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591/2016

Social- och hälsovårdsministeriets förordning
om varningsmärkningar på detaljhandelsförpackningar för tobaksprodukter och 

relaterade produkter

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av tobak-
slagen (549/2016):

1 kap.

Varningsmärkningar på detaljhandelsförpackningar för tobaksprodukter

1 § 

Allmänna varningar och informationstexter

Detaljhandelsförpackningar för tobaksprodukter ska vara försedda med
1) en allmän varning som lyder "Rökning dödar",
2) en informationstext som lyder "Tobaksrök innehåller över 70 cancerframkallande

ämnen".

2 §

Teckensnitt och teckengrad för allmänna varningar och informationstexter

Allmänna varningar och informationstexter ska
1) vara tryckta med teckensnittet Helvetica med fet stil i svart på vit bakgrund,
2) vara tryckta med en storlek på teckensnittet som är sådan att texten täcker största

möjliga andel av det område som har reserverats för den,
3) vara placerade i centrum på det reserverade området, och på rätblocksformade de-

taljhandelsförpackningar ska texten vara parallell med detaljhandelsförpackningens sido-
kanter.

3 § 

Placeringen av allmänna varningar och informationstexter på 
detaljhandelsförpackningar för cigaretter

På detaljhandelsförpackningar för cigaretter ska den allmänna varningen placeras på
den nedre delen av den ena sidoytan och informationstexten på den nedre delen av den an-
dra sidoytan.

När det gäller sådana hårda detaljhandelsförpackningar för cigaretter som har fällbart
lock vars sidoyta delas i två delar när förpackningen öppnas, ska den allmänna varningen
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och informationstexten finnas på den större delen av dessa delade sidoytor. På en de-
taljhandelsförpackning av detta slag ska den allmänna varningen också placeras på insidan
av den övre yta som blir synlig när förpackningen öppnas. Sidoytorna på en detaljhandels-
förpackning av detta slag ska ha en höjd av minst 16 millimeter.

4 § 

Placeringen av allmänna varningar och informationstexter på 
detaljhandelsförpackningar för rulltobak

På en rätblocksformad detaljhandelsförpackning för rulltobak ska den allmänna var-
ningen placeras på den nedre delen av den ena sidoytan och informationstexten på den ne-
dre delen av den andra sidoytan.

På cylinderformade detaljhandelsförpackningar för rulltobak ska den allmänna var-
ningen placeras på lockets yttersida och informationstexten på lockets innersida.

På detaljhandelsförpackningar för rulltobak i påsar ska den allmänna varningen och in-
formationstexten placeras på de ytor där hälsovarningarnas fulla synlighet säkerställs. Be-
stämmelser om en exaktare placering av den allmänna varningen och informationstexten
när det gäller detaljhandelsförpackningar för rulltobak i påsar finns i kommissionens ge-
nomförandebeslut (EU) 2015/1735 om den exakta placeringen av den allmänna varningen
och informationstexten på rulltobak som marknadsförs i påsar.

5 § 

Storleken på allmänna varningar och informationstexter

Den allmänna varningen och informationstexten ska täcka 50 procent av de ytor på vil-
ka de trycks.

Den allmänna varningen och informationstexten på detaljhandelsförpackningar som
avses i 3 § 1 mom. och 4 § 1 mom. ska ha en höjd av minst 20 millimeter.

6 § 

Kombinerade hälsovarningar

Detaljhandelsförpackningar för tobaksprodukter ska ha kombinerade hälsovarningar
som innehåller

1) någon av följande varningstexter:
a) Rökning är orsaken till 9 av 10 fall av lungcancer,
b) Rökning orsakar mun- och halscancer,
c) Rökning skadar lungorna,
d) Rökning orsakar hjärtinfarkt,
e) Rökning orsakar stroke och funktionsnedsättningar,
f) Rökning ger förträngningar i blodkärlen,
g) Rökning ökar risken för blindhet,
h) Rökning skadar tänderna och tandköttet,
i) Rökning kan döda ditt ofödda barn,
j) Rök skadar dina barn, din familj och dina vänner,
k) Barn till rökare röker oftare själva,
l) Sluta röka nu – lev vidare för dina nära och kära,
m) Rökning minskar fruktsamheten,
n) Rökning ökar risken för impotens,
2) ett färgfotografi som motsvarar den varningstext som avses i 1 punkten och om vil-

ket föreskrivs i bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU om till-
närmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation
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och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av direktiv
2001/37/EG (tobaksdirektivet),

3) följande information om att sluta röka: "Stöd för att sluta: www.tobaksinfo.fi".

7 § 

Alternering i fråga om kombinerade hälsovarningar

Varningstexter och motsvarande fotografier för kombinerade hälsovarningar ska alter-
nera så att de med tio procents noggrannhet förekommer på lika många detaljhandelsför-
packningar för ett varumärke av en tobaksprodukt.

De kombinerade hälsovarningarna delas upp i tre uppsättningar på det sätt som framgår
av bilaga II till tobaksdirektivet. Uppsättningarna ska alternera på årsbasis.

8 § 

Placeringen av kombinerade hälsovarningar

Detaljhandelsförpackningar för en tobaksprodukt ska ha två kombinerade hälsovar-
ningar, av vilka den ena ska placeras på förpackningens främre yta och den andra på för-
packningens bakre yta. Cylinderformade detaljhandelsförpackningar ska ha två kombine-
rade hälsovarningar på samma avstånd från varandra.

De kombinerade hälsovarningarna ska placeras på den övre kanten av en detaljhandels-
förpacknings yta och på samma led som all annan information på denna yta av förpack-
ningen. De kombinerade hälsovarningarna ska vara likadana på detaljhandelsförpackning-
ens båda sidor.

Om en prisetikett som avses i 11 § i lagen om tobaksaccis (1470/1994) har fästs eller
om detaljhandelspriset har tryckts vid den övre kanten av en detaljhandelsförpackning
gjord av kartong, får den kombinerade hälsovarning som ska synas på den bakre ytan av
detaljhandelsförpackningen med avvikelse från 2 mom. placeras direkt nedanför priseti-
ketten eller den text som gäller detaljhandelspriset. Om detaljhandelsförpackningen är
gjord av mjukt material, får det mellan förpackningens övre kant och den kombinerade
hälsovarningens övre kant med avvikelse från 2 mom. finnas ett rektangulärt område med
en höjd av högst 13 millimeter som är reserverat för den prisetikett eller den text gällande
detaljhandelspriset som avses i 11 § i lagen om tobaksaccis. Vid tillämpning av de undan-
tag som avses i detta moment får tobaksprodukters varumärken eller logotyper inte place-
ras ovanför kombinerade hälsovarningar.

9 § 

Storleken på kombinerade hälsovarningar

Kombinerade hälsovarningar ska täcka 65 procent av de ytor på vilka de trycks. På en
cylinderformad detaljhandelsförpackning ska de kombinerade hälsovarningarna täcka
65 procent av respektive halva av den rundade ytan.

De kombinerade hälsovarningarna ska på detaljhandelsförpackningar för cigaretter ha
en höjd av minst 44 millimeter och en bredd av minst 52 millimeter.

10 § 

Närmare bestämmelser om layouten för kombinerade hälsovarningar

Närmare bestämmelser om layouten för kombinerade hälsovarningar finns i kommissi-
onens genomförandebeslut (EU) 2015/1842 om de tekniska specifikationerna för layout,
utformning och form för de kombinerade hälsovarningarna för tobaksvaror för rökning.
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2 kap.

Varningsmärkningar på detaljhandelsförpackningar för elektroniska cigaretter och 
påfyllnadsbehållare

11 § 

Varningsmärkningar om nikotin

Detaljhandelsförpackningar för påfyllnadsbehållare för elektroniska cigaretter ska vara
försedda med en varningsmärkning om nikotin som lyder "Denna produkt innehåller ni-
kotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne".

12 § 

Teckensnitt och teckengrad för varningsmärkningar om nikotin

En i 11 § avsedd varningsmärkning ska vara tryckt
1) med teckensnittet Helvetica med fet stil i svart på vit bakgrund,
2) med en storlek på teckensnittet som är sådan att texten täcker största möjliga andel

av det område som har reserverats för den.

13 § 

Placeringen av varningsmärkningar om nikotin

En i 11 § avsedd varningsmärkning ska placeras på de två största ytorna av en de-
taljhandelsförpackning för elektroniska cigaretter eller påfyllnadsbehållare. Varningstex-
ten ska placeras i mitten av det område som reserverats för den, och den ska vara parallell
med huvudtexten på ytan.

14 § 

Storleken på varningsmärkningar om nikotin

En i 11 § avsedd varningsmärkning ska täcka 32 procent av den yta där den placeras.

15 § 

Bipacksedlar i detaljhandelsförpackningar för elektroniska cigaretter och 
påfyllnadsbehållare

Detaljhandelsförpackningar för elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare ska
innehålla en bipacksedel med följande uppgifter på finska och svenska:

1) bruks- och förvaringsanvisningar för produkten där det nämns att produkten inte re-
kommenderas för ungdomar och icke-rökare,

2) uppgifter om sådana sjukdomar och andra omständigheter med anknytning till häl-
sotillståndet som hindrar att produkten används,

3) varningar för specifika riskgrupper,
4) uppgifter om produktens eventuella skadliga effekter,
5) uppgifter om beroendeframkallande egenskaper och toxicitet,
6) kontaktuppgifter till tillverkaren eller importören och en kontaktperson inom EU.
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3 kap.

Varningsmärkningar på detaljhandelsförpackningar för örtprodukter för rökning

16 § 

Varningsmärkningar om rökning

Detaljhandelsförpackningar för örtprodukter för rökning ska vara försedda med en var-
ningsmärkning om rökning av produkten som lyder "Att röka denna produkt skadar din
hälsa".

17 § 

Teckensnitt och teckengrad för varningsmärkningar om rökning

På teckensnitt och teckengrad för en i 16 § avsedd varningsmärkning tillämpas bestäm-
melserna i 12 §.

18 § 

Placeringen av varningsmärkningar om rökning

En i 16 § avsedd varningsmärkning ska placeras på detaljhandelsförpackningens främ-
re- och bakre yta. Varningstexten ska placeras i mitten av det område som reserverats för
den, och den ska vara parallell med huvudtexten på ytan.

19 § 

Storleken på varningsmärkningar om rökning

En i 16 § avsedd varningsmärkning ska täcka 32 procent av den yta där den placeras.

4 kap.

Särskilda bestämmelser

20 § 

Fastsättning av varningsmärkningar

Varningsmärkningar som avses i denna förordning ska placeras på detaljhandelsför-
packningens yttersida, om inte något annat föreskrivs särskilt i denna förordning.

I 1 kap. avsedda varningsmärkningar ska tryckas så att de inte kan avlägsnas. På andra
detaljhandelsförpackningar än detaljhandelsförpackningar för cigaretter och detaljhan-
delsförpackningar för rulltobak i påsar kan varningsmärkningarna dock fästas med sådana
klistermärken som inte går att avlägsna.

I 1 kap. avsedda varningsmärkningar får inte döljas, och de måste vara fullt synliga. De
får inte heller täcka den prisetikett eller den text gällande detaljhandelspriset som avses i
11 § i lagen om tobaksaccis eller de spårnings- eller säkerhetsmärkningar som avses i 32 §
1 mom. 2 punkten i tobakslagen och de får inte störa märkningens läsbarhet.

I 1 kap. avsedda varningsmärkningar ska fästas på ett sådant sätt att de inte bryts när
detaljhandelsförpackningen öppnas. Detta gäller dock inte detaljhandelsförpackningar
med vikbart lock där den grafiska fullständigheten och synligheten hos varningsmärkning-
arna har säkerställts.
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21 § 

Inramning av varningsmärkningar

I 1 kap. avsedda varningsmärkningar ska omges av en svart ram med en bredd av 1 mil-
limeter. Ramen ska finnas innanför den yta som är reserverad för märkningen.

22 § 

Beräkning av storleken på varningsmärkningar

Storleken på varningsmärkningar som avses i 1, 6, 11 och 16 § ska beräknas i förhål-
lande till förpackningens ytor när förpackningen är stängd.

23 § 

Ytterförpackningar

Vad som i denna förordning föreskrivs om detaljhandelsförpackningar gäller även yt-
terförpackningar.

5 kap.

Ikraftträdande

24 § 

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2016.
När kombinerade hälsovarningar alternerar på det sätt som avses i 7 § 2 mom., ska upp-

sättning 1 som avses i bilaga II till tobaksdirektivet användas först, och därefter framskri-
der man i nummerföljd. När alla uppsättningar har använts ska alterneringen börja om från
början. En ny uppsättning ska tas i bruk den 20 maj varje år.

Bestämmelserna i 8 § 3 mom. är i kraft till den 20 maj 2019.

Helsingfors den 30 juni 2016

Familje- och omsorgsminister Juha Rehula

Jurist Laura Terho
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