustajatuonnille että muulle vero-
tuksen ulkopuolelle jäävälle tuonnille, sillä 
tupakkatuotteiden hintaerot lähialueisiin 
nähden ovat jo valmiiksi suuret. 

Savukkeiden matkustajatuonnille ja muulle 
Suomessa verotuksen ulkopuolelle jäävälle 
tuonnille on vaikeaa määrittää täysin luotet-
tavia mittareita. Yhdessä niiden osuuden ar-
vioidaan olevan noin viidennes Suomessa 
kulutetuista savukkeista. Matkustajatuontia 
koskevat tutkimukset eivät ole osoittaneet 
savukkeiden matkustajatuonnin kasvaneen 
vuosina 2009 ja 2010 toteutettujen veronko-
rotusten seurauksena. Savukkeiden matkusta-
jatuonnin arvioitiin kasvaneen hieman yli 3 
prosenttia vuonna 2009, mutta laskeneen lä-
hes 19 prosenttia vuonna 2010. Alkuvuonna 
2011 savukkeiden matkustajatuonti näyttäisi 
kasvaneen merkittävästi. Vielä ei ole kuiten-
kaan tietoa, onko kasvu pysyvämpi suuntaus. 
Savukkeiden suuri hintaero lähialueisiin näh-
den tekee myös tupakan laittoman kaupan 
järjestäytyneelle rikollisuudelle houkuttele-
vaksi ja suurin osa laittomasta kaupasta on-
kin järjestäytyneiden rikollisryhmien käsissä. 
Koska ammattimaisen laittoman tuonnin 
kasvusta ei ole ollut viime aikoina nähtävissä 
merkkejä, voidaan arvioida, että myös sa-
vukkeiden kokonaiskulutus on viime vuosina 
laskenut. Savukkeiksi käärittävän hienoksi 
leikatun tupakan tuontimääristä ei ole ajan-
tasaista tutkimustietoa. 

Vuoden 2009 heinäkuun alussa tuli voi-
maan tupakkatuotteiden yksityistä maahan-
tuontia koskeva muutos toimenpiteistä tupa-
koinnin vähentämiseksi annettuun lakiin 
(693/1976), jäljempänä tupakkalaki. Muu-
toksen seurauksena matkustaja saa tuoda 
mukanaan Suomeen ainoastaan laissa sääde-
tyn määrän sellaisia tupakkatuotteita, joissa 

ei ole suomen- ja ruotsinkielisiä varoitus-
merkintöjä. Tupakkalain mukaan Suomeen ei 
saa tuoda omaa käyttöä varten tupakkatuot-
teita, joista puuttuvat tupakkalain edellyttä-
mät merkinnät, enempää kuin 200 savuketta, 
50 sikaria, 100 pikkusikaria ja 250 grammaa 
piippu- tai savuketupakkaa. Tupakkatuottei-
den varoitusmerkintöihin liittyvien rajoitus-
ten arvioidaan rajoittavan matkustajatuontia. 
Matkustajatuonnin osuuden savukkeiden ko-
konaiskulutuksesta arvioidaan kuitenkin ole-
van yli 10 prosenttia, vaikka matkustajatuonti 
Suomea selvästi halvemman hintatason Vi-
rosta on edellä kuvatuin tavoin rajoitettua. 
 
Tupakoinnin terveydelliset ja sosiaaliset vai-
kutukset 
 

Tupakointi on yksi merkittävimmistä sai-
rastavuuden ja ennenaikaisen kuolleisuuden 
riskitekijöistä. On arvioitu, että joka toinen 
tupakoija kuolee ennenaikaisesti tupakan ai-
heuttamiin sairauksiin. 

Tupakoinnista aiheutuvien sairauksien vä-
littömät terveydenhuollon kustannukset ovat 
vuosittain noin 300 miljoonaa euroa. Muita 
tupakoinnin aiheuttamia kustannuksia syntyy 
muun muassa sairauspoissaoloista, työkyvyt-
tömyydestä ja ennenaikaisista kuolemista. 

Tupakoinnin vähentymisestä huolimatta 
Suomessa on edelleen noin miljoona tupa-
koitsijaa. Vuonna 2010 työikäisistä miehistä 
päivittäin tupakoi 23 prosenttia ja naisista 16 
prosenttia. Miesten tupakointi on vähentynyt 
pitkällä aikavälillä ja myös naisten tupakointi 
on viime vuosina kääntynyt laskuun. Lapsista 
ja nuorista tupakkatuotteita käyttää päivittäin 
noin joka viides 16—18 -vuotias. Tutkimuk-
set osoittavat, että nuoret kuluttavat ensisijai-
sesti tehdasvalmisteisia savukkeita, mutta 
kahden viime vuoden aikana itsekäärittyjen 
savukkeiden suosio on kasvanut poikien kes-
kuudessa. 

Suomalaisten keskimääräinen terveydentila 
on viime vuosina monessa suhteessa kohen-
tunut, mutta sosioekonomiset terveyserot 
ovat kasvaneet. Erot ilmenevät selvinä 
elinajan odotteessa, sairastavuudessa ja elin-
tavoissa. Alkoholin riskikäyttö ja tupakointi 
aiheuttavat arviolta jopa puolet työikäisten 
miesten sosioekonomisista kuolleisuuserois-
ta. Erot näkyvät myös nuorissa ikäryhmissä. 
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1.3 Tupakkaverotus eräissä EU:n jäsen-
valtioissa 

Yleistä 
 

Edellisen 10 vuoden aikana EU:n jäsenval-
tioissa on tehty merkittäviä tupakkaveron ko-
rotuksia. Verollisten savukkeiden kulutus on 
laskenut yli viidenneksellä ja verotuotot kas-
vaneet noin 15 prosentilla vuodesta 2002. 
Samaan aikaan savukkeiden laiton kauppa on 
kuitenkin kasvanut huomattavasti useissa jä-
senmaissa. Salakuljetettujen ja väärennetty-
jen savukkeiden osuuden arvioidaan tällä 
hetkellä olevan lähes 10 prosenttia EU:n jä-
senvaltioissa kulutetuista savukkeista, mikä 
menetettynä verotuottona vastaa noin 10 mil-
jardia euroa. Yli puolet salakuljetetuista ja 
väärennetyistä savukkeista on peräisin EU:n 
ulkopuolelta. 

Keskihintaisen savukeaskin euromääräisel-
lä verorasituksella mitattuna savukkeiden ve-
rotaso on Suomessa suuruudeltaan Euroopan 
ylempää keskitasoa. Savukkeiden verotus on 
korkeinta Irlannissa, Iso-Britanniassa ja 
Ranskassa. Muista jäsenvaltioista Hollannis-
sa, Belgiassa, Saksassa, Tanskassa ja Ruot-
sissa savukkeiden verotus on hieman Suomea 
ankarampaa. Euromääräisiä verorasituksia 
vertailtaessa on kuitenkin otettava eri maiden 
hintatasojen lisäksi huomioon niiden lähialu-
eiden hintatasot. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty eräiden 
EU:n jäsenvaltioiden osalta niiden ilmoitta-
mat savukkeiden painotetut keskihinnat kos-
kien vuotta 2010, Eurostatin julkaisema vuo-
den 2009 tiedoilla laskettu tupakan hintain-
deksi sekä verotasot heinäkuussa 2011. 

 
 Painotettu 

keskihinta 
€/20 kpl 

Eurostat 
EU27=100
 

Yksikkövero 
€/1000 kpl 

Arvovero 
% 

Vähimmäisvero 
€/1000 kpl 

Irlanti 8,47 217,00 183,42 18,25 - 
Iso-Britannia 6,27 166,00 178,60 16,50 - 
Ranska 5,40 133,00 19,59 56,99 173,00 
Ruotsi 4,97 130,00 137,77 1,00 - 
Alankomaat 4,73 111,00 135,66 8,59 156,00 
Tanska 4,65* 117,00 90,58 21,65 139,08 
Saksa 4,60 119,00 90,80 21,94 ** 
Belgia 4,53 108,00 15,93 52,41 127,84 
Suomi 4,32 110,00 17,50 52,00 131,50 
Italia 4,10 104,00 7,68 54,57 131,19 
Itävalta 3,79 97,00 34,00 42,00 111,28 
Espanja 3,33 73,00 12,70 57,00 116,90 
Kreikka 3,13 72,00 19,66 52,45 101,76 
Tsekki 2,78 75,00 43,82 28,00 82,31 
Puola 2,32 52,00 40,22 31,41 76,67 
Latvia 2,21 62,00 35,22 30,50 73,26 
Viro 2,21 58,00 38,35 33,00 73,00 
Liettua 2,16 51,00 38,23 25,00 64,00 
 
* vuonna 2011 
** 181,56 – arvonlisävero 
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Seuraavassa taulukossa on esitetty eräiden 
EU:n jäsenvaltioiden osalta niiden ilmoitta-
mat savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun 

tupakan painotetut keskihinnat koskien vuot-
ta 2010 sekä verotasot heinäkuussa 2011. 
 

 
 Painotettu 

keskihinta €/kg 
Yksikkövero €/kg Arvovero % Vähimmäisvero 

€/kg 
Irlanti * 220,30 - - 
Iso-Britannia * 175,08 - - 
Ranska 170,28 - 58,57 105,00 
Ruotsi * 169,23 - - 
Alankomaat 116,12 50,45 13,00 65,54 
Tanska * 87,56 - - 
Saksa 101,33 41,65 14,30 ** 
Belgia 81,79 7,96 31,50 43,13 
Suomi 123,17 10,00 52,00 68,50 
Italia * - 56,00 79,35 
Itävalta 96,40 - 50,00 47,50 
Espanja 90,11 8,00 41,50 75,00 
Kreikka 144,77 - 67,00 108,58 
Tsekki * 54,87 - - 
Puola 73,93 25,99 31,41 - 
Latvia * 47,90 - - 
Viro * 55,79 - - 
Liettua * 40,26 - - 
 
* ei ilmoitettu 
** 81,63 – arvonlisävero 
 
Ruotsi 
 

Ruotsissa korotettiin 1990-luvun lopussa 
tupakkaveroa yli 50 prosenttia. Veronkoro-
tukset johtivat suoraan salakuljetuksen ja pi-
meiden markkinoiden kasvuun. Huolimatta 
suurista veronkorotuksista tupakkaverotuotot 
laskivat, sillä verollisten savukkeiden myynti 
väheni merkittävästi. Veronkorotusten seura-
uksena Ruotsiin syntyi laajat laittomien tu-
pakkatuotteiden markkinat. Laittoman kau-
pan kasvuun reagoitiin alentamalla tupakka-
verotusta muutama vuosi korotusten jälkeen, 
mutta verotuotot palasivat entiselle tasolleen 
vasta noin kymmenen vuoden kuluttua. 

Ruotsissa siirryttiin vuoden 2011 alusta sa-
vukkeiden verotuksessa lähes kokonaan yk-
sikköperusteiseen verotukseen. Savukkeiden 
yksikköperusteinen vero on 1,27 kruunua sa-
vukkeelta ja arvoperusteinen vero on yksi 
prosentti korkeimmasta vähittäismyyntihin-
nasta. Ruotsissa käytössä oleva savukkeiden 

verorakenne täyttää tupakkaverodirektiivin 
edellytykset yksikkö- ja arvoperusteisesta ve-
rorakenteesta, mutta verotus perustuu lähes 
täysin yksikköperusteiseen veroon. Yksikkö-
vero on sidottu kuluttajahintaindeksiin. Vä-
himmäisveroa ei Ruotsin käyttämällä verora-
kenteella tarvita. 

Ruotsissa tupakkatuotteiden hintaerot lähi-
alueisiin nähden eivät ole niin merkittäviä 
kuin Suomessa. Lisäksi Ruotsin tupakka-
markkinat poikkeavat Suomen markkinoista 
ja verottomien tupakkatuotteiden osuus kulu-
tuksesta on vähäisempi kuin Suomessa. Täs-
sä mielessä Ruotsilla on Suomea joustavam-
mat mahdollisuudet tupakkaveron tason ja 
rakenteen muutoksiin. 

Mikään muu EU:n jäsenvaltio ei ole tois-
taiseksi siirtynyt verottamaan savukkeita 
Ruotsin tapaan mahdollisimman yksikköpe-
rusteisesti. Arvoperusteisen veron suuruus 
muissa jäsenvaltioissa vaihtelee 8,59 ja 57 
prosentin välillä. 
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Viro 
 

Viro on korottanut vuoden 2010 alussa tu-
pakkaveroa ja saavuttanut tupakkaverodirek-
tiivin edellyttämän vähimmäisverotason. Ve-
ronkorotuksista huolimatta tupakkatuotteiden 
hintaerot Suomen ja Viron välillä ovat edel-
leen suuret. Keskihintainen savukeaski mak-
saa Virossa noin puolet siitä, mitä vastaava 
aski maksaisi Suomessa. 

Tupakkaveron korotuksia tehtäessä Viron 
kohtaamat haasteet matkustajatuonnin ja 
harmaatuonnin osalta ovat pitkälti samoja 
kuin Suomella. Savukkeiden suuren hinta-
eron takia Viron ja sen lähialueiden välillä on 
oletettavaa, että Viron on mahdollista jatkos-
sakin korottaa tupakkaveroaan vain maltilli-
sesti. 
 
1.4 Nykytilan arviointi 

Tupakkaveroa on korotettu pääministeri 
Matti Vanhasen II hallituksen ohjelman mu-
kaisesti terveyspoliittisin perustein vuosina 
2009 ja 2010. Vuoden 2009 alussa korotettiin 
savukkeiden, sikarien ja pikkusikarien sekä 
piippu- ja savuketupakan veroa keskimäärin 
10 prosenttia ja savukkeiksi käärittävän hie-
noksi leikatun tupakan veroa 25 prosenttia. 

Tupakkaveroa korotettiin vuoden 2010 
alusta siten, että savukkeiden, sikarien ja 
pikkusikarien sekä piippu- ja savuketupakan 
vero nousi noin viisi prosenttia. Savukkeiksi 
käärittävän hienoksi leikatun tupakan veroa 
korotettiin noin 15 prosenttia. 

Veronkorotuksilla tavoiteltiin maltillista 
tupakkatuotteiden hintojen nousua. Tavoit-
teena oli, että tupakkatuotteiden hinnannousu 
ei johtaisi merkittävässä määrin kotimaisen 
myynnin korvautumiseen matkustajatuonnil-
la. Tupakkaveron korotus kohdistettiin terve-
ysperusteisesti siten, että veronkorotuksen 
seurauksena tapahtuvalla hinnannousulla py-
rittiin ehkäisemään tupakoinnin aloittamista 
nuorten keskuudessa. Veronkorotusten ta-
voitteena oli erityisesti itse käärityn savuk-
keen ja tehdasvalmisteisen savukkeen hinta-
eron kaventaminen. 

Tupakkatuotteiden veroon ja tupakkatuot-
teiden hintoihin on vaikuttanut myös 1 päi-
vänä heinäkuuta 2010 voimaantullut arvon-
lisäveron korotus 23 prosenttiin. Tupakkave-

ron arvoperusteinen osa lasketaan arvon-
lisäveron sisältävästä myyntihinnasta. Lisäksi 
tupakkaveron noustessa myös arvonlisäveron 
määrä edelleen kasvaa. 

Suomessa tupakkaveron rakenne on painot-
tunut arvoperusteiseen osaan ja sen osuus on 
kansainvälisesti verrattuna korkea. Tupakka-
veron määrä kasvaa automaattisesti hintojen 
noustessa tai arvonlisäveroa korotettaessa, 
jolloin hintaero naapurimaihin nähden kas-
vaa. Vuoden 2009 korotus kohdistui savuk-
keiden kohdalla arvoperusteiseen veroon, 
kun taas vuonna 2010 korotettiin yksikköpe-
rusteista veroa. Vuonna 2010 toteutettu ar-
vonlisäveron korotus on toisaalta lisännyt ar-
voperusteisen tupakkaveron ja arvonlisäve-
ron osuutta hinnassa. 

Savukkeiden ja savukkeiksi käärittävän 
hienoksi leikatun tupakan vähimmäisverojen 
rakenteet muutettiin yksikköperusteisiksi 
vuoden 2011 alusta. Verotasossa otettiin 
huomioon inflaatio-odotus vuodelle 2011. 

Tupakkatuotteiden hintaan ja verotukseen 
liittyvät toimenpiteet ovat tehokas keino vai-
kuttaa tupakointiin väestötasolla. Vaikka ve-
rotuksella voidaan vaikuttaa tupakoinnin ja 
siitä aiheutuvien haittojen vähentämiseen, 
tupakkaverotuksen tasoa määritettäessä on 
tärkeää ottaa huomioon, että kotimaisten tu-
pakkatuotteiden hintojen nousu luo helposti 
kannustimia sekä matkustajatuonnille että 
harmaatuonnille johtuen tupakkatuotteiden jo 
valmiiksi suurista hintaeroista lähialueisiin 
nähden. Liian suuret kertakorotukset voivat 
johtaa matkustajatuonnin ja muun tilastoi-
mattoman kulutuksen hallitsemattomaan 
kasvuun sekä sitä kautta veropohjan kaven-
tumiseen ja verotuottojen laskuun ilman 
merkittäviä toivottuja terveydellisiä vaiku-
tuksia. Tupakkatuotteiden harmaiden ja lait-
tomien markkinoiden voidaan sanoa olevan 
Suomessa edelleen hallinnassa. Samalla kui-
tenkin matkustajatuonnin osuus erityisesti 
savukkeiden kokonaiskulutuksesta on suuri. 
 
2  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

2.1 Tavoitteet 

Esityksen tavoitteena on pääministeri Jyrki 
Kataisen hallituksen ohjelman mukaisesti ko-
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rottaa tupakkaveroa terveyspoliittisin ja val-
tiontaloudellisin perustein. 

Veronkorotuksella tavoitellaan tupakka-
tuotteiden hintojen nousua ja siten tupakan 
aiheuttamien haittojen ehkäisemistä huomi-
oiden matkustajatuonti sekä laittomien mark-
kinoiden kehitys. Veronkorotukset ehdote-
taan kohdistettaviksi pääosin yksikköperus-
teiseen veroon, jotta tupakkaverotus siirtyisi 
kohti yksikköperusteista verotusta hallitusoh-
jelmassa asetetun tavoitteen mukaisesti. 
Myös tupakkaverodirektiivissä vahvistetaan 
yksikköperusteista verotusta, kun vuoden 
2014 alusta savukkeiden yksikköperusteisen 
veron vähimmäistaso nostetaan 7,5 prosent-
tiin kokonaisveromäärästä. 

Veronkorotusten kohdistaminen yksikkö-
perusteiseen veroon nostaisi halpahintaisten 
tupakkatuotteiden hintaa prosentuaalisesti 
hieman kalliimpia enemmän, millä voitaisiin 
hillitä hintakilpailua ja ehkäistä kulutuksen 
siirtymistä halvemman hintaryhmän tuottei-
siin. Hintakilpailun merkitys voi korostua, 
kun vuoden 2012 alussa muut tupakkatuot-
teiden markkinointikeinot kapenevat tupak-
kalain esilläpitokiellon myötä. Toisaalta esil-
läpitokielto voi vaikuttaa myös tuotemerkki-
en merkityksen voimistumiseen, jolloin tun-
netut savukemerkit kasvattaisivat markkina-
osuuttaan. 

Ottaen huomioon tulevat tupakkalain muu-
tokset ja sen, että laajamittaisen veroraken-
teen muutoksen vaikutuksista ei ole tietoa, 
veronkorotukset ehdotetaan kohdistettaviksi 
pääosin yksikköperusteiseen veroon. Hallitus 
seuraa esilläpitokiellon vaikutuksia ja selvit-
tää mahdollisuudet siirtää verotusta enem-
män yksikköperusteiseksi. 

Veronkorotuksen mitoituksessa on otettava 
huomioon kotimaisen hinnannousun vaikutus 
matkustajatuontiin ja laittomaan tuontiin. 
Suurten veronkorotusten riskinä on, että tu-
pakkatuotteiden matkustajatuonti ja laittomat 
markkinat kasvaisivat hallitsemattomasti, ko-
timainen veropohja pienenisi sekä tupakka-
verotuksen valtiontaloudelliset ja terveydelli-
set tavoitteet vaarantuisivat. 
 
2.2 Toteuttamisvaihtoehdot 

Verorakenteen muuttaminen kerralla voi-
makkaasti yksikköperusteiseen verotukseen 

tarkoittaisi, että arvoperusteisen veron osuut-
ta olisi alennettava nykyisestä. Sen vaikutuk-
sia tupakkatuotteiden hintoihin, verotuottoi-
hin ja markkinoihin ei ole vielä Suomen ti-
lanteessa selvitetty riittävästi. Arvoperustei-
nen vero vaikuttaa eniten korkeimpien hinta-
luokkien tupakkatuotteisiin. Tämän kalleim-
man hintasegmentin voidaan katsoa edusta-
van yli neljännestä savukemarkkinoista. 
Mahdollinen siirtyminen yksikköperusteiseen 
verotukseen tulisi tehdä maltillisesti useam-
man vuoden aikana, jotta verorakenteen 
muuttamisen vaikutuksia voidaan tarkastella 
ja mahdollisten haitallisten vaikutusten syn-
tymistä ehkäistä. 

Veronkorotuksen kohdistaminen tupakka-
tuotteiden veron arvoperusteiseen osaan ei 
olisi hallitusohjelman tavoitteiden mukaista. 
 
2.3 Keskeiset ehdotukset 

Esityksessä ehdotetaan, että savukkeiden, 
sikarien ja pikkusikarien sekä piippu- ja sa-
vuketupakan veroa korotettaisiin keskimäärin 
10 prosenttia ja savukkeiksi käärittävän hie-
noksi leikatun tupakan veroa keskimäärin 25 
prosenttia. 

Savukkeiden veroa ehdotetaan korotetta-
vaksi siten, että savukkeiden yksikköperus-
teinen vero korotettaisiin 17,50 eurosta 22,50 
euroon tuhannelta kappaleelta. Savukkeiden 
arvoperusteisen veron ehdotetaan säilyvän 
ennallaan 52 prosentissa vähittäismyyntihin-
nasta. Korotusta nykyiseen verokantaan olisi 
keskimäärin 9,8 prosenttia. 

Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun 
tupakan veroa ehdotetaan korotettavaksi sa-
vukkeiden tapaan siten, että yksikköperus-
teista veroa korotettaisiin. Yksikköperustei-
seksi veroksi ehdotetaan 16,50 euroa kilo-
grammaa kohti ja arvoperusteinen vero säi-
lyisi ennallaan 52 prosentissa vähittäismyyn-
tihinnasta. Korotusta nykyiseen verokantaan 
olisi 6,50 euroa kilogrammaa kohti, mikä 
vastaa keskimäärin noin 23,8 prosentin suu-
ruista veronkorotusta. Korotus on savukkei-
den veronkorotusta suurempi, jotta absoluut-
tinen hintaero tehdasvalmisteisen ja itsekää-
rittävän savukkeen välillä ei  kasvaisi. 

Myös piippu- ja savuketupakan yksikköpe-
rusteista veroa ehdotetaan korotettavaksi 
13,5 euroon kilogrammalta. Arvoperusteisen 
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veron ehdotetaan säilyvän ennallaan 48 pro-
sentissa vähittäismyyntihinnasta. Korotusta 
nykyiseen verokantaan olisi keskimäärin 
10,7 prosenttia. 

Sikarien ja pikkusikarien veroa ehdotetaan 
korotettavaksi siten, että arvoperusteista ve-
roa korotettaisiin 25 prosentista 27 prosent-
tiin vähittäismyyntihinnasta. Korotusta ny-
kyiseen verokantaan olisi pikkusikareilla kes-
kimäärin 11,8 prosenttia ja muilla sikareilla 
11,4 prosenttia. Sikarien ja pikkusikarien ve-
rotus perustuu kokonaan arvoperusteiseen 
veroon ja tällä hetkellä sikarien ja pikkusika-
rien markkinoista ei ole tarpeeksi tietoa, jotta 
verorakennetta voitaisiin muuttaa myös yk-
sikköveroon perustuvaksi. 

Muun tupakkaa sisältävän tuotteen ja savu-
kepaperin verojen ehdotetaan säilyvän ennal-
laan. 

Lisäksi savukkeiden ja savukkeiksi käärit-
tävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäis-
veroja ehdotetaan korotettaviksi. Savukkei-
den vähimmäisvero olisi 146,00 euroa tuhan-
nelta kappaleelta. Korotusta nykyiseen vero-
kantaan olisi 11,0 prosenttia. Savukkeiksi 
käärittävän hienoksi leikatun tupakan vä-
himmäisvero olisi 87,50 euroa kilogrammal-
ta, mikä tarkoittaisi 27,7 prosentin korotusta 
verokantaan. Vähimmäisvero tulisi käytän-
nössä sovellettavaksi enintään 4,75 euron 
hintaiseen 20 kappaleen savukeaskiin ja 
enintään 4,09 euron hintaiseen 30 gramman 
irtotupakkapussiin. Tupakkaverodirektiivin 
mukaan jäsenvaltiot voivat tietyin edellytyk-
sin kantaa savukkeista vähimmäisveron. 
Suomessa vähimmäisveron kantaminen on 
perusteltua Suomen tupakkamarkkinoiden 
rakenteesta johtuen ja halpahintaisten savuk-
keiden markkinoille tulon hillitsemiseksi. 

Tupakkaverolain tupakkalakia koskevaa 
viittaussäännöstä ehdotetaan muutettavaksi 
lain uuden nimikkeen mukaiseksi. Tupakka-
verolaissa viitataan lakiin toimenpiteistä tu-
pakoinnin vähentämiseksi. Lain nimike on 
vuonna 2010 muutettu tupakkalaiksi. 
 
3  Esityksen vaikutukset  

3.1 Taloudelliset vaikutukset 

Ehdotettavan tupakkaveron korotuksen 
seurauksena valtion tupakkaverotulojen arvi-

oidaan vuosittain kasvavan noin 53 miljoo-
naa euroa verrattuna tilanteeseen, jossa vero-
tasoihin ei tehtäisi muutoksia. Ottaen huomi-
oon valmisteverojen maksamisen ajankohdan 
sekä verovelvollisten mahdollisuuden varau-
tua ehdotettaviin muutoksiin, vuoden 2012 
tupakkaverokertymän arvioidaan kasvavan 
korotuksen seurauksena noin 42 miljoonaa 
euroa. Ehdotetun korotuksen jälkeen tupak-
kaveron tuotto vuonna 2012 olisi noin 753 
miljoonaa euroa, mikä olisi noin 11,2 pro-
senttia valmisteverotuloista ja noin 2,0 pro-
senttia kaikista verotuloista. 

Tupakkatuotteiden verorasitus siirtyisi hal-
litusohjelman mukaisesti nykyistä enemmän 
yksikköveroon. Yksikkövero ei seuraa auto-
maattisesti inflaatiokehitystä, vaan inflaatio-
kehityksen huomioon ottaminen edellyttää 
lakimuutosta. 

Savukkeiden veronkorotuksen seurauksena 
hinnankorotus painottuisi vähimmäisveron 
alaisiin halpoihin savukkeisiin, joiden hinnat 
nousisivat laskennallisesti noin 8,6 prosent-
tia. Kalliimpien savukkeiden hinnat nousisi-
vat keskimäärin noin 7,1 prosenttia. Tämä 
tarkoittaisi sitä, että 20 kappaleen savukeas-
kin hinta nousisi keskimäärin 35 senttiä. Hin-
ta-arvioissa on oletettu, että veronkorotukset 
siirtyisivät täysimääräisinä hintoihin. 

Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun 
tupakan hinnat nousisivat keskimäärin noin 
18,7 prosenttia. Euromääräisesti yhden irto-
tupakkapussin hinta nousisi noin 68 senttiä 
30 grammalta. Itsekäärittävän savukkeen hin-
ta nousisi keskimäärin yhtä paljon kuin teh-
dasvalmisteisen savukkeen. Hinnan nousu 
riippuu hintaluokasta ja siitä, kuinka paljon 
tupakkaa savukkeeseen käärii. Vertailtaessa 
itsekäärittävän savukkeen ja tehdasvalmistei-
sen savukkeen hintoja tulee ottaa huomioon 
myös savukepaperin ja filtterin hinta. 

Muun piippu- ja savuketupakan hinta nou-
sisi arviolta 15 euroa kilogrammalta eli kes-
kimäärin 6,8 prosenttia. 

Sikareiden ja pikkusikareiden hinnat nousi-
sivat keskimäärin  3,6 prosenttia. 

Tupakkaveron korotuksen inflaatiovaiku-
tuksen arvioidaan olevan 0,13 prosenttia eli 
kuluttajahintaindeksin muutoksen ennuste-
taan olevan veronkorotuksen takia 0,13 pro-
senttiyksikköä suurempi kuin ilman korotus-
ta. Tämä merkitsee sitä, että julkisen talou-
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den kuluttajahintaindeksiin sidottujen meno-
jen arvioidaan kasvavan veronkorotuksen ta-
kia hieman. 

Hintojen nousun oletetaan vähentävän tu-
pakkatuotteiden kysyntää. Empiiriset tutki-
mukset osoittavat selkeästi, että tupakan hin-
nalla on vaikutusta kysyntään ja tutkimusten 
mukaan kysyntä näyttäisi reagoivan enem-
män hintojen laskuun kuin niiden nousuun. 
Tilastoidun kulutuksen vähenemän arvioin-
nissa on käytetty suomalaisissa tutkimuksissa 
saatua hintajouston arvoa -0,41. Lisäksi osa 
tilastoidun kulutuksen laskusta korvautuu li-
sääntyneellä matkustajatuonnilla, mikä on 
otettu kokonaiskulutusennusteessa huomi-
oon. 

Veronkorotuksesta johtuvan tupakkatuot-
teiden vähittäishintojen nousun seurauksena 
tupakkaveron veropohjan eli tupakkatuottei-
den tilastoidun kulutuksen arvioidaan vähe-
nevän yli kolme prosenttia verrattuna tilan-
teeseen, jossa veronkorotuksia ei tehtäisi. Li-
säksi osan sekä tehdasvalmisteisten että itse-
käärittyjen savukkeiden kulutuksen laskusta 
arvioidaan korvautuvan matkustajatuonnilla. 
Verottoman kulutuksen lisääntymisen vuoksi 
tupakkatuotteiden yhteenlasketun kokonais-
kulutuksen vähenemisen arvioidaan jäävän 
noin kahteen prosenttiin verrattuna tilantee-
seen, jossa veromuutoksia ei tehtäisi. Veron-
korotusten vaikutusten arviointia vaikeuttaa 
se, että eri tekijät vaikuttavat eri tavoin tu-
pakkatuotteiden kulutukseen. Kulutuksen vä-
henemä voi myös toteutua vasta pidemmällä 
aikavälillä. 

Korotuksen taloudellinen vaikutus kohdis-
tuu pienituloisiin suhteellisesti enemmän. 
Matalimmissa tuloluokissa tupakkatuotteisiin 
liittyvien menojen osuus käytettävissä olevis-
ta tuloista sekä kokonaiskulutusmenoista on 
suurempi kuin korkeammilla tulotasoilla. 
Pienituloisin viidennes kotitalouksista käyt-
tää suurituloisimpaan viidennekseen verrat-
tuna lähes nelinkertaisen osan tuloistaan tu-
pakkatuotteisiin. 

Ehdotettu tupakkaveron korotus kohdistuu 
tupakkateollisuuden toimijoihin eri tavoin 
riippuen yritysten markkina-asemasta ja tuo-
teportfoliosta. Tämä saattaa johtaa tilantee-
seen, jossa Suomen tupakkamarkkinat muut-
tuvat entistä keskittyneemmiksi. Korotuksel-
la saattaa olla myös vaikutusta eri toimijoi-

den toimintaedellytyksiin Suomessa. Veron-
korotuksen painottamisesta yksikköveroon 
aiheutuu myös verorakenteeseen muutoksia, 
jotka vaikuttavat tupakkateollisuuden toimi-
joihin eri tavoin. 

Esityksellä ei ole vaikutusta muihin välilli-
siin verotuloihin. Arvonlisäveron kokonais-
tuoton ei odoteta kasvavan ehdotettavien 
muutosten seurauksena. Tupakkatuotteiden 
hinnan nousu saattaa kasvattaa veronalaisista 
tuoteryhmistä kertyvää arvonlisäverokerty-
mää, mutta samanaikaisesti sen oletetaan vä-
hentävän muun kulutuksen kertymää eikä 
muutoksella näin ollen olisi merkittävää vai-
kutusta kokonaiskertymään. 
 
3.2 Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Veronkorotuksen seurauksena tupakkatuot-
teiden kulutuksen arvioidaan vähenevän. Ku-
lutuksen vähenemisestä johtuva terveyshait-
tojen vähenemä realisoituu kuitenkin vasta 
pitkällä aikavälillä. Koko väestötason kehi-
tyksen lisäksi tupakoinnin vähentymisen voi-
daan olettaa tasaavan eri sosiaaliryhmien vä-
lisiä terveyseroja, sillä tupakointi on ylei-
sempää alemmissa sosiaaliryhmissä. Tutki-
muksissa on todettu, että pienituloisten ky-
syntä reagoi veromuutoksiin enemmän kuin 
suurituloisten. On myös arvioitu, että tupak-
katuotteiden, erityisesti halvempien, hintojen 
noustessa nuorten tupakkatuotteiden kulutus 
vähenee aikuisia herkemmin. Koska nuorten 
kulutus reagoi voimakkaammin hintojen 
nousuun, voidaan veronkorotuksella vähen-
tää tulevien tupakoitsijoiden määrää. 

Tupakkatuotteiden veronkorotus voi johtaa 
laittomasti maahantuotujen tupakkatuotteiden 
lisääntymiseen, sillä tupakkatuotteiden hinta-
erot Suomen ja lähialueiden välillä ovat suu-
ria. Lisäksi hintaeron lisääntyminen voi joh-
taa matkustajatuonnin lisääntymiseen. 
 
4  Asian valmistelu 

Esitys liittyy pääministeri Jyrki Kataisen 
hallitusohjelman veropoliittiseen linjaukseen, 
jonka mukaan tupakan haittojen ehkäisemi-
seksi tupakkatuotteiden verotusta kiristetään 
mahdollisuuksien mukaan ja laittomien 
markkinoiden kehitys huomioiden. Tupakan 
verotuksessa siirrytään kohti yksikköperus-
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teista verotusta terveydellisten ja valtionta-
loudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeri-
össä. Esityksestä on pyydetty lausunnot sosi-
aali- ja terveysministeriöltä, Tullihallituksel-
ta, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvonta-
virastolta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitok-
selta, Terveyden edistämisen keskukselta, 
Päivittäistavarakauppa ry:ltä, Veronmaksa-
jain Keskusliitto ry:ltä, Tupakkateollisuusliit-
to r.y:ltä ja Philip Morris Finland Oy:ltä. Li-
säksi lausunnon ovat antaneet British Ameri-
can Tobacco Finland Oy, Imperial Tobacco 
Finland Oy sekä Suomen Yrittäjät ry. 

Osa lausunnonantajista katsoo, ettei veron-
korotusten kohdistaminen pääosin yksikkö-
perusteiseen veroon ole riittävä toimi vero-
tuksen rakenteen muuttamiseksi yksikköpe-
rusteiseen suuntaan. Toisaalta osassa lausun-
noista on todettu, että verorakenteen muutok-
sen mahdolliset vaikutukset tulisi selvittää 
perusteellisesti, ennen kuin tehdään suurem-
pia muutoksia tupakkaveron rakenteeseen. 
Osa lausunnonantajista myös katsoo, että eh-
dotetut pääosin tupakkatuotteiden yksikköve-
roon kohdistuvat veronkorotukset ovat on-
gelmallisia ja uhkaavat johtaa tupakkamark-
kinoiden keskittymiseen. Lisäksi tupakkave-
rolain muutoksen ehdotettua ajankohtaa pide-
tään ongelmallisena samaan aikaan voimaan-
tulevan esilläpitokiellon kanssa. Lausunnois-
sa on myös tuotu esille, että esityksessä eh-
dotettu savukkeiden vähimmäisvero merkit-

see tupakkaverodirektiivissä yksikköveron 
osuudelle asetetun ylärajan ylittämistä. Tätä 
koskeva sääntely on kuitenkin erityisesti ve-
roa korotettaessa tulkinnanvarainen direktii-
viin sisältyvän siirtymäjärjestelyn takia, eikä 
asiasta ole saatu komission lopullista kantaa. 
Vähimmäisveron korottaminen on perustelua 
halpahintaisten savukkeiden verorasituksen 
säilyttämiseksi. Tarvittavat muutokset direk-
tiivin edellyttämällä tavalla voidaan toteuttaa 
tupakkaveron laajemman rakennemuutoksen 
yhteydessä. Lausuntokierroksen jälkeen esi-
tysluonnosta on muutettu savukkeiksi käärit-
tävän hienoksi leikatun tupakan veronkoro-
tuksen osalta. 
 
5  Riippuvuus muista es i tyksistä  

Esitys liittyy valtion vuoden 2012 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 
 
6  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan vuoden 
2012 alusta. Ennen lain voimaantuloa voitai-
siin ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimiin. 
 

Edellä esitetyn perustella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 

Laki 

tupakkaverosta annetun lain 1 §:n ja liitteen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tupakkaverosta annetun lain (1470/1994) 1 §:n 2 momentti ja liite,  
sellaisena kuin niistä on liite laissa 1125/2010, seuraavasti: 

 
1 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tupakkaveron tarkoituksena on muun ohel-

la edistää niitä tavoitteita, joista säädetään 
tupakkalaissa (693/1976). 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä  kuuta 

20  . 
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 
————— 

 
Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 2011 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen 
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Liite 
 

VEROTAULUKKO 
Tuote Tuote- 

ryhmä 
Euroa/ 
yksikkö 

Prosenttia 
vähittäismyynti- 

hinnasta 

    
Savukkeet 1. 22,50/1000 kpl 52,0 
— — Savukkeiden vähimmäisvero 1A. 146,00/1000 kpl — 
Sikarit ja pikkusikarit 2. — 27,0 
Piippu- ja savuketupakka 3. 13,50/kg 48,0 
Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu 
tupakka 4. 16,50/kg 52,0 
— — Savukkeiksi käärittävän hienoksi 
leikatun tupakan vähimmäisvero 4A. 87,50 kg — 
Savukepaperi 5. — 60,0 
Muu tupakkaa sisältävä tuote 6. — 60,0 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

Laki 

tupakkaverosta annetun lain 1 §:n ja liitteen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tupakkaverosta annetun lain (1470/1994) 1 §:n 2 momentti ja liite,  
sellaisena kuin niistä on liite laissa 1125/2010, seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Tupakkaveron tarkoituksena on muun ohel-
la edistää niitä tavoitteita, joista säädetään 
laissa toimenpiteistä tupakoinnin vähentämi-
seksi (693/76). 
 

1 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Tupakkaveron tarkoituksena on muun ohel-
la edistää niitä tavoitteita, joista säädetään 
tupakkalaissa (693/1976). 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä  kuuta 

20  . 
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 
——— 
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Liite 
 
Voimassa oleva laki  
 

VEROTAULUKKO 
Tuote Tuote- 

ryhmä 
Euroa/ 
yksikkö 

Prosenttia 
vähittäismyynti- 

hinnasta 

    
Savukkeet 1. 17,50/1000 kpl 52,0 
— — Savukkeiden vähimmäisvero 1A. 131,50/1000 kpl — 
Sikarit ja pikkusikarit 2. — 25,0 
Piippu- ja savuketupakka 3. 8,50/kg 48,0 
Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu 
tupakka 4. 10,00/kg 52,0 
— — Savukkeiksi käärittävän hienoksi 
leikatun tupakan vähimmäisvero 4A. 68,50 kg — 
Savukepaperi 5. — 60,0 
Muu tupakkaa sisältävä tuote 6. — 60,0 
 
 
 
 Ehdotus 
 

VEROTAULUKKO 
Tuote Tuote- 

ryhmä 
Euroa/ 
yksikkö 

Prosenttia 
vähittäismyynti- 

hinnasta 

    
Savukkeet 1. 22,50/1000 kpl 52,0 
— — Savukkeiden vähimmäisvero 1A. 146,00/1000 kpl — 
Sikarit ja pikkusikarit 2. — 27,0 
Piippu- ja savuketupakka 3. 13,50/kg 48,0 
Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu 
tupakka 4. 16,50/kg 52,0 
— — Savukkeiksi käärittävän hienoksi 
leikatun tupakan vähimmäisvero 4A. 87,50 kg — 
Savukepaperi 5. — 60,0 
Muu tupakkaa sisältävä tuote 6. — 60,0 
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