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1. JOHDANTO

WHO:n johtaja Douglas Bettcher on sanonut vuonna 2013: ”Tupakkayhtiöt ovat

kuin  virusmutaatioita.  Kun  kieltää  tietynlaiset  mainokset,  ne  siirtyvät

toisenlaisiin”,  Bettcher  nosti  esimerkiksi  uudenlaisesta  mainonnasta  muun

muassa tupakkalogoilla varustetut vaatteet, sosiaalisen median hyödyntämisen ja

tuotesijoittelun tosi-tv:ssä.

1.1 Työn taustaa

Työssä  käsitellään  tuotteille  annettua  markkinointikieltoa,  ei  kuluttajille

suunnattua  suoramyynnin  kieltopalvelua  (puhelinmyynti),  jota  kutsutaan  myös

termillä markkinointikielto.

Yhteiskunta  asettaa  markkinointi-  ja  myynninedistämiskieltoja  haitallisiksi  tai

jostain  syystä  kansalaisille  sopimattomiksi  tulkittaville  tuotteille.

Markkinointikielto  turvaa  kuluttajia  haitallisilta  tuotteilta  tai  arveluttavan

markkinoinnin vaikutuksilta.

Jokainen voi  mennä vääränlaisen myyntipuheen ansaan tai  saada käsiinsä jopa

vaarallisia tuotteita. Annetut markkinointikiellot ovat yleensä hyvin perusteltuja,

mutta varsinkin uusien tuoteryhmien kohdalla markkinointikielto voidaan joskus

myös kyseenalaistaa.

Kun  jonkin  tuotteen  markkinointikieltoa  aletaan  kyseenalaistaa,  tulevat

ensimmäisenä mieleen syyt, miksi tuotteelle on annettu markkinointikielto. Tässä

työssä  ei  pureuduta  näihin  syihin,  vaan  tarkastellaan  kuinka  eri  tuoteryhmien

tuotteita on myyty vuosikymmeniä ilman kiellettyä markkinointia.
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Mitkä  ovat  ne  myynnin  keinot,  joita  ei  pidä  tulkita  varsinaisesti

myynninedistämiseksi?  Tuotteen  saattaminen  markkinoille  edistää  jo  tuotteen

myyntiä.  Onko  tämä  tulkittavissa  siten  myynninedistämiseksi?  Tuotteen

myyminen  ilman  markkinointia  on  käytännössä  hyvin  hankalaa,  jos

markkinoinniksi tulkitaan kaikki myynninedistäminen.

Mainittakoon esimerkkinä myyntitilanne erikoisliikkeessä.  Mikäli  myyjä kehuu

jotakin tuotetta hyväksi tai paremmaksi kuin toista tuotetta, voidaan tapahtuma

helposti tulkita markkinoinniksi. Mikäli tuote myydään ilman esittelyä ja hinnan

kysymistä, on markkinointi tapahtunut jo aiemmin jossakin muualla.

Esilläpitokielto on yksi äärimmilleen viety keino rajoittaa tuotteen markkinointia

ja myyntiä sellaisilla tuotteilla, joilla ei ole kuitenkaan täydellistä myyntikieltoa.

Suomeen  vuonna  2012  asetettu  tupakkatuotteiden  esilläpitokielto  on  poistanut

tupakkatuotteilta kuluttajan silmissä jopa nimet, tilalle on tullut numero.

Esilläpitokielto toisaalta suojaa markkinoilla pitkään olleet tuotemerkit tulevilta

kilpailijoilta ja toimii protektionismina (Kirjola 2004). On siis ilmeisen hyvä olla

markkinoilla ajoissa, mikäli haluaa saada tuotteensa myydyksi.

Uuden  tuotteen  lanseeraaminen nojaa  vahvasti  markkinoinnin  eri  osa-alueihin.

Mitä  on  tehtävissä  jos  uusi  tuote  on  jo  ennen  markkinoille  saapumista

markkinointikiellon  alaisena?  Kuinka  tuotetta  voi  silloin  edes  myydä?  Kuinka

alkoholia,  tupakkaa ja rahapelejä on myyty maailmalla kautta aikojen? Kuinka

niitä saadaan myytyä. Näitä keinoja tarkastellaan tässä tutkimuksessa.

Täysin  uusiin  tuotteisiin  yhteiskunta  suhtautuu  mieluummin  varovaisesti  kuin

sallivasti.  Uusille  tuoteryhmille  ei  ole  valmiita  lainsäädäntöjä,  jolloin

viranomaiset  voivat  rinnastaa  tuotteen  johonkin  verrokkituotteeseen,  ja  tämän

perusteella tuotteelle voidaan määrätä markkinointikielto.
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1.2 Tutkimustehtävän asettaminen

Tämä  diplomityö  tehdään  Nikotiiniton  sähkötupakat  oy  -nimiselle  yritykselle.

Yritys  perustettiin  vuonna  2011,  ja  sen  toimialana  on  sähkötupakoiden

vähittäismyynti. Sähkötupakka on jopa maailmanlaajuisesti uusi tuote. Yrityksen

näkemys on, että sähkötupakka tulee korvaamaan perinteiset savukkeet vähitellen

kokonaan.  Koska  sähkötupakka  on  tuotteena  vasta  uusi,  sen  markkinat  ja

lainsäädäntö ovat vasta kehittymässä.

Terveyden  ja  hyvinvoinnin  laitoksen  tekemän  katsauksen  mukaan  medioissa

tuotteeseen  suhtaudutaan  toistaiseksi  negatiivis-painotteisesti  ja  skeptisesti

(Terveyden-  ja  hyvinvoinnin  laitos  2015).  Toisaalta  useissa  julkaisuissa

sähkötupakan on sanottu olevan suurin 2000-luvun kansanterveyteen vaikuttava

innovaatio,  esimerkiksi  suuren  tutkijaryhmän  lausunnossa  WHO:lle  (Lausunto

WHO:lle   2015).  Myös  tieteellisiä  tutkimuksia  sähkötupakan

terveysvaikutuksista  on  alettu  tehdä.  Kaikki  laajemmat  tutkimukset  osoittavat

sähkötupakan haitallisuuden paljon perinteisiä savukkeita vähäisemmiksi (Vapers

ry.  2015).  Terveysvaikutuksia  ei  tarkastella  tässä  työssä,  vaan  perehdytään

tuotteen  kotimaisiin  myynti-  ja  markkinointikysymyksiin.  Terveyshaittojen

vähäisyys  oikeuttaa  eettisesti  myymään  tuotetta,  vaikka  yleistä  skeptisyyttä

tuotetta kohtaan esiintyy.

Työssä  tutkitaan  haasteita,  joita  sähkötupakan  myynnissä  Suomessa  on.

Tutkimuksessa  tarkastellaan  ajanjaksoa  2011-2016,  erityisesti

markkinointikysymyksissä.

Suomen  viranomaiset  ovat  rinnastaneet  sähkötupakan  komponentit

tupakkajäljitelmäksi  sekä  tupakan  vastikkeeksi.  Laitteissa  käytettävä

nikotiinineste  tulkitaan  tällä  hetkellä  lääkeaineeksi.  Näistä  tulkinnoista  johtuen
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laitteiden  kaikkinainen  markkinointi  ja  myynninedistäminen  on  kielletty.

Nikotiinipitoisia  sähkötupakan  käyttönesteitä  ei  tällä  hetkellä  Suomessa  ole

laillista myydä. Kielto on EU:n perustuslain vastainen. Perustelu tähän on lyhyt:

Muista  Euroopan  unionin  jäsenmaista  on  sallittua  tällä  hetkellä  myydä

suomalaisille  kuluttajille  tuotteita  (myös  postimyyntinä),  joita  suomalainen

yrittäjä ei saa Suomesta myydä kotimarkkinoilla.

Euroopan parlamentti on antanut direktiivin  (neuvoston direktiivi 2014/40/EU),

joka aiheuttaa suomessa tupakkalakiuudistuksen vuonna 2016. Lakiuudistus tulee

todennäköisesti  sallimaan  nikotiinipitoisen  sähkötupakan  myynnin  myös

Suomesta (Hallituksen luonnos tupakkalaiksi 11.8.2015). Suomalainen yrittäjä on

ollut  eriarvoisessa  asemassa  vuosina  2011-2016  verrattuna  eurooppalaisiin

kilpailijoihin.

Tämän työn tavoitteena on selvittää markkinointikiellon rajat.  Vaikka vaikuttaa

siltä, että tuotekategorisoinnista johtuen kaikki myynninedistäminen on kiellettyä,

ei  näin voi käytännössä olla. Mutta miten nämä rajat  ovat löydettävissä? Mikä

julkinen tai tuttujen kesken tapahtuva tiedottaminen tulkitaan markkinoinniksi tai

myynninedistämiseksi, millainen ei?

Kansainvälisesti tarkasteltuna sähkötupakan markkinointisäännökset vaihtelevat.

Useissa  maissa  markkinointi  on  tällä  hetkellä  sallittua,  mutta  markkinoinnin

kieltävien  maiden  määrä  lisääntyy  kaiken  aikaa.  Tuote  on  sellainen,  että  sen

markkinointi  tullaan  todennäköisesti  kieltämään  yhtä  laajasti  kuin

tupakkatuotteiden  markkinointi  tällä  hetkellä.  Toinen  vaihtoehto  on  että  tuote

kategorisoidaan  kansainvälisesti  myöhemmin  lääkinnälliseksi  tuotteeksi  (vrt.

nikotiinikorvaushoitotuotteet).  Silloin  markkinointirajoitukset  poistettaisiin

kokonaan.

Jälkimmäinen  vaihtoehto  näyttää  tällä  hetkellä  kuitenkin  epätodennäköiseltä.

Euroopan  parlamentti  on  antanut  direktiivin,  jossa  tuote  sisällytetään
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tupakkalakiin.  Samalla  tuotteelle  on  määritelty  omat  käyttö-,  myynti-  ja

markkinointisäännökset.  Suomen  hallitus  on  jo  muokannut  direktiivistä

luonnoksen eduskunnalle (Hallituksen luonnos tupakkalaiksi 11.8.2015), ja uuden

tupakkalain pitäisi astua voimaan Euroopan parlamentin aikataulutuksen mukaan

viimeistään 20. toukokuuta 2016.

Tässä  työssä  perehdytään  myös  muiden  markkinointirajoitusten  alaisten

tuotteiden  lainsäädäntöön  ja  ohjeistukseen.  Näitä  muita  aloja  ovat  perinteinen

savuketeollisuus, rahapeliteollisuus ja alkoholin vähittäismyynti.  Lainsäädännön

ja ohjeistusten lisäksi tarkastellaan käytäntöjä, joita kyseisten tuotteiden myyjät

ovat  toteuttaneet  vuosikymmenten  saatossa  markkinoidessaan  tai  edistäessään

tuotteidensa myyntiä.

Suurin  huomio  työssä  annetaan  tupakkalaille,  sillä  se  uusitaan  2016,  ja  se

kiinnostaa  erityisesti  myös  työn  tilaajaa.  Myös  sähkötupakan

markkinointirajoitukset saavat täsmennyksiä tulevassa tupakkalakiuudistuksessa.

Muiden  säännösteltyjen  alojen  tilannetta  tarkastellaan  jotta  saadaan  parempi

kokonaiskuva markkinointikielloista. Myös valvovan viranomaisen tulkinnat eri

tuoteryhmien  säännöksistä  laajentavat  käsitystä  siitä,  miten  voi  markkinoida

laillisesti.

1.3 Tutkimuksessa käytettävät metodit

Työssä  tutustutaan  tupakka-,  alkoholi-  sekä  rahapeliyhtiöiden

markkinointitoimenpiteisiin  ja  verrataan  markkinointitoimenpiteitä

voimassaoleviin  lakeihin.  Tutkimuksessa  selvitetään,  ovatko  kyseisiä  tuotteita

myyvät  yritykset  noudattaneet  lakeja  sekä valvovan viranomaisen ohjeistuksia.

Mikäli  markkinointitoimenpiteet  ovat  olleet  lakien  tai  ohjeistuksien  vastaisia,

tarkastellaan, millaiset ovat olleet seuraukset laittomasta markkinoinnista.
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Työssä  haetaan  myös  oman  yrityksen  osalta  kokeellisesti  markkinointikiellon

rajoja.  Kokeellinen  tutkimus  alkoi  perustamalla  sähkötupakoita  jälleenmyyvä

yritys.  Yrityksen  myynti  aloitettiin  verkkokaupasta,  myöhemmin  myyntiä

jatkettiin myös myymälästä käsin perustamalla myymälä Lahteen.

Tutkimuksessa selvitetään myös, millaisia markkinointikeinoja on sallittu luoda

eri  tuoteryhmiin  kuuluvilla  tuotteilla:  Alkoholi,  rahapeli,  tupakka  sekä

sähkötupakka. 

Asiakaskontaktin  luokitteleminen  markkinoinniksi  on  usein  tulkinnanvaraista,

eikä työssä ole tarkoitus rikkoa lakia, eikä toimia hyvän tavan vastaisesti. Tämän

johdosta  selkeästä  markkinoinnista  tai  aggressiivisesta  kontaktinluomisesta

luovutaan kokonaan. Aggressiivinen markkinointi on myös eettisesti väärä tapa

toimia.  Myös  kuluttajansuojalaki  ottaa  kantaa  liian  aggressiiviseen

markkinointiin.

Markkinoinnissa tai asiakassuhteessa ei saa käyttää aggressiivista menettelyä.

Aggressiivisena menettelynä pidetään häirintää, pakottamista ja muuta sellaista

kuluttajan painostamista, joka on omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee

ostopäätöksen tai  muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen,  jota  hän ei

ilman painostamista olisi tehnyt. (Kuluttajansuojalaki 20.1.1978/38 9 §)

Toisaalta,  kuluttajansuojalaki  määrittelee  myös  tiedonantovelvollisuuden,  eli

myytävistä tuotteista on annettava asiakkaalle riittävät ja tarpeelliset tiedot.

Markkinoinnissa tai asiakassuhteessa ei saa jättää antamatta sellaisia asiayhteys

huomioon ottaen  olennaisia  tietoja,  jotka  kuluttaja  tarvitsee  ostopäätöksen tai

muun  kulutushyödykkeeseen  liittyvän  päätöksen  tekemiseksi  ja  joiden

puuttuminen on omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee päätöksen, jota hän

ei olisi riittävin tiedoin tehnyt. (Kuluttajansuojalaki 20.1.1978/38 7 §)
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Kuluttajansuojalaki  on  siis  markkinointikysymyksissä  osittain  ristiriitainen  eri

tuoteryhmien markkinointirajoituksien kanssa.

Työ toteutetaan yrityksen liiketoiminnan pohjalta, joten markkinointisäännösten ja

valvovan  viranomaisen  antaman  ohjeistuksen  noudattamisessa  joudutaan  myös

itse tulkitsemaan ohjeistusta.

Valvira  mainitsee  alkoholimainontaa  käsittelevässä  ohjeessaan  (Valvira:  Ohje

alkoholimainonnasta 2013 s.3): ”Mainonta ja myynninedistäminen ovat jatkuvasti

muuttuvaa toimintaa. Sen vuoksi ohje ei voi olla tyhjentävä esitys kielletyistä tai

sallituista mainonta- ja myynninedistämiskeinoista. Valvira seuraa mainonnan ja

muun  myynninedistämistoiminnan  kehittymistä  sekä  vaikutuksia  ja  päivittää

ohjetta tarvittaessa.”

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira), ohjaa, valvoo ja hoitaa

lupahallintoa  Suomen  sosiaali-  ja  terveydenhuollossa,  alkoholihallinnossa  ja

ympäristöterveydenhuollossa.  Valvira  valvoo tupakkatuotteiden mainontakiellon

noudattamista  yhdessä  kuntien  kanssa,  sekä  seuraa  mainonnan  ja  muun

myynninedistämisen  kehittymistä  sekä  vaikutuksia  ja  antaa  tarvittaessa

tulkintaohjeita  yleisten  toimintaperiaatteiden  ja  yhtenäisen  valvontakäytännön

aikaansaamiseksi koko maassa.

Fimea (Lääkealan  turvallisuus-  ja  kehittämiskeskus)  valvoo  lääkeaineiden

myyntiä ja markkinointia. Fimean toimintaa ohjaa muun muassa EU-lainsäädäntö,

sosiaali- ja terveysministeriö ja hallitusohjelma. Fimean pääasiallinen tehtävä on

toimia kansallisena viranomaisena osana kansainvälistä lääkevalvontaa ja myös

seurata  lääkkeiden  mainontaa  Suomessa.  Valvonnan  piiriin  kuuluu  kaikki

lääkeyritykset. Toimiin kuuluu myös lupa- ja valvontaviranomaisena toimiminen,

kehitystoiminta ja lääketiedon tuottaminen. Myös lääkealan kehittäminen kuuluu

Fimean vastuualueisiin.
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Poliisihallitus  valvoo, että  rahapelien markkinoinnissa noudatetaan arpajaislain

ohessa  kuluttajansuojalain  säännöksiä.  Vuoden  2010  arpajaislain  muutoksen

yhteydessä säädettiin  lisäksi  rahapeliyhtiöiden velvollisuudesta  antaa vuosittain

selvitys  rahapelien  markkinoinnista  sisäministeriölle  ja  Poliisihallitukselle.  Jos

rahapeliyhteisö harjoittaa arpajaislain vastaista markkinointia, voi Poliisihallitus

kieltää markkinointitoimenpiteen jatkamisen.

Edellä  mainittujen  viranomaisten  palaute  sekä  ohjeistus  on  työn  edetessä

avainasemassa.  Mikäli  viranomaisilla  on  jotain  huomautettavaa

myynninedistämistoimenpiteistä, tehdään vaaditut korjaukset välittömästi.

1.4 Keskeiset käsitteet

Markkinointi: Tarkoittaa  mainontaa  ja  muuta  markkinointia,  kuten

myynninedistäminen,  sponsorointi  ja  suoramarkkinointi.  Käsitettä  tulee  tulkita

laajasti. Se tarkoittaa kaikkia viestinnän muotoja, joita markkinoija itse tai joku

hänen  lukuunsa  harjoittaa  ja  joiden  ensisijaisena  tarkoituksena  on  tuotteen

myynninedistäminen  tai  kuluttajien  käyttäytymiseen  vaikuttaminen  mainitussa

tarkoituksessa.

Mainonta tai mainos: Tarkoittaa mitä tahansa markkinointiviestintää mediassa,

tavallisesti maksua tai muuta vastiketta vastaan.

Myynninedistäminen:  Myynninedistämisen  tarkoituksena  on  lisätä  yrityksen

myyntiä  lyhyellä  aikavälillä.  Yleisimmät  kuluttajiin  suunnatut

myynninedistämiskeinot ovat hintaperusteisia, kuten hinnanalennuksia.

Markkinointikielto:  Tuotteille annettu kielto markkinoinnista. Eri tuotteilla voi

olla  eri  asteisia  markkinointikieltoja.  Tupakkatuotteiden  kaikkinainen

markkinointi  on  kiellettyä,  kun  taas  esimerkiksi  rahapelejä  on  sallittua

markkinoida tietyin rajoituksin.
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Esilläpitokielto:  Esilläpitokiellon  alaisten  tuotteiden  näkyvyyttä  on  rajoitettu

niin,  ettei  tuotteet  saa  olla  kuluttajille  nähtävissä.  Näin  esimerkiksi

tupakkatuotteissa.

Sponsorointi:  Sponsorointi  on  molempien  osapuolten  hyödyksi  tarkoitettua

yhteistyötä.  Sponsoriyritys  tukee  rahallisesti  jotakin  tapahtumaa  tai  toimintaa,

esimerkiksi urheilua tai kulttuuria. Sponsori ei harjoita hyväntekeväisyyttä, vaan

odottaa saavansa etua antamastaan panoksesta, esimerkiksi saamalla näin esille

oman tuote- tai yritysnimensä.

Messut:  Messut  ovat  ammattilaisille  tai  kuluttajille  suunnattuja

markkinoinninedistämiskeinoja.

Sähköinen  media: tarkoittaa  mitä  tahansa  mediaa,  joka  tarjoaa  sähköisiä,

interaktiivisia  viestintäpalveluita,  kuten  internet,  online-palvelut  ja  sähköiset

viestintäverkot. Sähköinen media tarkoittaa myös puhelinta.

Ennakkopäätös:  tuomioistuimen julkaisema ratkaisu,  jolla  on tarkoitus  ohjata

oikeuskäytäntöä vastaavissa tapauksissa.

Protektionismi: taloustieteellisenä  terminä  valtion  sisäisillä  markkinoilla

toimivien eli kotimaisten tuottajien suojelemista torjumalla ulkopuolista kilpailua

esimerkiksi  suojatullein,  valtion  suoralla  tai  epäsuoralla  avulla,  protektiivisin

tariffein tai kiintiöin. Syitä protektionismiin ovat oman tuotannon suojaaminen,

työllisyyden ja omavaraisuuden turvaaminen.

Monopoli: Lakisääteinen  julkinen  monopoli  (oikeudellinen  monopoli)  syntyy

tilanteessa, jossa valtio saattaa rajoittaa tarjontaa lainsäädännöllä. Usein laillinen

monopoli  on  valtion  itsensä  harjoittamaa  liiketoimintaa.  Vaihtoehtoisesti

yrityksillä saattaa olla esimerkiksi patentin vuoksi laillinen yksinoikeus johonkin

markkinaan.

Valvira: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto. Ohjaa, valvoo ja hoitaa

lupahallintoa  Suomen  sosiaali-  ja  terveydenhuollossa,  alkoholihallinnossa  ja

ympäristöterveydenhuollossa.

Fimea: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus.
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MAO,  Markkinaoikeus: on  erityistuomioistuin,  joka  käsittelee  ja  ratkaisee

kilpailu- ja valvonta-asioita, hankinta-asioita sekä markkinaoikeudellisia asioita.

Direktiivi: Euroopan unionin jäsenvaltioille tarkoitettu lainsäädäntöohje.

WHO: Maailman terveysjärjestö, WHO (World Health Organization) on ihmisten

terveyteen keskittyvä Yhdistyneiden kansakuntien järjestö.

1.5 Työn rakenne

Tässä  luvussa  käydään  läpi  tutkimuksen  taustaa,  tavoitteita,  rajauksia,

metodologiaa sekä rakennetta. Osiosta käy jo hyvin selville työn koko kuva.

Toinen  luku  sisältää  aihepiiriin  liittyvää  teoriaa.  Luvussa  käsitellään  yrityksen

myyntiä  ja  markkinointia  teoreettiselta  pohjalta,  sekä  markkinoinnin  ja

markkinointikiellon käsitteitä.

Toisessa luvussa käsitellään myös Valviran antamaa ohjeistusta eri tuoteryhmien

markkinointikysymyksissä sekä otteita Suomen laista joihin Valviran ohjeistukset

perustuvat.  Vaikka  vuonna  2013  yritys  (nikotiiniton  sähkötupakat  oy)  oli

pakotettu  perustamaan  tytäryhtiö  Viroon  (Valviran  uhkasakko  liittyen

verkkokaupassa  esiintyviin  tuotekuviin  ja  kuvauksiin,  jonka  Valvira  tulkitsee

markkinoinniksi, liite 1), jätetään Viron säännökset ja ohjeistukset käsittelemättä.

Teoreettisen  käsittelyn  pohjalta,  kolmannessa  luvussa  perehdytään  Suomessa

toimiviin  eri  toimialojen  yrityksiin  jotka  törmäävät  tuotteidensa  myynnissä

markkinointikieltoon. Tuotteet joille on määritelty eriasteisia markkinointikieltoja,

ovat  mm.  alkoholi  (monopolilla  säännöstelty),  rahapelit  (monopolilla

säännöstelty),  tupakkatuotteet,  sekä  uutena  tuotteena  sähkötupakka.  Luvussa

tutkitaan  toimia,  joilla  eri  aloilla  toimivat  toimijat  ovat  pyrkineet  hankkimaan

asiakaskontakteja. Luvussa tutustutaan myös toimiin kuinka myyntiä on pyritty
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edistämään, ja onko myynninedistäminen ollut sallituissa rajoissa.

Luvussa  4  on  johtopäätösten  aika,  jossa  tarkastellaan  tuloksia.  Tuloksien  ja

toimenpiteiden  lisäksi  spekuloidaan  mahdollisia  vaihtoehtoja  tulevien  vuosien

muutoksista  sähkötupakka-alalle.  Näihin  spekulointeihin  perustuvat  yrityksen

mahdolliset  jatkotoimet.  Onko toimialalla  kasvuedellytyksiä  Suomessa,  ja  mitä

lainsäädäntöön tullaan kirjaamaan.
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2. MARKKINOINTIKIELLON SÄÄDÖKSET

Myynti on yrityksen elinehto, varsinkin uuden pienen yrityksen, jonka kassa ei

kestä  lyhyttäkään  negatiivista  kautta.  Yrityksen  liikevaihto  saavutetaan  vain

myynnin kautta.  Kun yritys voi liiketoiminnallaan tarjota asiakkaalle lisäarvoa,

tulee  lisäarvo  saada  välitettyä  asiakkaan  tietoisuuteen.  Tämän  tapahduttua  on

mahdollista saada aikaiseksi ensimmäinen myyntitapahtuma.

Lähes kaikki uudet yritykset aloittavat pieninä, jolloin niiden toimintaan vaikuttaa

sekä  uutuuteen  että  pienuuteen  liittyvä  luottamuspula  (Venkatamaran  1990).

Uuden  yrityksen  on  hankala  saada  myyntiä,  mikäli  markkinointi  on  täysin

kiellettyä.

Luottamuspulalla viitataan vakiintuneen asiakaskunnan puuttumiseen. Yrityksen

uutuus on haaste  markkinoinnille,  kun yritys  ja  sen tuotteet  on tuntemattomia

asiakkaille. Uuden yrityksen ja uusien tuotteiden markkinoille saattamiseksi on

yrityksen päätehtäväksi esitetty asiakkaiden luottamuksen saaminen  (Gruber, M.

2004). Hänti pohtii väitöskirjassaan (Hänti, Sirpa 2014) kuinka vähälle huomiolle

markkinoinnin  merkitys  alkavalle  yritykselle  on  tutkimuksissa  jätetty,  vaikka

markkinointi on ratkaisevan tärkeää pienille yrityksille ja jopa vielä tärkeämpää

yrityksen aloitusvaiheessa, jolloin yritys on haavoittuvaisimmillaan.

Uuden yrityksen markkinointiin liittyen on esitetty erilaisia vaihemalleja. Tällaisia

vaiheita ovat esimerkiksi alustavat markkinointitoimet, reaktiivinen myynti, tee-

se-itse-markkinointi  ja  integroitu  proaktiivinen  markkinointi.  Yhteistä  näille

uuden  pienyrityksen  markkinointia  kuvaaville  malleille  on  se,  että  alussa

markkinointi  on  yksinkertaista,  ja  perustuu  suunnittelua  enemmän  yrittäjän

persoonaan, suhteisiin ja intuitioon  (Hänti,  Sirpa 2014). Tuote pitää vain saada

myydyksi tässä ja nyt.
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2.1 Markkinoinnin normisto

Mitä  kaikkea  termi  markkinointi  sitten  tarkoittaa?  Tämä  meidän  on  hyvä

tiedostaa, jotta pääsemme käsittelemään käsitettä markkinointikielto. 

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n markkinoinnin perussääntöjen johdannossa

esitetyn  määritelmän  mukaan  markkinointi  tarkoittaa  mainontaa  ja  muuta

markkinointia, kuten myynninedistäminen, sponsorointi ja suoramarkkinointi.

Teknologian nopea kehittyminen, yleinen huoli lapsista ja muista haavoittuvista

ryhmistä  vaikuttavat  keskeisesti  tulevaisuuden  markkinoinnin  sääntelyyn.

Mainittujen  seikkojen  vuoksi  on  erittäin  tärkeää,  että  uusista  mainonnan

kansainvälisistä  säännöistä  muodostuu kaikkien markkinoinnin alalla  toimivien

jokapäiväinen työkalu (ICC 2008).

Käsitettä  markkinointi,  tulee  tulkita  laajasti.  Se  tarkoittaa  kaikkia  viestinnän

muotoja,  joita  markkinoija  tai  joku  hänen  lukuunsa  harjoittaa  ja  joiden

ensisijaisena  tarkoituksena  on  tuotteen  myynninedistäminen  tai  kuluttajan

käyttäytymiseen vaikuttaminen  mainitussa  tarkoituksessa.  Mainonta  tai  mainos

puolestaan  tarkoittaa  mitä  tahansa  markkinointiviestintää  mediassa,  tavallisesti

maksua tai muuta vastiketta vastaan.

Oikeuskirjallisuudessa  (Paloranta  2008) on esitetty käsiteltäessä markkinoinnin

käsitettä, että markkinointi on Suomessa vakiintunut käsite. Markkinointia ovat

tiedot, joita elinkeinonharjoittajat antavat tarjoamistaan tavaroista ja palveluista.

Markkinoinnin  tarkoituksena  on  edistää  hyödykkeen  kysyntää  tai

elinkeinonharjoittajan imagoa.
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Edelleen mainituista teoksista ja niissä viitatusta oikeuskäytännöstä käy ilmi, että

markkinoinnin  käsite  on  laaja.  Mainonta  eri  muodoissaan  on  keskeinen  osa

markkinointia.

Markkinointisäännökset  koskevat  paitsi  varsinaista  hyödykkeen

myynninedistämiseen  tähtäävää  aktiivista  mainossanomaa  ja  myyntitilanteessa

yksittäiselle  kuluttajalle  suullisesti  annettuja  tietoja  myös  esimerkiksi  jo

hyödykkeen  kaupanpitämistä,  hyödykkeen  asettelua  liikkeessä,  sen  pakkausta,

hintatietoja ja tuote-esitettä sekä erilaisia muita myynninedistämiskeinoja, kuten

alennuksia, lisäetuja ja markkinointiarpajaisia.

Eri  markkinointivälineet  (lehdet,  televisio,  radio,  ulkomainonta,  elokuva,

suoramarkkinointi,  telefaksi,  sähköposti  ja  puhelin)  ovat  luonteeltaan  ja

ominaisuuksiltaan  erilaisia.  Viestintä,  joka  saattaa  olla  hyväksyttävää  jossakin

markkinointivälineessä,  ei  välttämättä  ole  hyväksyttävää  jossakin  toisessa

välineessä. Markkinointia on siten arvioitava ottaen huomioon, miten se vaikuttaa

markkinoinnin  kohderyhmän  keskivertokuluttajaan.  Arvioinnissa  on  lisäksi

otettava huomioon markkinointiväline.

Tämä  tarkoittaa  sitä,  että  markkinointia  tulee  arvioida  ottaen  huomioon

kohderyhmään  kuuluvan  tyypillisen  kuluttajan  tietotaso,  kokemus  ja

harkintakyky, samoin kuin sosiaaliset, kulttuurilliset ja kielelliset seikat. Lapsille

kohdistettua  markkinointia  arvioitaessa  on  aina  otettava  huomioon  heidän

herkkäuskoisuutensa ja kokemattomuutensa (ICC 2008).

Kuluttajilla  oletetaan  olevan  kohtuullinen  kokemus-  ja  tietotaso  sekä

arvostelukyky.  Lisäksi  heidän  oletetaan  olevan  kohtuullisen  tarkkaavaisia  ja
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valistuneita. Ammattilaisella tai muulla tavoin pätevöityneellä henkilöllä oletetaan

olevan  oman  alansa  erityisasiantuntemusta.  Näin  ollen  kaikissa  tuotteille

asetetuissa markkinointikielloissa, markkinointi on sallittua kyseisen tuoteryhmän

ammatillisiin sidosryhmiin (jälleenmyyjät).

”Poikkeuksena kiellosta ovat sellaiset julkaisut, jotka on tarkoitettu yksinomaan

tupakka-alan ammattilaisille tai jotka on painettu ja julkaistu kolmansissa maissa

ja  joita  ei  ole  ensisijaisesti  suunnattu  yhteisön  markkinoille.”  (Hallituksen

luonnos tupakkalaiksi 11.8.2015)

Sen  estämättä,  mitä  1  momentissa  säädetään,  väkevän  alkoholijuoman

mainontaa,  epäsuoraa  mainontaa  ja  myynninedistämistoimintaa  voidaan

harjoittaa  2  momentissa  säädetyin  rajoituksin:  1)  väkevien  alkoholijuomien

valmistus-, vähittäismyynti- ja anniskelupaikoissa; 2) painetussa tai tietoverkossa

esitetyssä vähittäismyyntihinnastossa siten,  että  kaikki saatavilla olevat  juomat

esitellään kuluttajille yhdenmukaisella tavalla; sekä 3) alkoholijuomien myyntiin

osallistuville,  ei  kuitenkaan  kuluttajille  avoinna  olevassa  tietoverkossa

(Alkoholilaki 8.12.1994/1143)

2.2 Myynninedistäminen

Myynninedistämistä  koskevia  säännöksiä  sovelletaan  markkinointiin,  jonka

tarkoituksena on saada tarjottu tuote näyttämään houkuttelevammalta mahdollisen

lisäedun  avulla.  Lisäetu  voi  olla  rahaa,  rahanarvoinen  etu  tai  tuote.  Näitä

säännöksiä  sovelletaan  kaikkiin  markkinointivälineisiin.  Säännöksiä  voidaan

soveltaa myös muihin kaupankäyntiä edistäviin kannustimiin.

Myynninedistämisellä  siis  tarjotaan  jonkinlainen  yllyke,  joka  edistää  tuotteen
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menekkiä.  Pysyvästi  edullisia  hintoja  ei  tulkita  esimerkiksi  alkoholin

myynninrajoitus  säännöksissä  myynninedistämiseksi,  lyhyet  tarjousjaksot

tulkitaan.  Esimerkiksi  alkoholin  myynti  ravintolasta  alennuksella  on  sallittua,

mutta  hinnanalennuksen  mainostaminen  on  sallittua  vain  tietyin  edellytyksin.

Kahden kuukauden pituisen hinnan alennuksen mainostaminen on sallittua, mutta

esimerkiksi  kaksi  viikkoa  kestävän  tarjouksen  ei  (Valvira:  Ohje

alkoholimainonnasta 2013 s.41).

Myynninedistämistarjouksella  voi  olla  yhteys  painettuun  tai  audiovisuaaliseen

toimitukselliseen  aineistoon.  Myynninedistämistoimenpide  on  yleensä

lyhytkestoinen.  Säännökset  koskevat  kuitenkin  myös  pitkäkestoisia  ja  pysyviä

myynninedistämistoimenpiteitä (ICC 2008). 

Myynninedistämismuotoja on määritelty mm.

– Lisäetutarjoukset.

– Alennukset ja kylkiäiset.

– Tarjouslipukkeiden, lahjakorttien ja tuotenäytteiden jakelu.

– Hyväntekeväisyyteen liittyvät myynninedistämistoimenpiteet.

– Arvonnat ja kilpailut.

Mainonta luo kuluttajalle tarpeen ostaa tuote, ja myynninedistäminen kannustaa

ostopäätöksen  tekemiseen  (Chunawalla,  S.A.  2010).  Myynninedistämisen

käsitteeseen on liitetty ICC:n myynninedistämistä  koskevissa säännöissä useita

määritelmiä:

– Lisäetu tarkoittaa tuotetta  tai  palvelua (taikka niiden yhdistelmää),  jota

tarjotaan myynninedistämistarkoituksessa

– Edunsaaja tarkoittaa  henkilöä,  yritystä  tai  muuta  yhteisöä,  johon

myynninedistäminen kohdistetaan tai sitä, joka hyötyy siitä rahallisesti tai

muulla tavalla.

– Kilpailu tarkoittaa  kaikenlaisia  myynninedistämistarkoituksessa
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järjestettäviä markkinointiarpajaisia tai taitoon perustuvia kilpailuja.

– Välittäjä tarkoittaa  henkilöä,  yritystä  tai  muuta  yhteisöä,  joka

myynninedistäjän lisäksi osallistuu myynninedistämisen toteuttamiseen.

– Päätuote tarkoittaa  sellaista  tuotetta  tai  palvelua  (taikka  niiden

yhdistelmää), jonka myyntiä pyritään edistämään.

– Myynninedistäjä tarkoittaa  henkilöä,  yritystä  tai  muuta  yhteisöä,  joka

harjoittaa myynninedistämistä tai jonka puolesta siihen on ryhdytty.

Markkinointiviestintä  on  myös  yrityksen kilpailukeino.  Markkinointiviestintään

kuuluvat  mm.  visuaalisen  markkinoinnin  välineet,  joista  huomionarvoisena

esimerkiksi myymälän viihtyvyys ja tuotteiden esillepano. (Nieminen,T. 2004).

Tästä voidaan päätellä, että markkinointikiellon alaisten tuotteiden markkinoinnin

rajat  ovat  melko  vaikeasti  määriteltyjä.  Kuinka  voitaisiin  määritellä  lakiin  tai

viranomaisen antamaan markkinointi ohjeeseen, ettei markkinointikiellon alaisia

tuotteita voi myydä viihtyisän oloisista myymälöistä.

Toisaalta  koska  tuotteiden  esillepanolla  ja  ympäristön  houkuttelevuudella

pystytään  lisäämään  myyntiä,  on  esimerkiksi  tupakkatuotteiden  esillepano

kielletty.

Rinnasto  on  pohtinut  myynninedistämistä  käsittelevässä  insinöörityössään,  että

visuaalisella  markkinoinnilla  on  suuri  merkitys  myynninedistämisessä.

Asiakkaiden  ostopäätöksiin  pystytään  vaikuttamaan  suuresti  tuotteiden

esillepanolla (Rinnasto Susanna. 2015).

Tutkimuksissa  on  myös  osoitettu,  että  visuaalinen  markkinointi  vaikuttaa

myyntiin, varsinkin jos tuotteiden esillepano on toteutettu elämyksellisesti. Tämä

on myös huomioitu valvovan viranomaisen ohjeistuksessa liittyen rahapeleihin.

Arpajaislaki  määrittelee  rahapelien  markkinoinnin  rajat  (Arpajaislaki,

23.11.2001/1047). Rahapelejä on kiellettyä mainostaa liian elämyksellisesti. Vain
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informatiiviset mainokset sallitaan.

Myynninedistämisen  säännösten  tulkinta  voi  vaihdella  tapauskohtaisesti,  koska

mainoksien elämyksellisyys on vaikeasti määriteltävissä.

2.2.1 Myynninedistämiskielto

Myynninedistämiskieltoja  on  annettu  eri  tuoteryhmille  eri  tasoisina.  Suomessa

myynninedistämistä  rajoitetaan  useilla  tuoteryhmillä.  Tässä  työssä  on  käsitelty

neljää tuoteryhmää.

Esimerkiksi tupakkatuotteissa myynninedistämiskielto on ehdoton. Vuonna 2016

uudistettavassa  tupakkalaissa,  lakiehdotuksen  luonnos  (Hallituksen  luonnos

tupakkalaiksi  11.8.2015) määrittelee  tupakan  markkinoinnista:  ”kaikki

markkinointi kiellettyä”.

Kaikki markkinointi, käsittää myynninedistämisen kaikissa muodoissaan, pitäen

sisällään myös esilläpitokiellon ja sponsoroinnin kiellon.

Alkoholin markkinointisäännöksissä, kaikkinainen markkinointi ei ole kiellettyä.

Markkinointia  on  rajoitettu  säätämällä  myynninedistämiskieltoja.  Esimerkiksi

rajoittamalla  alkoholituotteiden  tarjouksia.  Myyntiaika  on  myös  rajoitettu.

Alkoholilaissa asetetaan pääsäännöksi, että väkevien alkoholijuomien mainonta ja

muu  myynninedistämistoiminta  on  kiellettyä.  Sallittua  se  on  vain  erikseen

säädetyissä  poikkeustapauksissa, joita ovat Tuotevalvontakeskuksen hyväksymät

ammattijulkaisut,  alkoholijuomien  myyntiin  osallistuville  annettava  tuotetieto,

ulkomaiset  julkaisut  sekä  mainonta  väkevien  alkoholijuomien  anniskelu-,

vähittäismyynti- ja valmistuspaikoissa.

Myynninedistämiskieltoa  on  siis  rajattu  myös  kohderyhmäkohtaisesti.
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Markkinointia  saa  toteuttaa,  mikäli  kohderyhmä  levikki  ja  levitystapa  ovat

sosiaali-  ja  terveysministeriön  antamien  määräysten  mukaisia.  (Alkoholilaki

8.12.1994/1143)

Rahapelien  tapauksessa  markkinoinnin  tulee  olla  vain  informatiivista,  ei

elämyksellistä, -mikäli markkinointi on kohdistettu kuluttajille. Myös rahapelien

markkinointikiellot poikkeavat eri kohderyhmille markkinoidessa.

2.2.2 Esilläpitokielto

Muille kuin tupakka- ja niihin rinnastettaville tuotteille ei ole määritelty Suomessa

esilläpitokieltoa. 2016 uudistettavassa tupakkalaissa, sääntelyn piiriin tullee myös

sähkötupakat (Hallituksen luonnos tupakkalaiksi 11.8.2015).

Esilläpitokielto  tupakkatuotteille  määriteltiin  Suomeen  vuoden  2012

tupakkalakiuudistuksessa. Esilläpitokiellon tavoitteena oli tupakoinnin yleisyyden

vähentäminen,  sekä  tupakan  piilomainonnan  estäminen  kieltämällä  huomiota

herättävä esillepano vähittäismyymälöiden kassojen yhteydessä. (HE 180/2009)

Sosiaali- ja terveysministerien sekä hallituksen mukaan esilläpidon pyrkimys on

estää  tupakkatuotteiden  markkinointi  ja  vähentää  tupakoinnin  aloittavien

lukumäärää.  Erityinen  huoli  on  nuorista,  ja  nuoriin  kohdistuvasta

tupakkamainonnasta.  Tupakkatuotteiden  esilläpito  on  ollut  käytännössä

tupakkateollisuuden  ainoa  keino  markkinointiin  valtioissa  joissa

tupakkatuotteiden suora ja epäsuora markkinointi on kiellettyä. (HE 180/2009)

Matias  Mäkelä  on  tutkinut  tupakkatuotteiden  esilläpitokiellon  vaikutuksia

tupakointitottumuksiin ja yleisyyteen  (Matias Mäkelä 2012).  Tutkimuksessa on

verrattu  useiden  eri  maiden  tupakoinnin  yleisyyden  muutosta  esilläpitokiellon
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voimaan tulemisen jälkeisinä vuosina.  Vuoteen 2012 mennessä vain  seitsemän

valtion lainsäädäntö oli asettanut tupakkatuotteille esilläpitokiellon. Nämä valtiot

ovat  (sulkeissa  esilläpitokiellon  voimaanastumisvuosi):  Suomi  (2012),  Islanti

(2001),  Thaimaa (2005),  Irlanti  (2009),  Brittiläiset  Neitsytsaaret  (2007),  Norja

(2010)  ja  Kanada  jossa  vuoteen  2010  mennessä  esilläpitokielto  oli  astunut

voimaan jokaisessa provinssissa ja territoriossa.  (Matias Mäkelä 2012). Mäkelä

myös arvioi että kieltävien maiden määrä on kasvussa.

Esilläpitokielto on äärimmäisin rajoite ennen myyntikieltoa tuotteiden myynnin

rajoittamisessa.

Perustuslakivaliokunta  on  todennut  tupakkatuotteiden  esilläpitokiellon  olevan

merkityksellinen sananvapauden kannalta, koska yhdessä mainontakiellon kanssa,

se  rajoittaa  elinkeinonharjoittajan  mahdollisuutta  hyödyntää  tavaramerkkiään.

Valiokunta  on  kuitenkin  katsonut,  että  esilläpitokiellolle  on  riittävät

kansanterveydelliset  perusteet  tupakkatuotteiden  kohdalla  (PeVL 21/2010  vp).

Tupakkalakiuudistuksen myötä selviää sähkötupakan mahdollinen esilläpitokielto,

ja onko sen kohdalla riittävät kansanterveydelliset perusteet.

Valviran mukaan esilläpitokieltoa tulee tulkita seuraavasti: ”Tupakkalain mukaan

tupakkatuotteiden  ja  niiden  tavaramerkkien  esilläpito  on  kielletty  tupakan,

tupakkatuotteiden,  tupakan  vastikkeiden,  tupakkajäljitelmien  sekä

tupakointivälineiden  vähittäismyynnissä.  Esillä  pitämisellä  tarkoitetaan

käytännössä  tupakkapakkausten  tai  niiden  tavaramerkkien  ja  tuotenimien

tarkoituksellista pitämistä asiakkaiden nähtävänä.”

Esilläpitokieltoa  ei  sovelleta  sellaiseen  erillisellä  sisäänkäynnillä  varustettuun

pääosin  tupakkatuotteita  ja  tupakointivälineitä  myyvään  myyntipaikkaan  (ns.

tupakkakauppaan), jossa myytäviä tupakkatuotteita tai niiden tavaramerkkejä ei
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voida nähdä myyntipaikan ulkopuolelta. (Valvira 2011)

2.3 Eri tuotteille annetut markkinointikiellot

Liittyminen  Euroopan  Unioniin  on  nopeuttanut  ja  suoraviivaistanut  Suomen

lainsäädännön valmistelua, koska useat uudet lainvalmistelut tehdään komission

määrittelemien  direktiivien  pohjalta.  Direktiiveissä  annetaan  kuitenkin  usein

mahdollisuus tehdä myös maakohtaisia ratkaisuja. 

Direktiivi on Euroopan unionin jäsenvaltioille tarkoitettu lainsäädäntöohje. Se ei

suoraan muuta jäsenvaltion lainsäädäntöä, vaan antaa kansalliselle lainsäätäjälle

(Suomessa  eduskunnalle)  toimintaohjeita.  Jos  valtion  lainsäädäntö  ennestään

täyttää direktiivin vaatimukset, mitään lainsäädäntötoimia ei tarvita.

Tässä luvussa perehdytään Suomen lakiin  määriteltyihin markkinointikieltoihin

eri tuoteryhmien osalta.

2.3.1 Tupakkamainonta säädökset

WHO:  ”Tupakkamainonta  kiellettävä  täysin  koko  maailmassa”.  Maailman

terveysjärjestön  mukaan  ei  riitä,  että  kielletään  vain  tv-mainokset  ja

mainosjulisteet,  sillä  tupakkayhtiöt  löytävät  WHO:n  mukaan  uusia  keinoja

kiertää rajoituksia.

Markkinointikiellot  ovat  tuotekohtaisia.  Tässä  kappaleessa  pureudutaan

tupakkalain  määrittelemään  tupakkatuotteiden  markkinointikieltoon.  Laki  on
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hyvin  tiukka  markkinoinnin  suhteen.  Tässä  tutkimuksessa  olevien  muiden

tuotetyhmien  markkinointikiellot  eivät  ole  yhtä  ehdottomia  (alkoholi,  rahapeli,

tupakka,  sähkötupakka).  Käytännössä  minkäänlainen  tupakkatuotteiden

markkinointi ei ole sallittua. Myös esilläpito on kiellettyä. Mikäli tuotemerkillä on

joku tunnettu logo, niin sen esittäminen myös muissa yhteyksissä on kiellettyä.

Sponsorointi on kiellettyä. Epäsuora markkinointi on myös kiellettyä.

Suomen  tupakkalain  historiaa käsitellään  vain  lyhyesti.  Tupakkalaki  on

uudistettu monesti. Säännöksiä on aikojen kuluessa täsmennetty sekä kiristetty.

Suomessa tupakkatuotteiden mainontakielto tuli tietyiltä osin voimaan jo 1970-

luvun lopulla ja on voimassa usean tiukennuskierroksen jälkeen edelleen.

”Tupakkatuotteen  mainonta  ja  epäsuora  mainonta  on  kielletty.  Epäsuorana

mainontana  pidetään  erityisesti  tupakkatuotteen  myynnin  edistämistä  muun

hyödykkeen  mainonnan  yhteydessä  siten,  että  muun  hyödykkeen  tunnuksena

käytetään  sellaisenaan  tai  tunnistettavasti  muunnettuna  tupakkatuotteelle

vakiintunutta  tunnusta  tai  että  muutoin  välittyy  mielikuva  tietystä

tupakkatuotteesta. 

Mitä  edellä  säädetään  tupakkatuotteesta,  koskee  myös  tupakkaa,  tupakan

vastiketta,  tupakkajäljitelmää  ja  tupakointivälinettä.  Mitä  edellä  säädetään

mainonnasta,  koskee  myös  tupakkasponsorointia  ja  muuta

myynninedistämistoimintaa.” (Tupakkalaki 20.8.2010/698, 8 §)

Tupakkamainonta  ja  -sponsorointi  televisiossa  kiellettiin  jo  vuonna  1989

televisiotoimintaa  koskevalla  direktiivillä  (neuvoston  direktiivi  89/552/ETY).

Jäsenmaiden oli saatava lakimuutokset valmiiksi lokakuussa 1991.
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Tupakkamainontadirektiivi  (neuvoston  direktiivi  2003/33/EY) kieltää  rajat

ylittävän  tupakkamainonnan  ja  sponsoroinnin  kaikissa  tiedotusvälineissä  paitsi

televisiossa vuonna 2003. Jäsenvaltioiden oli saatettava direktiivi lainvoimaiseksi

viimeistään vuonna 2005.

Vuonna  2003  annettu  direktiivi  korvattiin  vuonna  2007  audiovisuaalisia

mediapalveluja  koskevalla  direktiivillä  (neuvoston direktiivi  2007/65/EY), joka

ulottaa kiellon koskemaan kaikkea audiovisuaalista kaupallista viestintää, kuten

tuotesijoittelua.  Kyseinen  direktiivi  oli  saatettava  jäsenmaiden  lainsäädäntöön

viimeistään 19.12.2009. Suomen lakiin edellä mainitut direktiivien määrittelemät

kiellot on saatu sisällettyä Euroopan Parlamentin antaman aikarajan sisällä.

Tupakkamainontadirektiivin (neuvoston direktiivi 2003/33/EY) 3 artiklan mukaan

mainonta, joka ei ole sallittua lehdistössä ja muissa painetuissa julkaisuissa, ei

ole sallittua myöskään tietoyhteiskunnan palveluissa.

Direktiivin  (neuvoston direktiivi 2003/33/EY) 3 artiklan 1 kohdassa jäsenvaltiot

velvoitetaan  kieltämään  tupakkatuotteiden  mainonta  lehdistössä  ja  muissa

painetuissa julkaisuissa. Tästä on kaksi poikkeusta: Julkaisut, jotka on tarkoitettu

yksinomaan  tupakka-alan  ammattilaisille,  sekä  julkaisut,  jotka  on  painettu  ja

julkaistu kolmansissa maissa, jos näitä julkaisuja ei ole  ensisijaisesti  suunnattu

yhteisön markkinoille. Myöskään toimittajien sananvapautta direktiivi ei rajoita,

eli  käytännössä  toimittaja  voi  kertoa  artikkeleissaan  tiettyjä  asioita  tuotteista,

kunhan  ei  kuulu  kaupallisiin  sidosryhmiin.  Selkeä  mainonta  myös  näissä

tapauksissa on kiellettyä.

Esimerkkinä  sananvapauteen  liittyvästä  kieltopäätöksestä  toimii  Sikariklubi

-tapaus.  Kauppalehti  Optiossa  ilmestyvässä  Sikariklubi  -palstassa  on  esitelty

tupakkatuotteita  sekä sikareita  hintatietoineen.  Valvira  antoi  Kauppalehti  oy:lle
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kieltopäätöksen  palstasta,  mutta  Kauppalehti  oy  vaati,  että  markkinaoikeus

kumoaa kieltopäätöksen. (MAO:231/12)

Markkinaoikeus ratkaisi sittemmin kieltopäätöksen Kauppalehti oy:n eduksi:

”Sikariklubi-palsta ei ole tupakkalain 8 §:n 1 momentin vastainen, koska sitä ei

ole  pidettävä  kiellettynä  tupakkatuotteen  suorana  tai  epäsuorana  mainontana

taikka muuna myynninedistämisenä.  Valvira on hakemuksen kohteena olevassa

kieltopäätöksessään edellä mainittua lainkohtaa laajentavasti tulkiten rajoittanut

Kauppalehti oy:n perusoikeutena turvattua sananvapautta.

Sikariklubi-palstan  artikkelit  ovat  journalistisin  perustein  laadittuja  ja

toimitukselliseen  aineistoon  perustuvia.  Kauppalehti  oy  tai  palstan  kirjoittajat

eivät toimi yhteistyössä tupakka-alan toimijoiden kanssa, eivätkä saa korvausta,

vastiketta tai  muuta taloudellista hyötyä Sikariklubi-palstan julkaisemisesta tai

sikarien arvostelusta. Kauppalehti oy:llä ei ole muutakaan tarkoitusta, intressiä

tai  liiketaloudellista  päämäärää  tupakkatuotteiden  myynninedistämiseen.

Sikariklubi-palstalla ei myöskään ole vaikutusta tupakkatuotteiden kysyntään tai

kulutukseen.” (MAO:231/12)

Markkinaoikeus  myös  toteaa,  että  myynninedistämisen  käsite  on  liittynyt

oikeudellisissa  kannanotoissa  markkinointiin  ja  mainontaan,  ollen  eräänlainen

markkinoinnin alakäsite (MAO:231/12).

Vaikka  markkinoinnin  käsite  on  laaja,  markkinoinnin  taikka  mainonnan  tai

myynninedistämisenkään  käsitteitä  ei  ole  käytetty  viittaamaan  muun  kuin

sellaisen  elinkeinonharjoittajan  toimintaan,  jonka  hyödykkeiden  menekkiä  tai

jonka  imagoa  sanottuja  hyödykkeitä  tai  elinkeinonharjoittajaa  koskevan

markkinoinnin on tarkoitus edistää.  Tosin markkinointikielto voidaan kohdistaa

myös  toisen  markkinointia  toteuttavaan  tahoon,  esimerkiksi  joukkoviestimeen,

mikäli se on toiminut markkinoijan lukuun. Tämänkaltainen kielto on mahdollista
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antaa  myös  tupakkalain  18  §:n  1  momentin  perusteella  mainonta-  ja

myynninedistämistoimen  toimeenpanijalle  sekä  sen  palveluksessa  olevalle.

(MAO:231/12)

Vuonna  2008  Euroopan  komissio  julkaisi  kertomuksen  direktiivin  (neuvoston

direktiivi  2003/33/EY) täytäntöönpanon  onnistumisesta  (Euroopan  komissio,

KOM(2008)  330).  Kertomuksesta  poimittuna  ainakin  huomioitava,  että

Yhteisöjen  tuomioistuin  on  vahvistanut,  ettei  direktiivillä  puututa  lehdistön

sananvapauteen eikä sillä siten vaikuteta toimittajien kirjoittamiin artikkeleihin.

Jotkin jäsenvaltiot oli soveltanut sponsorointitapahtumiin poikkeuksia (mm. F1-

sekä GP -kilpailut).  Komissio aloitti rikkomusmenettelyn kyseisiä jäsenvaltioita

vastaan,  ja  pian  kaikki  jäsenvaltiot  muuttivat  lainsäädäntöään  vastaamaan

direktiivin vaatimuksia. 

Komission  kertomuksessa  todetaan  myös  perinteisten  tupakkamainosten

kadonneen  suurelle  yleisölle  tarkoitetuista  julkaisuista,  mutta

myynninedistäminen ja mainonta ei ole kokonaan kuitenkaan poistunut Euroopan

unionin alueella julkaisuista painetuista medioista.

Viimeisin  EUROOPAN  PARLAMENTIN  JA  NEUVOSTON  DIREKTIIVI

tupakkalakiin  liittyen  on  annettu  toukokuussa  2014  (neuvoston  direktiivi

2014/40/EU):

”Tupakkatuotteiden  ja  vastaavien  tuotteiden  valmistamista,  esittämistapaa  ja

myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten

lähentämisestä sekä direktiivin 2001/37/EY kumoamisesta”.

Tupakkatuotedirektiivin  säännökset  on  saatettava  osaksi  jäsenvaltioiden
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kansallista  lainsäädäntöä  viimeistään  20  päivänä  toukokuuta  2016.  Tämän

direktiivin pohjalta hallitus on antanut tähän mennessä eduskunnalle luonnoksen

uudeksi  tupakkalaiksi  (Hallituksen luonnos tupakkalaiksi  11.8.2015).  Esitys  on

toistaiseksi valmisteluvaiheessa. Luonnokselle esitettiin julkinen lausuntopyyntö,

johon lausuntoja saatiin yhteensä 68. (STM lausuntoyhteenveto 2015).

Tupakkalakiuudistuksen  keskeisin  tavoite  on  dokumentin  mukaan  direktiivin

täytäntöön paneminen.  Lisäksi  esityksessä  todetaan  vanhan tupakkalain  olevan

osin  hajanainen,  eikä  vastaa  nykyaikaisen  lain  vaatimuksia.  Näin  ollen  vanha

tupakkalaki ehdotetaan korvattavaksi kokonaan uudella tupakkalailla.

Oleellisia  poimintoja  uuden  tupakkalain  muutoksista  muihin  kuin  suoraan

markkinointikysymyksiin on mm.

1. Makuaineiden kielto

Menthol -savukkeiden myynnin kieltäminen. Lakiehdotuksessa kuitenkin

määritellään  viiden  vuoden  siirtymäaika,  jona  aikana  myyminen  on

mahdollista. Tämä ei suoranaisesti liity markkinointi kysymyksiin, mutta

pienentää  tuotevalikoimaa.  Makuaineet  ovat  varmasti  yksi  myyntiin

vaikuttava tekijä niin elintarvike- kuin savuketeollisuudessa.

2. Raportinantovelvollisuus

Valmistajan tai maahantuojan raportoitava Valviralle markkinatutkimuksia

ja  myyntimääriä  koskevista  tiedoista.  Ilmoitusvelvollisuus  uusista

tuotteista. Ainesosa ja haitta-aineilmoitukset Valviralle.

3. Pakkauksiin yhdistetyt terveysvaroitukset

Vähittäismyyntipakkauksiin  vaaditaan  uuden  tupakkalakiehdotuksen

mukaan  tekstistä  ja  kuvasta  muodostetut  terveysvaroitukset.  Tämän

tarkoituksena on tehdä pakkauksista vähemmän houkuttelevia kuluttajien

silmissä.

4. Rajat ylittävän etämyynnin kielto

Direktiivissä  ei  vaadita  suoraan  rajat  ylittävän  etämyynnin  kieltoa.  On
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annettu vaihtoehtoina, että valvontaa on lisättävä tai etämyynti kiellettävä.

Lakiehdotuksessa  todetaan,  etteivät  tekniset  varmistusjärjestelmät  ole

riittäviä  takaamaan  sitä,  ettei  kuluttajat  saisi  tupakkatuotedirektiivin

vastaisia  tuotteita  käsiinsä.  Eikä  tuotteet  päätyisi  alaikäisten  käsiin.

Samalla kiellettäisiin myös kansallinen etämyynti.

Nämä edellä mainitut  seikat tulevat vaikuttamaan myös myyntiin,  joten kiellot

ovat kytköksissä myynninedistämisen keinoihin (tässä tapauksessa käänteisesti). 

Suoraan markkinointikysymyksissä,  lakiehdotuksessa ehdotetaan lain selkeyden

ja  johdonmukaisuuden  takia,  ettei  laki  erottele  tulevaisuudessa  mainontaa,

epäsuoraa mainontaa, myynninedistämistä eikä sponsorointia. Laki käsittäisi vain

täydellisen markkinoinnin kiellon. Laki kieltää kaiken myynninedistämisen. Laki

sisältäisi myös jo voimassa olevan esilläpitokiellon samassa laajuudessaan.

Esityksessä ehdotetaan selkeyden ja lainsäädännön sisäisen johdonmukaisuuden

vuoksi,  että  tupakkalaissa  siirryttäisiin  käyttämään  markkinoinnin  käsitettä

nykyisten mainonnan, epäsuoran mainonnan ja muun myynninedistämisen sekä

tupakkasponsoroinnin käsitteiden sijaan. Alaltaan kielto vastaisi voimassa olevan

lain 8 §:ssä säädettyä kieltoa,  ja se  kattaisi  kaikenlaisen myynninedistämisen.

Myöskään tupakkasponsoroinnin kiellosta ei  siis  olisi  tarpeen säätää erikseen.

(Hallituksen luonnos tupakkalaiksi 11.8.2015 s.50)

Tupakkatuotteiden ja niiden tavaramerkkien esilläpito säilyisi vähittäismyynnissä

kiellettynä,  minkä  lisäksi  esilläpitokieltoa  laajennettaisiin  koskemaan  myös

tupakan  vastikkeita,  sähkösavukkeita  ja  nikotiininesteitä  sekä  niiden

tavaramerkkejä. 
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2.3.2 Alkoholimainonta säädökset

Alkoholimainontaa on lainsäädännössä rajoitettu alkoholista aiheutuvien haittojen

vähentämiseksi.  Ajantasainen  alkoholilaki  määrittelee  mainonnasta  seuraavaa

(Alkoholilaki 8.12.1994/1143 33§).

1. Laki kieltää väkevien alkoholijuomien mainonnan;

Yli  22  tilavuusprosenttisten  väkevien  alkoholijuomien  mainonta,  epäsuora

mainonta  ja  muu  myynninedistämistoiminta  on  alkoholilain  mukaan  kielletty.

Sallittua  se  on  vain  erikseen  säädetyissä  poikkeustapauksissa,  kuten  väkevien

alkoholijuomien anniskelu- ja vähittäismyyntipaikoissa. 

2. Mietoja alkoholijuomia saa mainostaa rajoitetusti;

Enintään 22 tilavuusprosenttisten mietojen alkoholijuomien mainonta,  epäsuora

mainonta ja  muu myynninedistämistoiminta on sallittu  alkoholilaissa säädetyin

rajoituksin. Mainontaa ei saa esimerkiksi toteuttaa yleisellä paikalla eikä se saa

kohdistua  alaikäisiin  tai  olla  hyvän  tavan  vastaista.  Poikkeuksia  on  laissa

määritelty tapauskohtaisesti (Alkoholilaki 8.12.1994/1143 33 §):

1) se kohdistuu alaikäisiin tai muihin henkilöihin, joille alkoholijuomaa ei 16 §:n

mukaan saa myydä, taikka siinä kuvataan tällaisia henkilöitä;

2) siinä yhdistetään alkoholin käyttö ajoneuvolla ajamiseen;

3)  siinä  korostetaan  alkoholijuoman  alkoholipitoisuutta  myönteisenä

ominaisuutena;

4)  siinä  kuvataan  alkoholin  runsasta  käyttöä  myönteisesti  taikka  raittius  tai

alkoholin kohtuukäyttö kielteisesti;

5) siinä luodaan kuva, että alkoholin käyttö lisää suorituskykyä taikka edistää

sosiaalista tai seksuaalista menestystä;
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6)  siinä  luodaan  kuva,  että  alkoholilla  on  lääkinnällisiä  tai  terapeuttisia

ominaisuuksia  tai  että  se  piristää,  rauhoittaa  tai  on  keino  ristiriitojen

ratkaisemiseksi;

7) se on hyvän tavan vastaista, siinä käytetään kuluttajan kannalta sopimatonta

menettelyä taikka annetaan muutoin alkoholista, sen käytöstä, vaikutuksista tai

muista ominaisuuksista totuuden vastaista taikka harhaanjohtavaa tietoa;

8)  se  toteutetaan  televisio-  ja  radiotoiminnasta  annetun  lain  (744/1998)

mukaisessa  televisio-  ja  radiotoiminnassa  kello  7–22  tai  kuvaohjelman,  jonka

ikäraja on kuvaohjelmalain (710/2011) mukaan alle 18 vuotta, elokuvateatterissa

tapahtuvan julkisen esittämisen yhteydessä;

9) se toteutetaan tai kohdistetaan yleisölle järjestyslaissa (612/2003) tarkoitetulla

yleisellä paikalla;

10)  siinä  käytetään  kuluttajan  osallistumista  peliin,  arpajaisiin  tai  kilpailuun;

sekä

11)  sen  kaupallinen  toteuttaja  käyttää  hallitsemassaan  tietoverkon  palvelussa

kuluttajien  tuottamaa  sanallista  tai  kuvallista  sisältöä  tai  saattaa  palvelun

välityksellä  kuluttajien  jaettavaksi  tuottamaansa  tai  kuluttajien  tuottamaa

sanallista tai kuvallista sisältöä.

Koska laissa on mainonnallisiin kysymyksiin annettu vain yleisluontoiset kiellot,

on  myös  Valvira  antanut  ohjeistuksen  alkoholimainonnasta.  Tämä  auttaa

tulkitsemaan tapauskohtaisesti mainonnan laadun, ja sen onko mainonta sallituissa

rajoissa. 

”Valviran  mainontaohje  koskee  alkoholilain  (1143/1994,  AlkoL)  33  §:ssä

tarkoitettua  alkoholijuomien  mainontaa,  epäsuoraa  mainontaa  ja  muuta

myynninedistämistoimintaa.  Ohjetta  sovelletaan  kaikkiin  mainonnan  ja

myynninedistämisen  muotoihin.  Mitä  ohjeessa  sanotaan  mainonnasta,  koskee
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myös  muuta  myynninedistämistoimintaa.”  (Valvira:  Ohje  alkoholimainonnasta,

2013)

Mainontaohje  pitää  sisällään  useita  esimerkkejä,  millainen  mainonta  katsotaan

sallituksi,  ja  millainen  ei.  Lisäksi  ohjetta  käytäntöön  soveltaessa,  otetaan

huomioon,  että  ohjetta  voidaan  soveltaa  tapauskohtaisesti.  Myös  mainonnan

kokonaisvaltaista vaikutusta arvioidaan. Alkoholilakiin on tullut vuosien saatossa

muutoksia, ja Valvira on muokannut ohjettaan vastaamaan muuttuneet lait.

Ohje päivitettiin vuonna 2015 vastaamaan muuttuneen lain vaatimuksia.

”Alkoholijuomien  mainontakielto  yleisillä  paikoilla  kohdistuu  erityisesti

alkoholijuomien  jatkuvaan  ulkomainontaan.  Kaupunkialueella  merkittävä

vaikutus  on  erityisesti  bussipysäkkeihin,  kadunvarsiin  sekä  isokokoisiin

mainostauluihin  kohdistuvalla  kiellolla.”  (Valvira:  Ohje  alkoholimainonnasta,

2013)

Tämä  muutos  vaikutti  suuresti  katukuvassa  esiintyviin  mainoksiin.

Kuljetusyhtiöiden  kuorma-autojen  kyljet  piti  teipata  uudestaan  vastaamaan

sääntömuutoksia.  Aikataulu oli  hyvin nopea,  ja tämä aiheutti  paheksuntaa alan

toimijoiden keskuudessa.

Kielletyksi mainonnaksi katsottiin uuden säädännän johdosta myös: 

1.  Mainokset  julkisissa  liikennevälineissä,  kuten  esimerkiksi  busseissa  tai

raitiovaunuissa.

2.  Mainokset  yleisillä  paikoilla  liikkuvien  alkoholielinkeinoon  liittyvien

jakeluautojen ulkopinnoilla.

3. Yleisellä tai yksityisellä paikalla sijaitsevat selkeästi näkyvät tai suurikokoiset

tölkit,  pullot  tai  muut  alkoholijuomaa  tai  sen  yleisesti  tunnettua  tunnusta

muistuttavat rakennelmat tai mainokset.
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2.3.3 Rahapelimainonta säädökset

Arpajaislain  14b  §  määrittelee  rahapelien  mainonnan  rajat  (Arpajaislaki,

23.11.2001/1047).  Arpajaislakia  uudistettiin  vuonna  2010.  Uudistuksen

päätavoitteina oli kolme teemaa:

1. Nuoria  on  tarkoitus  suojella  rahapelien  haitoilta  nostamalla  pelaamisen

sallitun ikärajan 18 vuoteen.

2. Rahapelien markkinointia ei  saa suunnata alaikäisille,  eikä markkinoilla

saa luoda positiivista mielikuvaa pelaamisesta kuluttajille.

3. Fintoto oy:n, Veikkaus oy:n ja Raha-automaattiyhdistyksen on annettava

joka  vuosi  raportti  rahapelien  markkinoinnin  vastuullisuudesta

sisäasiainministeriölle ja poliisihallitukselle.

Suomessa  Veikkaus  oy:llä  on  yksinoikeus  raha-arpajaisten  sekä  veikkaus-  ja

vedonlyöntipelien  toimeenpanemiseen.  Raha-automaattiyhdistyksellä on

yksinoikeus  raha-automaattien  käytettävänä  pitämiseen,  kasinopelien

toimeenpanemiseen  ja  pelikasinotoimintaan.  Fintoto  oy:llä  on  yksinoikeus

totopelien  toimeenpanemiseen.  Aiemmin  kyseiset  toimijat  olivat  saaneet

yksinoikeuden liiketoimintaansa uusittavan lupamenettelyn kautta, mutta vuonna

2010 uudistetussa arpajaislaissa toimijoiden yksinoikeus kirjattiin arpajaislakiin.

Edellä  mainitut  kolme  rahapeliluvan  haltijaa,  saa  markkinoida  rahapelejä  ja

rahapeliyhteisöä,  jos  markkinointi  ei  edistä  sosiaalisia  ja  terveydellisiä  haittoja

aiheuttavaa  pelaamista  ja  jos  markkinoinnilla  ohjataan  rahapelikysyntää  tämän

lain  nojalla  harjoitettavaan  rahapelitoimintaan.  Markkinointia  ei  saa  kohdistaa

alaikäisiin. Markkinoinnissa ei saa kuvata runsasta pelaamista myönteisesti eikä
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pelaamattomuutta tai kohtuullista pelaamista kielteisesti. Rahapelien markkinointi

on  kielletty  sellaisessa  televisio-  ja  radiotoiminnassa,  kuvaohjelman

elokuvateatterissa  tapahtuvassa  julkisessa  esittämisessä  ja  julkaisutoiminnassa,

joka on suunnattu alaikäisille. (Arpajaislaki, 23.11.2001/1047)

Rahapelien  markkinointi  on  kielletty  muualla  kuin  erityisissä  pelisaleissa,

pelikasinoissa ja raviradoilla, joihin pelit tai niiden myyntipiste on sijoitettu, jos

peleihin  on  pelisääntöjen  vahvistamisen  yhteydessä  todettu  liittyvän  erityinen

pelihaittojen  vaara.  Pelaajille  voidaan kuitenkin  antaa tietoa edellä  mainittujen

pelien  pelikohteista,  pelipaikoista,  peliehdoista,  pelimaksuista,  voittojen

todennäköisyydestä ja voitoista.

Poliisihallituksen  tehtävänä  on  valvoa,  että  rahapelien  markkinoinnissa

noudatetaan arpajaislain ja kuluttajansuojalain (Kuluttajansuojalaki 20.1.1978/38)

säännöksiä.  Rahapeliyhteisön  on  annettava  vuosittain  sisäasiainministeriölle  ja

Poliisihallitukselle  selvitys  rahapelien  markkinoinnista.  Selvitys  pitää  sisällään

esimerkiksi  tiedot  mainonta-  ja  muista  myynninedistämiskuluista.

Myynninedistämiskulujen  kohtuullisuus  toimii  yhtenä  markkinoinnin

vastuullisuutta osoittavana tekijänä. (Sisäasiainministeriö 2008)

Poliisihallitus  voi  kieltää  arpajaislain  14  b  §:n  vastaisen  rahapelien

markkinoinnin.  Kielto  voidaan  kohdistaa  rahapelin  toimeenpanijaan  sekä

elinkeinonharjoittajaan  tai  yhteisöön,  joka  välittää  rahapeleihin  liittyviä

osallistumisilmoituksia  ja  -maksuja,  luovuttaa  tilan  raha-automaattien

käytettävänä pitämiseen tai markkinoi rahapelejä.

Perustuslakivaliokunta  esitti  vielä  arpajaislain  muutokseen  lisäyksen

markkinoinnista  painokirjoituksissa.  Lakia  ei  voitu  valiokunnan  mukaan

käytännön  syistä  soveltaa  ulkomaisiin  painotuotteisiin,  joiden  pääasiallisena
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tarkoituksena  ei  ollut  rahapelien  mainonta,  ne  ehdotettiin  jätettäväksi  lain

ulkopuolelle. Valiokunta vielä tarkensi ettei markkinointikiellon kiertäminen olisi

sallittua.  Esimerkiksi  suomenkielisen  julkaisun  levittämistä  muualta  käsin  ei

pidetty  sallittuna.  Ratkaisevaa  tässä  olisi  se,  onko  lehti  tarkoitettu  Suomen

markkinoille (Hallintovaliokunta, 2010).

Arpajaislakia uudistetaan jälleen vuonna 2017. Näillä näkymin muutos vaikuttaisi

ainakin monopoliyhtiöiden yhtiörakenteeseen. Enää kolmen yhtiön mallia ei olisi,

vaan  Veikkaus  oy,  Raha-automaattiyhdistys  sekä  Finntoto  oy  yhdistyisivät.

Monopoliasema  silti  säilyy,  ja  markkinointikysymyksiin  pitää  löytyä  kaikkia

tyydyttävä ratkaisu.

"EU  on  antanut  Suomelle  puhtaat  paperit  kolmen  peliyhtiön  hallintomallista.

Nykyisellä järjestelmällä ei kuitenkaan voida enää jatkaa, sanoi sisäministeriön

kansliapäällikkö  Päivi  Nerg  keskiviikkona  järjestetyssä  rahapeliareenassa”

(Helsingin sanomat, 2015).

Yksi yhtiö täyttäisi paremmin EU:n siunaaman rahapelimonopolin kriteerit kuin

nykyinen kolmen toimijan malli.  Tässä yhteydessä  on käsitelty jäljempänä ns.

Ladbrokers  tapaus,  jossa  EY-Tuomioistuin  antoi  monopoliasemasta  puoltavan

päätöksen. Kahden valituksen jälkeen monopoliasemasta kannellut yhtiö luopui

markkinoinnista Suomeen.

Nykyisellään  mainontasäännökset  aiheuttaa  jonkin  verran  epätietoisuutta

mainoskampanjoiden  toteuttajissa.  Poliisihallitus  onkin  tulkinnut

mainontatapauksia laittomiksi, ja antanut uhkasakkoja sekä kieltopäätöksiä mm.

Veikkaus oy:lle.
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2.3.4 Sähkötupakkamainonta säädökset.

Sähkötupakoiden  mainontakysymyksissä  joudutaan  toistaiseksi  pitäytymään

Valviran  antamassa  ohjeistuksessa.  Aiheesta  ei  ole  vielä  voimassaolevaa

lainsäädäntöä. Valvira tulkitsee laitteistot tällä hetkellä tupakkajäljitelmiksi. Joten

tuotteen mainonnassa on jouduttu toimimaan ko. lainsäädännön mukaisesti.

Tupakkalain  8  §.n  1  mukaan  tupakkajäljitelmille  ja  tupakan  vastikkeille  on

säädetty  yhtä  laaja  mainonnan  ja  myynninedistämisen  kielto  kuin

tupakkatuotteille.

Vuoden 2016 tupakkalain uudistuksen perusteena oleva EU-direktiivin artikla 20

määrittelee mm. sähkötupakan markkinoinnista seuraavaa:

a)  Kaupallinen  viestintä  tietoyhteiskunnan  palveluissa,  lehdistössä  ja  muissa

painotuotteissa, jonka tavoitteena taikka suorana tai epäsuorana vaikutuksena on

sähkösavukkeiden  ja  täyttösäiliöiden  myynninedistäminen,  on  kielletty,  lukuun

ottamatta  julkaisuja,  jotka  on  tarkoitettu  yksinomaan  sähkösavukkeiden  ja

täyttösäiliöiden  kaupan  ammattilaisille  tai  joita  painetaan  ja  julkaistaan

kolmansissa  maissa,  jos  niitä  ei  pääosin  ole  tarkoitettu  unionin  markkinoita

varten.

b)Kaupallinen viestintä radiossa, jonka tavoitteena taikka suorana tai epäsuorana

vaikutuksena  on  sähkösavukkeiden  ja  täyttösäiliöiden  myynninedistäminen,  on

kielletty.

c) Kaikki sellainen julkinen tai yksityinen tuki radio-ohjelmille, jonka tavoitteena

taikka  suorana  tai  epäsuorana  vaikutuksena  on  sähkösavukkeiden  tai

täyttösäiliöiden myynninedistäminen, on kielletty.

d)  Kaikki  sellainen  julkinen  tai  yksityinen  tapahtumalle,  toiminnalle  tai

yksittäiselle  henkilölle  annettava  tuki,  jonka  tavoitteena  taikka  suorana  tai
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epäsuorana  vaikutuksena  on  sähkösavukkeiden  ja  täyttösäiliöiden

myynninedistäminen  ja  johon  osallistuu  useita  jäsenvaltioita  tai  jota  annetaan

useissa jäsenvaltioissa tai jolla on muuten rajat ylittäviä vaikutuksia, on kielletty.

e)  Euroopan  parlamentin  ja  neuvoston direktiivin  2010/13/EU soveltamisalaan

kuuluva audiovisuaalinen kaupallinen viestintä on kielletty sähkösavukkeiden ja

täyttösäiliöiden osalta.

Tämän  direktiivin  pohjalta  hallitus  on  antanut  esityksen  eduskunnalle  uudeksi

tupakkalaiksi  (Hallituksen  luonnos  tupakkalaiksi  -  11.8.2015).  Tässä

lakiehdotuksessa  yksi  merkittävä  muutos  on  laitteiston  luokittelu.  Aiemmin

sellaiset  laitteet,  jotka  eivät  ulkoisesti  ole  muistuttaneet  perinteisiä  savukkeita,

ovat jääneet luokituksen ulkopuolelle: 

”Sähkösavukkeet  voidaan  tapauksesta  riippuen  katsoa  tupakkalaissa

tarkoitetuiksi  tupakkajäljitelmiksi,  joiden  markkinointi  ja  muu

myynninedistäminen  on  kiellettyä.  Näin  on  silloin,  jos  laite  muistuttaa

muodoltaan  läheisesti  esimerkiksi  oikeaa  savuketta  tai  piippua.

Tupakkatuotedirektiivissä  kuitenkin  edellytetään  kaikkien  sähkösavukkeiden

myynninedistämisen  ja  sponsoroinnin  kieltämistä,  eikä  tupakkatuotedirektiivin

mukainen  sähkösavukkeen  määritelmä  ole  sidoksissa  laitteen  muotoon.

Tupakkalain  mukainen  tupakkajäljitelmien  mainonnan  ja  muun

myynninedistämisen  kielto  ei  siis  ole  yhtä  laaja  kuin  tupakkatuotedirektiivin

edellyttämä kielto.”

Sähkötupakoissa  käytettävä  nikotiiniton  neste  on  luokiteltu,  ennen  uuden

tupakkalain mahdollista voimaantuloa tupakanvastikkeeksi  (Hallituksen luonnos

tupakkalaiksi  -  11.8.2015).  Tupakanvastikkeen  mainonta  ja  markkinointi  on

tupakkalain perusteella kiellettyä.

Nikotiinipitoisten nesteiden mainontaan on sovellettu lääkintälakia,  koska tuote

on luokiteltu toistaiseksi lääkintäaineiksi.  Lääkintälain  91 §:n mukaan sellaisen
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lääkintäaineen,  jolla  ei  ole  Suomessa  myyntilupaa,  markkinointi  on  kielletty.

Suomessa ei ole haettu eikä myönnetty toistaiseksi myyntilupaa nikotiinipitoisille

e-nesteille.

Uudessa  tupakkatuotedirektiivissä  edellytetään  sähkötupakkalaitteistojen  sekä

niissä käytettävien nesteiden myynninedistämisen ja sponsoroinnin kieltämistä.

Tupakkalain soveltamisalan ulkopuolelle  jäisivät  vain  sellaiset  nikotiininesteet,

joille  on  myönnetty  lääkelain  mukainen  myyntilupa.  Tupakkalaki  ei  myöskään

koskisi  sellaisia  sähkösavukelaitteita,  joihin  sovelletaan  terveydenhuollon

laitteista  ja  tarvikkeista  annettua  lakia  (629/2010)  (Hallituksen  luonnos

tupakkalaiksi - 11.8.2015) s.48.
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3. KUINKA MYYDÄÄN ILMAN MARKKINOINTIA?

Tutkimuksissa  on  saatu  ristiriitaista  tietoa  siitä,  lisääkö  esimerkiksi

tupakkatuotteiden  mainostaminen  niiden  kysyntää  vai  ei.  Tupakkatuotteiden

kysynnän  on  kuitenkin  todettu  vähenevän,  kun  niiden  suora  ja  epäsuora

mainostaminen  kielletään  kaikissa  medioissa.  Myös  tupakoinnin  vastaiset

mediakampanjat vähentävät väestön tupakointia.

Markkinointikiellon noudattamista valvoo Suomessa Valvira.  Tutkimuksessa on

perehdytty  Valviran  antamiin  markkinointiohjeistuksiin  koskien  eri  tuotteita.

Ohjeistus  ei  ole  kaikilta  osin  täysin  kattava,  ja  useat  säännökset  ovat  myös

tulkinnanvaraisia.

Myös  Valvira  on  ohjeistuksessaan  tulkinnut  lakia,  täten  ohjeistuksien

lainvoimaisuus  on  varmistettu  vasta  markkinaoikeuden  ennakkopäätöksen

jälkeen,  tai  vaihtoehtoisesti  odottamalla  täsmennyksien  sisällyttämistä  lakiin.

Useita  Valviran  antamia  markkinointikieltopäätöksiä  on  vuosien  saatossa  viety

Suomessa  markkinaoikeuteen  mm.  tupakkayhtiöiden,  rahapeliyhtiöiden,

alkoholivalmistajien sekä alkoholimyyjien toimesta.

Koska työssä  käsitellään  neljän  eri  tuoteryhmän markkinointikieltoa  (tupakka-,

alkoholi-,  rahapeli-  sekä sähkötupakkatuotteita),  käsitellään jokaisen alan esille

tulleita tapauksia omissa luvuissaan. Aiemmassa luvussa käsiteltiin jokaisen oman

alan  ominaisia  markkinakieltoja,  sekä  markkinoinnin  käsitettä.  Tässä  luvussa

tarkkaillaan  alan  yritysten  markkinointitoimenpiteitä,  sekä  tutustutaan  Valviran

tulkintoihin markkinointitoimenpiteistä.
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3.1 Tupakkayhtiöt

Tupakkamainonta  on  kielletty  kokonaan  Suomessa.  Tupakkamainontadirektiivi

(neuvoston  direktiivi  2003/33/EY) kieltää  rajat  ylittävän  tupakkamainonnan  ja

sponsoroinnin  kaikissa  tiedotusvälineissä  paitsi  televisiossa.  Kielto  kattaa

mainonnan  painetuissa  tiedotusvälineissä,  radiossa  ja  internetissä  sekä

sponsoroinnin olympialaisten ja formula 1 -kilpailujen kaltaisissa tapahtumissa,

joissa  on  mukana  useita  EU-maita.  Myös  tupakkatuotteiden  ilmaisjakelu  on

kielletty tällaisissa tapahtumissa. Kielto koskee mainontaa ja sponsorointia, jolla

tavoitellaan joko suoraan tai epäsuorasti tupakkatuotteen myynnin edistämistä.

Tupakkamainontaa  on  kuitenkin  jossain  muodossa  muun  muassa  internetissä,

kansainvälisissä lehdissä ja EU:n ulkopuolisissa valtiossa, joissa kaikissa ei ole

tupakkamainontakieltoa.

Piilomainontaa  on  esimerkiksi  se,  että  tupakkayhtiö  sponsoroi  elokuvaa

saadakseen siihen tupakkamyönteisen kohtauksen. Kaikenlainen piilomainontakin

on säädöksillä kielletty.

Aiemmin  tupakkayhtiöt  perustivat  varsinaisen  liiketoiminnan  ympärille  muuta

liiketoimintaa.  Näin  mainonnan  kieltoja  pystyttiin  kiertämään.  Sääntöjen

kiertäminen sallituin keinoin ei  ole laitonta. Lainsäätäjien pitää määritellä rajat

tarkemmin, ja valvovan viranomaisen päivittää ohjetta. Aivan kuten järjestelmässä

tällä hetkellä toimitaan.

Savukemainonnan  kieltäminen  johti  siis  myös  tuoteperheiden  ja

yrityskuvamainonnan  kehittämiseen.  Philip  Morris  mm.  valmistaa  vaatteita
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tuotelogolla  varustettuina.  Marlboro  Classicsia  myydään  edelleen  kauppojen

hyllyillä. Yrityksessä tiedostettiin, että vaikka tupakan mainostaminen on nykyään

kiellettyä,  yritystä  ei  voinut  kieltää  mainostamasta  muita  tuotteita  saman

tavaramerkin nimellä.

Marlboroa valmistavasta Philip Morrisista kasvoi kansallinen monialayritys.  Se

kehitti  useita  tuoteryhmiä  ja  kasvatti  tuotevalikoimansa  ja  markkinoi  tuotteita

yrityskuvan  ohella.  Myös  suomalainen  Amer  Sports  oyj,  joka  aloitti

tupakkayhtiönä, laajensi tuotevalikoimaansa urheiluvälineisiin.

Piilomainonnan  kieltäminen  vaikutti  sponsorointisopimuksiin,  ja  sponsorointi

toimintaan yleensäkin. Esimerkiksi formula 1 tallina toimivalla Ferrarilla on ollut

pitkäaikainen sponsorisopimus Marlboro tuotemerkistä.  Markkinointisäännösten

muuttuessa  vuosien  saatossa  sponsorointi  sääntöjen  osalta,  Ferrarin  autoista

poistui  Marlboro  logo.  Lopulta  sääntöjen  tarkentuessa  edelleen  vuonna  2010

Ferrari  poisti  autostaan Marlboro-tekstin korvanneen viivakoodin,  jota epäiltiin

piilomainonnaksi. Sen paikalle tullut uusi logo on silti väritykseltään ja kuvioltaan

Kuva 1: Ferrari on jatkanut sponsorisopimustaan tupakkayhtiö Philip 
Morrisin kanssa vuoden 2015 loppuun asti. 
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sponsorin  päätuotemerkkiä  vastaava  (Kuva  1).  Koska  autojen  väritys  on

muutoinkin  saman  sävyinen  kuin  Marlboro  tuotemerkin  värisävy,  sitä  ei  enää

tulkita piilomainonnaksi.

Tupakkavalmistajan  mainostaminen  kuvaamalla  se  myönteisessä  valossa

vastuullisena  markkinatoimijana  on  sekin  yleinen  markkinointikeino.  Tällaista

toimintaa  voi  kutsua  esimerkiksi  yrityskuvan  kehittämiseksi.  Vaikka

tuotemerkkejä  ei  näytetä,  tällainen  yrityskuvan  kehittäminen  on  keino

markkinoida yrityksen mainetta ja tuotteita.

Myös tupakan ostaminen Internetistä on helpottunut ja yleistynyt jo vuosikymmen

sitten.  Viimeisinkään EU-direktiivi  (neuvoston direktiivi,  2014/40/EU) ei  kiellä

tupakkatuotteiden myyntiä esimerkiksi verkkokaupoista. Verkkosivustoilla joilla

tupakkaa myydään, kuitenkin harjoitetaan direktiivin tulkitsijoiden mielestä myös

myynninedistämistä  käyttämällä  myynninedistämiseksi  tulkittavia  ilmaisuja.

Kuvan 2 kaltaiset mainokset ovat olleet kiellettyjä jo tovin.

Kuva 2: Tupakkamainontaa ennen 
markkinointikieltoja
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3.2 Alkoholiyhtiöt

Valvira  on  julkaissut  ohjeen  alkoholimainonnasta,  jossa  on  esitelty  tarkemmin

Valviran  näkemyksiä  mainontasäännösten  soveltamisesta.  Ohjeen  päivityksessä

on huomioitu 1.1.2015 voimaan tulleet lakimuutokset,  joiden mukaan mietojen

alkoholijuomien  mainonta  yleisellä  paikalla  on  kielletty  tietyin  poikkeuksin,

samoin kuin arpajaisten, kilpailujen sekä kuluttajan tuottaman tai jakaman sisällön

hyödyntäminen  mietojen  alkoholijuomien  mainonnassa.  Lisäksi  mietojen

alkoholijuomien televisiomainonnan kiellon aikarajaa on pidennetty kello 21:stä

kello  22:een,  ja  kielto  laajennettu  koskemaan  myös  radiomainontaa  samoin

aikarajoituksin.

Valviran julkaisema ohje on 60 sivuinen,  kattaen  esimerkkejä tapauksista  sekä

tulkintoja laista. Silti alkoholia myyvät ja markkinoivat organisaatiot joutuvat aika

ajoin  tekemisiin  Valviran  kanssa  mainontakysymyksissä.  Valviran  ohjeessa

todetaan  myös  seuraavaa:  ”Mainonta  ja  myynninedistäminen  ovat  jatkuvasti

muuttuvaa toimintaa. Sen vuoksi ohje ei voi olla tyhjentävä esitys kielletyistä tai

sallituista mainonta- ja myynninedistämiskeinoista. Valvira seuraa mainonnan ja

muun  myynninedistämistoiminnan  kehittymistä  sekä  vaikutuksia  ja  päivittää

ohjetta tarvittaessa. ”

Uuden alkoholilain mukaan julkisella  paikalla ei  saa mainostaa alkoholia.

Tämä  lakimuutos  teetti  toimenpiteitä  esimerkiksi  Lahden  moottoritien  varrella

olevan  Sinebrychoffin  panimon  pihalla  olevaan  suureen  mainostölkkiin.  Olut

-tölkki  oli  poistettava  tai  muutettava  toiseksi  (kuvat  3  ja  4).  Myöskään

alkoholitonta  olutta  ei  saa  mainostaa,  jos  samalla  tuotemerkillä  on  tarjolla

alkoholipitoinen  tuote.  Muutoin  tapaus  tulkittaisiin  alkoholin  välilliseksi

mainostamiseksi.
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Alkoholiyhtiöt sponsoroivat nykyään vielä elokuvia. Esimerkiksi vuonna 2015 

valmistuneessa James Bond elokuvassa Bond nauttii Bollinger R.D sampanjaa. 

Lisäksi markkinoille tuotiin Bollinger Spectre Limited Edition sampanja. Alkon 

valikoimaan tuote ei päässyt pullon arveluttavan etiketin takia. Etiketin 007 

-tekstiin oli muotoiltu aseen kuva. Alkossa etiketin tulkittiin olevan Valviran 

määrittelemien markkinointisäännösten vastainen (kuva 5). Tuotteen 

Kuva 4: 2015 Energiajuomatölkki

Kuva 3: 2015 oluttölkistä lakimuutoksella energiajuomatölkki
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maahantuojayritys ei lähtenyt hakemaan Valviralta virallista kantaa etiketin 

säännönmukaisuudesta, vaan tyytyi Alkon arvioon.

Viranomaiset ovat erityisen herkkiä, jos alkoholi ja aseet yhdistyvät jollain 

mielikuvatasolla. Sillä ei ole väliä, kuinka tunnetusta brändistä tai tunnuksesta on 

kyse. Herkkiä etikettien suhteen on oltu myös niissä esiintyvien tonttujen ja 

joulupukkien kanssa. Viranomaiset ovat karsastaneet myös rock-bändien tai 

näyttelijöiden nimikkojuomia. (HS 29.11.2015)

Nimikkojuomia on vuosien saatossa yritetty lanseerata myös Suomessa. Sosiaali- 

ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus antoi 28.4.2003 päätöksen, jolla se 

kieltää tamperelaista PM-Juomatukku oy:tä myymästä entisen mäkihyppääjä 

Matti Nykäsen nimellä olevaa siideriä. Sama kielto toistettiin vuonna 2014 kun 

Valvira kielsi toista yritystä toimittamasta vastaavanlaista juomaa Suomen 

markkinoille 50 000 euron sakon uhalla.

Kuva 5: Suomen markkinointisäännösten vastainen etiketti
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3.3 Rahapeliyhtiöt

Vuonna 2015 poliisihallitus aikoo rajoittaa rahapelien mainontaa 200 000 euron

uhkasakon voimalla. Tämä tarkoittaa muun muassa Loton mainontaa kaupoissa ja

kioskeissa.  Tällä  hetkellä  kauppojen  ja  kioskien  kassoilla  Loton  ja  muiden

rahapelin mainonta on varsin näkyvää. Rajoitus koskee muun muassa kioskien ja

kauppojen ulkopuolella ja lähettyvillä olevia julisteita, joissa mainostetaan loton

voittopotteja.

Poliisihallitus on antanut myös 2.6.2015 päätöksen, jonka mukaan RAY ei saa

markkinoida  Harjakainen  -peliä  siten,  kuin  se  kevään  2015  aikana  on  tehnyt.

Kielto  on voimassa 15.6.–14.9.2015, ja sen tehosteeksi  on asetettu uhkasakko.

Perusteluina tähän kieltoon oli mainoksien luonne. Itse tuotteen mainostaminen ei

ole  täysin  kielletty,  mutta  mainos  ei  saa  olla  viihteellinen  tai  elämyksellinen.

Raha-automaattiyhdistys  on puolestaan  ylittänyt  Laihon mukaan lainsäädännön

sallimat  rajat,  kun  se  on  käyttänyt  markkinoinnissaan  laajasti  hyväkseen  Aku

Hirviniemen esittämää Putous -televisiohahmo Harjakaista.

Raha-automaattipeleistä  saa  arpajaislain  mukaan  antaa  ainoastaan

Kuva 6: Veikkauksen elämykselliseksi tulkittu pelimainos.
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pelikohdeinformaatiota,  joka  voi  sisältää  tietoa  pelin  saatavuudesta,  pelin

ominaisuuksista ja peliehdoista. Poliisihallitus katsoi, että Harjakainen -pelistä ei

annettu ainoastaan pelikohdeinformaatiota, vaan markkinointi oli toteutukseltaan

tosiasiallisesti tavanomaista mainontaa.

Sisäministeriö  kertoo  pyytäneensä  Poliisihallitukselta  selvitystä,  miten  se  on

tulkinnut  arpajaislakia  antaessaan  rahapeliyhtiöille  markkinointia  koskevia

kieltopäätöksiä.  Ministeriötä  kiinnostavat  myös  rahapelien  markkinointia

koskevat  Poliisihallituksen  linjaukset.  Veikkauksen  mukaan  kielto  on

tulkinnanvarainen ja  tuli  täytenä  yllätyksenä.  "Emme pysty ymmärtämään sitä

käsitystä, että arpajaislaissa määriteltyjen harmittomien pelien markkinointi onkin

ykskaks kiellettyä", varatoimitusjohtaja Olli Sarekoski sanoo. (HS 2015)

Markkinointikieltopäätöksen  allekirjoitti  Poliisihallituksessa  poliisiylijohtaja

Mikko  Paatero  arpajaishallintopäällikkö  Jouni  Laihon  esityksestä.  "Tämä  on

Poliisihallituksen  ja  arpajaishallinnon  toimivaltuuksiin  kuuluva  asia.  Jos

Kuva 7: Veikkauksen informatiivinen mainos
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päädymme arvioinnissamme siihen,  että  laillisten kotimaisten rahapeliyhtiöiden

markkinointi on lainvastaista, voimme antaa siitä markkinointikiellon ja määrätä

uhkasakon”, Laiho sanoo. (HS 2015)

Hänen mukaansa lainsäädäntö sallii Veikkauksen pelien mainonnan, kunhan se ei

ole  aggressiivista.  Markkinoinnin  liiallinen  aggressiivisuus  ilmenee  Laihon

mukaan  tyypillisesti  niin,  että  kuluttaja  törmää  Veikkauksen  mainoksiin

myymälöissä  muun  muassa  ulko-ovella,  infopisteellä,  audiovisuaalisena

mainontana muualla myymälätiloissa ja vielä kassalla.

Veikkaus Oy:lle annettu kieltopäätös koski rahapelien myyntipaikoissa toteutettua

markkinointia.  Päätöksellä  ei  kielletä  esimerkiksi  Lotto  -pelin  mainostamista

kokonaisuudessaan. Annettu kielto koskee markkinointia, joka Poliisihallituksen

näkemyksen  mukaan  ei  ollut  vastuullista  rahapelien  markkinointia  vaan

aggressiivista ja liiallisesti pelaamiseen houkuttelevaa.

Poliisihallitus  kielsi  myös  rahapelien  suoraan  kuluttajalle  suunnatun  suullisen

markkinoinnin, silloin kun kuluttaja ei ole oma-aloitteisesti ostamassa rahapelejä.

Lisäksi  Poliisihallitus  kielsi  Veikkauksen  rahapelien  markkinoinnin

myyntipaikkojen kassoilla ja infopisteissä sekä niiden välittömässä läheisyydessä,

koska  esimerkiksi  julistein,  mainosnauhoin  ja  myyjien  asusteissa  toteutettu

markkinointi  oli  kokonaisuutena  arvioiden  liian  runsasta.  Kiellolla  ei  rajoiteta

Veikkauksen tuotteiden myyntiä kassoilla ja infopisteillä.

Simo  Orpana  on  käsitellyt  tutkimuksessaan  arpajaislain  uudistamisprosessin

vaikutuksista rahapelien markkinointiin ns.  Ladbrokers tapausta  (Simo Orpana,

2010).  Ladbrokes  PLC on vedonlyöntiä  harjoittava  yritys,  joka  toimii  useassa

maassa  ja  työllistää  yli  15000  työntekijää.  Yritys  pyysi  vuonna  2003

valtioneuvostolta  lupaa  vedonlyöntitoiminnan  aloittamiseen  Suomessa.  Yhtiö
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katsoi  ettei  Suomen  rahapelimonopoli  täytä  EY-tuomioistuimen  sallitulle

monopolille  asettamia  vaatimuksia  ongelmapelaamisen  estämiseksi,  joten

markkinat pitäisi avata myös ulkomaiselle kilpailulle.

Ladbrokes  kyseenalaisti  noudattako  Suomen  pelimonopoli  EU-

perustamissopimuksessa  tarkoitettua  tavaroiden  ja  palveluiden  vapaata

liikkuvuutta. Valtioneuvosto hylkäsi Ladbrokesin hakemuksen. Ladbrokes valitti

tuomiosta  Korkeimpaan  hallinto-oikeuteen,  joka  kumosi  valtioneuvoston

päätöksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi. (KHO 2007:28)

Euroopan komissio antoi Suomelle 23.3.2007 lausunnon, jossa katsottiin Suomen

arpajaislainsäädännön  rikkovan  perustamissopimuksen  49  artiklaa.  Arpajaislain

rajoitukset  estävät  artiklan  49  vastaisesti  toiseen  jäsenvaltioon  sijoittunutta

vedonlyöntipalvelujen  tarjoajaa  tarjoamasta  palveluita  etäpalveluna  Suomeen.

Komission  mukaan  myös  palveluiden  mainostamista  Suomessa  rajoitetaan

artiklan  49  vastaisesti.  Jäsenmaiden  viranomaiset  eivät  voi  vedota

yhteiskunnallisten ongelmien ehkäisyyn rajoittaessaan rahapelitoimintaa,  mikäli

saman  aikaisesti  monopoliyhtiö  harjoittaa  aggressiivista  markkinointia,  sekä

kasvuun perustuvaa rahapelipolitiikkaa.

Valtioneuvoston uudessa käsittelyssä Ladbrokesin hakemus hylättiin uudestaan.

Perusteluina mm. pelaajien oikeusturvan takaaminen sekä sosiaalisten haittojen

minimointi.(KHO  2007:28).  Valtioneuvosto  myös  katsoi  myös,  että

monopoliyhtiöllä on oikeus ja velvollisuus tiedottaa palveluistaan (markkinoida).

Eikä  EY-tuomioistuimen  päätöksissä  ole  perusteluita  sen  rajoittamiseksi.

Ladbrokes  valitti  valtioneuvoston  toisesta  päätöksestä  myös  Korkeimpaan

hallinto-oikeuteen, joka toistamiseen hylkäsi Ladbrokesin valituksen.

Korkeimman  hallinto-oikeuden  mukaan,  Suomen  arpajaislain

soveltamiskäytännöt  pyrkivät  toteuttamaan  tavoitteet  joilla  monopoliasema
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rahapelien suhteen perustellaan.  Vaikka Veikkaus oy:n myynninedistämistoimet

eivät  ole  täysin  ongelmattomia  EY-tuomioistuimen  ennakkopäätösten  kanssa.

(KHO 2007:28) KHO:n mukaan todetut puutteet ovat korjattavissa lainsäädäntöä

ja soveltamiskäytäntöjä kehittämällä ja tarkentamalla. Tämä lienee yksi syy, miksi

arpajaislakia uudistettiin vuonna 2010.

3.4 Sähkötupakkakaupat

Sähkötupakkakauppojen  markkinointitoimenpiteistä  tarkastellaan  Nikotiiniton

sähkötupakat oy:n myynninedistämistä. Yrityksen myynti aloitettiin perustamalla

verkkokauppa lokakuussa  2011 (www.nikotiiniton.fi).  Tämä tehtiin  ennen kuin

Valvira julkaisi ohjeistuksen sähkötupakoiden markkinoinnin sallituista keinoista.

Verkkokaupan  olemassaolosta  mainittiin  mm.  kyseisen  alan  harrastajille

suunnatulla keskustelufoorumilla (www.esavuke.com).

Kyseisen  foorumin  säännöt  sallivat  kauppiaille  yhden  oman  keskusteluketjun,

jossa kauppiaat voivat tiedottaa kaupan eri asioista. Tällaisia ovat muun muassa

tuotteiden  ominaisuuksista  ilmoittaminen,  varastotilanne,  toimitusongelmat,

yhteystiedot ja muut informatiiviset asiat. Myös tuotteiden mainostus kyseisissä

ketjuissa  on  ollut  sallittua  keskusteluryhmän  sääntöjen  puitteissa,  erityisesti

uusista  tuotteista  tiedottamista  on  jopa  toivottu  koska  asiakkaat  ovat  kysyneet

tietoja.

Tiedottamiskanavaksi valittiin myös ajan trendin mukaisesti  sosiaalisen median

kanavista  Facebook.  Facebook  sivustolla  tiedotettiin  vastaavasti  tuotetietoja

uutuuksista,  erilaisista  tapahtumista  ja  sähkötupakkaan  kohdistuvista

uutisoinneista.

Verkkokaupan olleen toiminnassa noin vuoden ajan, liikevaihto tasaantui niin, että
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riski myös kivijalkamyymälän aukaisemiseen oli verrattain pieni. Verkkokaupan

liikevaihto  ja  tulos  riitti  kattamaan  myymälän  kulut,  sekä  kahden  työntekijän

palkkakulut. Näin syntyi päätös avata myös kivijalkamyymälä. Kivijalkamyymälä

myös ratkaisi varastointiongelman, koska kasvava tuotevalikoima vaatii enemmän

tilaa,  mitä  kotivarastossa  olisi  ollut  käytännöllistä  pitää.  Kiinteän  myymälän

vaikutus myös yrityskuvaan on positiivinen.

Valviran  virkailija  on  katsastanut  myymälän  toimintaa,  eikä  havainnut  muuta

huomautettavaa,  kuin  mainosteline  kadunvarressa.  Virkamiehen  tulkinnan

mukaan  myymälän  olemassaoloa  ei  saa  mainostaa,  koska  sähkötupakoiden

mainostaminen on kiellettyä. Myymälän sijainti on noin 20 metriä Lahden torin

reunasta, ja opastin myymälään kävelykadun reunalta on osoittautunut tärkeäksi.

Näyteikkunan esillepanoa ei tulkittu mainonnalliseksi, joten siihen ei puututtu.

Verkkokauppa  oli  ehtinyt  olla  toiminnassa  noin  vuoden,  ennen  kuin  Valviran

ohjeistuksesta  ilmeni  Valviran  huomautuksen  muodossa,  että  Valvira  rinnastaa

tietyt  sähkötupakkamallit  tupakkajäljitelmiksi  joiden kuvien,  hintatietojen,  sekä

tuotekuvausten  esittäminen  verkkokaupassa  on  kiellettyä.  Tämän  ohjeistuksen

Valvira  toimitti  kaikille,  noin  kymmenelle,  Suomessa  alalla  toimivalle

jälleenmyyjälle.  Sähkötupakassa  käytettävät  nesteet  myös  tulkittiin  tupakan

vastikkeiksi, joiden markkinointi ei olisi sallittua.

Huomautuksen  jälkeen  jotkin  toimijat  laativat  Valviran  vaatimuksen  mukaisen

kuvaston,  joissa  oli  vain  tuote-  ja  hintatiedot.  Ei  kuvia,  eikä  tarkempaa

tuotekuvausta. Vastaavanlainen tupakkakuvasto jonka kaupan kassa saa nykyään

esittää asiakkaalle vain pyynnöstä. Toiset vähensivät myös markkinointihenkistä

viestintää myös kyseisellä alan foorumilla sekä sosiaalisessa mediassa.

Tästä noin kuuden kuukauden kuluttua Valvira antoi yritykselle kieltopäätöksen

markkinointitoimenpiteistä, sekä 80 000 euron uhkasakon (Liite 1).
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Tupakkalain  18  §:n  1  momentin  nojalla  Valvira  asettaa  Nikotiiniton

sähkötupakat oy:lle seuraavan kiellon (4.11.2013):

Valvira kieltää Nikotiiniton sähkötupakat Oy:tä

1. Esittämästä  Nikotiiniton.fi  –verkkokaupassa  ja  Facebook

-yhteisöpalvelussa tupakkalain mukaisiksi tupakkajäljitelmiksi ja tupakan

vastikkeiksi katsottavien tuotteiden ja niiden osien tuotenimiä, tuotekuvia,

hintatietoja  ja  tuotekuvauksia  taikka  muuta  kyseisiä  tuotteita  koskevia

tuotetietoja;

2. Edistämästä  yllä  kuvattujen  tuotteiden  myyntiä  myymällä  tuotteita

alennushintaan, jakamalla niitä ilmaiseksi,  tiedottamalla uutuuksista tai

järjestämällä  tuotearvontoja  Facebook  –  yhteisöpalvelussa  ja

Nikotiiniton.fi -verkkokaupan sivuilla.

Kiellon kohtia on noudatettava 80 000 euron sakon uhalla.

Kiellon kohtia on noudatettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi

saamisesta. (Valvira Dnro 5238/06.10.06.06/2013)

Tuotteiden myynti alennuksella, ei ollut ongelmakohta. Tällä ei ollut käytännön

merkitystä,  koska  tuotteiden  hintoja  ei  ole  määritelty  viranomaisten  puolesta.

Vanhat  mallistot  voi  myydä  halvemmalla,  kunhan ei  markkinoi  alennushintaa.

Hinta  on  sen  hetkinen  markkinahinta.  Tupakkatuotteiden  sekä

tupakanvastikkeiden myynti alennuksella on kiellettyä. Hinnoittelupolitiikassa voi

siis  todetusti  noudattaa  alkoholin  myynnissä  voimassa  olevaa  lainsäädäntöä.

Alennettua hintaa ei tule mainostaa.

Uhkasakko  tarkoitti  käytännössä  verkkokaupan  lopettamista  tai

myyntiorganisaation  siirtämistä  toiseen  EU-maahan  jossa  kyseisten  tietojen

pitäminen verkkokaupassa on sallittua. Suomessa on tällä hetkellä laillista myydä

kyseisiä  tuotteita  verkkokaupasta,  mutta  tuotetietojen  sekä  hintatiedon

tarjoaminen internetin verkkokaupassa on Valviran tulkinnan mukaan kiellettyä
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markkinointia.

Valvira  kiinnittää  huomiota,  että  tupakkalaki  on  kuluttajansuojalakiin  nähden

luonteeltaan  erityislaki,  ja  näin  ollen  sen  säännöksiä  on  kuluttajansuojalain

markkinointisäännösten  lisäksi  noudatettava.  Internetiä  käytetään  kaupallisiin

tarkoituksiin  sekä tuotteiden kaupankäyntipaikkana että  markkinointikanavana.

Valviran näkemyksen mukaan internetin julkisen luonteen vuoksi, verkkokauppaa

ei  voida  pitää  pelkkänä  kauppapaikkana,  vaan  se  toimii  samalla

markkinointikanavana kuluttajille. (Valvira Dnro 5238/06.10.06.06/2013)

Koska laki ei määrittele tähän valmista vastausta, on Valvira verrannut tilannetta

alkoholilakiin.

Valvira  toteaa,  että  alkoholilaissa  (1143/1997)  on  säädetty  väkeville

alkoholijuomille  pitkälti  vastaavankaltainen  myynninedistämiskielto  kuin

tupakkalaissa  on  säädetty  tupakkatuotteille,  tupakointivälineille,

tupakkajäljitelmille  ja  tupakan  vastikkeille.  Alkoholilain  33 §:n  1  momentin

mukaan  väkevän  alkoholijuoman  mainonta,  epäsuora  mainonta  ja  muu

myynninedistämistoiminta  on  kielletty.  Mainontakiellon  seurauksena  väkevien

alkoholijuomien hinnastoa ei saa Valviran mukaan näyttää internetsivuilla.

Ristiriitaista Valviran tulkinnassa on se,  että alkoholin verkkokauppamyynti  on

kiellettyä  Suomessa,  näin  ollen  on  luonnollista  että  tuotekuvaston  esittäminen

internetissä ei ole myyntiä, vaan markkinointia. Kun taas sähkötupakoiden myynti

verkkokaupassa  on  sallittua,  niin  tuotekuvaston  esittäminen  pitää

johdonmukaisuuden mukaan olla myös sallittua.

Jos  verrataan  tilannetta  alkoholilain  sijaan  rahapeleistä  annettuihin

markkinointisäännöstöihin,  tulee  tilanteesta  toisenlainen.  Rahapelien

kauppaaminen internetin kautta on sallittua, mutta tietynasteinen markkinointi on

sallittua vain monopoliasemassa oleville organisaatiolle. Muiden alalla toimivien
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yritysten  kaikki  markkinointi  on  kielletty.  Silti  ulkomaalaisten  tai

Ahvenanmaalaisten  rahapelisivustojen  verkkokauppaa  ei  arpajaislaissa  tulkita

markkinoinniksi, vaikka verkkosivusto tarjoaisi palvelut suomenkielellä.

Arpajaislaissa tarkoitetaan markkinoinnilla: Mainontaa, epäsuoraa mainontaa ja

muuta myynninedistämistoimintaa; epäsuoraa mainontaa on erityisesti tuotteen

myynninedistäminen  muun  tuotteen  mainonnan  yhteydessä  siten,  että  muun

tuotteen  tunnuksena  käytetään  sellaisenaan  tai  tunnistettavasti  muunnettuna

tuotteen tai sen myyjän vakiintunutta tunnusta tai että muun tuotteen mainonnasta

muutoin  välittyy  mielikuva  tietystä  tuotteesta  tai  sen  myyjästä;  tämän  lain

soveltamisalaan  kuuluvana  arpajaisten  markkinointina  ei  pidetä,

arpajaissivustossa  käytetystä  kielestä  riippumatta,  pelkkää  ulkomaisen  tai

ahvenanmaalaisen arpajaissivuston saatavilla oloa sähköisessä tietoverkossa, 

jos arpajaissivustoon ei ole liitetty muuta arpajaisiin Suomessa tai valtakunnassa

osallistumista  edistävää  aineistoa;  tämän  lain  soveltamisalaan  kuuluvana

arpajaisten  markkinointina  ei  pidetä  myöskään  arpajaisten  markkinointia

Suomessa tai valtakunnassa levitettävässä ulkomaisessa tai ahvenanmaalaisessa

julkaisussa, jos julkaisun pääasiallinen tarkoitus ei ole rahapelien markkinointi

ja jos arpajaisten markkinointi ei kohdistu erityisesti Suomeen tai valtakuntaan;

(Arpajaislaki, 23.11.2001/1047 4 §)

Näiden  syiden  johdosta  1.10.2013  perustettiin  tytäryhtiö  Viroon.  Tämä  yhtiö

toimii  myyntiorganisaationa.  Toimenpide oli  vaihtoehdoista  toinen,  toinen olisi

ollut  toiminnan  lopettaminen.  Syynä  tähän  oli  Valviran  antama  80  000  euron

uhkasakko  suomalaiselle  yritykselle  mainontakiellon  rikkomisesta.

Viranomaispäätöksestä  olisi  voitu  valittaa  markkinaoikeuteen,  ja  valituksesta

tehtiinkin  luonnos,  mutta  resurssipulan  takia  strategiaksi  valittiin  ulkolaisen

yhtiön perustaminen.

Virolainen yhtiö ylläpitää verkkokauppaa, ja suomalainen yhtiö toimii logistiikan

alihankkijana  toimittaen  verkkokaupan  nikotiinittomat  tilaukset  Suomesta.
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Virolaisen yhtiön hallinnoimasta verkkokaupasta myydään myös nikotiinipitoisia

tuotteita, vaikka Virossakaan ei nikotiinipitoisten nesteiden myynti ole sallittua.

Yritysjärjestelyt on toteutettu niin, että virolaisen yhtiön alihankkijoita on myös

yhteistyökumppanit  Isossa-Britanniassa  sekä  Puolassa.  Molemmista  maista  on

sallittua myydä ja toimittaa nikotiinipitoisia tuotteita ETA-alueen maihin.

Euroopan  unionin  tavaroiden  vapaa  liikkuvuus,  ja  eri  jäsenmaiden  poikkeavat

lainsäädännöt on aiheuttanut siis verrattain erikoisen tilanteen:

Ranskalainen asiakas tilaa virolaisesta verkkokaupasta nikotiinipitoisia nesteitä

jotka toimittaa puolalainen tai  isobritannialainen yritys. Suomalainen emoyhtiö

maksaa  verot  koko  ostotapahtuman  liikevaihdosta  Suomeen,  vaikka  osan

tuotteista myynti on Suomessa kielletty, suomalaisen yrityksen ollessa vain osa

toimitusketjua.

2016 uusittava tupakkalaki tuo ilmeisesti  tilanteeseen sellaisen muutoksen, että

suomalainen yritys voi ilman yritysjärjestelyitä hoitaa koko myyntitapahtuman ja

toimittaa tuotteet Suomesta.
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4. JOHTOPÄÄTÖKSET

Perustuslain 12 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on sananvapaus. Kaupallinen

viestintä  kuuluu  sananvapaussäännöksen  soveltamisalaan,  mutta  sen  ei  ole

katsottu kuuluvan sananvapauden ydinalueelle.

Tämän vuoksi perustuslakivaliokunta on katsonut, että kaupalliseen viestintään

voidaan  kohdistaa  pidemmälle  meneviä  rajoituksia  kuin  sananvapauden

sisällölliselle ydinalueelle. Toisaalta myös mainontaa ja markkinointia koskevan

sääntelyn  tulee  valiokunnan  käytännön  mukaan  täyttää  perusoikeutta

rajoittavalta lailta vaadittavat yleiset edellytykset (esim. PeVL 40/2013vp).

4.1 Yhteenveto

Yhteenvetona  voi  tiivistetysti  todeta,  että  tupakkalaki  määrittelee

markkinointikiellon hyvin jyrkästi.  Minkäänlainen markkinointi  ei  ole sallittua.

Nikotiinipitoinen  sähkötupakkaa  on  ollut  toistaiseksi  vielä  huonommassa

tilanteessa myyntinsä puolesta. Myynti on kielletty, käyttö on ollut sallittua.

Alkoholi ja rahapelit ovat kevyemmässä markkinointisääntelyssä, tietynasteinen

markkinointikin on sallittua. Markkinoidessa on huomioitava ettei mainostaminen

ole elämyksellistä, vaan informatiivista. Rajojen vetäminen tähän on hankalaa, ja

se aiheuttaakin toisinaan närää toimijoiden kesken (kuvat 8 ja 9).
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Kuva 8: Alkoholimainonnan kiristämisen lieveilmiöitä 2015 (KUVA: Teemu 
Teikari, iltasanomat) 

 

 

Valvovan  viranomaisen  reagointi  kiellettyyn  markkinointiin  on  osoittautunut

toisinaan hitaaksi,  johtuen myös  viranomaisen  valvontaresursseista.  Näin ollen

markkinoilla on tällä hetkellä toimijoita jotka mainostavat sähköisessä mediassa

tuotteita, varsinkin sähkötupakka alalla, johtuen alan uutuudesta. Uuden yrityksen

Kuva 9: Alkoholimainonnan kiristäminen
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markkinoille  tulo,  ja  asiakaskunnan  kasvattaminen  on  silti  hidasta.  Joten

viranomaisen hitaus reagoida pienimuotoiseen markkinointiin ei ole kovin suuri

ongelma.

Mikäli markkinointikampanja on suuri ja kohdeyleisö laaja, on Valviran reagointi

osoittautunut  hyvinkin  nopeaksi.  Esimerkiksi  eräs  suomalainen

sähkötupakkakauppa  mainosti  vuonna  2013  radiossa  sekä  valtakunnallisessa

sanomalehdessä tuotteitaan, ja sai alle viikossa uhkasakolla vaatimuksen lopettaa

kampanja.

”Eilen on tehty päätös ja tänään se on annettu: siinä todetaan, että muun muassa

Ilta-Sanomissa  ollut  mainos  on  tupakkalain  vastainen.  Sähkötupakkaa

mainostaneelle  Green  Smoke  Oy:lle  on  asetettu  väliaikainen  kielto,  missä

kielletään  muun  muassa  radio-  ja  lehtimainonnan  jatkaminen.  Kieltoa  on

tehostettu 85 000 euron sakon uhalla, kertoo lakimies Laura Terho Valvirasta. -

Mainontakiellon rikkominen oli tässä hyvin räikeää. Radio- ja lehtimainonta oli

nyt niin törkeää, että siihen oli pakko puuttua välittömästi. ” (Yle uutiset, 2011)

Lainsäädännön  uusiminen  vie  myös  aikansa.  Joten  varsinaista  lainsäädäntöä

esimerkiksi sähkötupakoille saadaan vielä vähän odottaa.  EU direktiivin myötä

lain  valmistelu  on  jo  lähes  valmis  (Eu  direktiivi  2014/40/EU).  Direktiivi  on

jalkautumassa  Suomeen  keväällä  2016,  milloin  tupakkalakia  uudistetaan

(Hallituksen luonnos tupakkalaiksi - 11.8.2015).

Periaatteessa  mitään  ei  voi  myydä  ilman  markkinointia.  Jostain  asiakkaan  on

kuultava,  että  tuotetta  on  saatavilla.  Tämä  yksinään  harvoin  johtaa

ostopäätökseen.
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Taulukosta  1  voidaan  päätellä,  että  markkinointikiellon  rajat  ovat  liukuvia  ja

eriasteisia.  Rahapelien  markkinointisäännökset  ovat  huomattavasti  lievemmät

kuin esimerkiksi tupakkatuotteissa. Saa mainostaa, tietyin edellytyksin.

Tupakkatuotteet  voidaan  luokitella  hyvin  alhaiseen  myynninedistämisluokkaan.

On sallittua myydä, mutta ei mainostaa, eikä pitää edes esillä. Nikotiinipitoinen

sähkötupakka on ollut  vielä säännöstellympi. Sähkötupakoissa on tällä hetkellä

tupakkatuotteita  vastaava  markkinointikielto  ja  sen  lisäksi  myyntikielto.  Silti

tuotteella ei ole käyttökieltoa.

Nyt  tupakkalaki  on  nostamassa  sähkötupakan  kategoriassa  hiukan  ylemmäs,

Taulukko 1: Markkinointikieltojen eri tasot

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120



62

tupakkatuotteiden kanssa samalle tasolle.

Ruoka,  hygieniatuotteet  sekä  muut  ei  paheksuttavat  tuotteet  kuten

kalastusvälineet,  kuuluvat  korkeampiin  markkinointiluokkiin.  Elämykselliset

mainokset  näissä  ovat  suotavia,  jopa  toivottuja.  Markkinointiyritykset

tavoittelevat vuotuisissa kilpailuissa palkintoja elämyksellisimmistä mainoksista,

joita voivat käyttää referensseinä tulevissa asiakashankinnoissaan.

4.2 Markkinointikiellon hyödyt

Viranomaiset perustelevat usein tuotteille annetut markkinointikiellot kansalaisten

hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Alkoholin markkinointikiellon yhtenä perusteena käytetään alkoholin liikakäytön

ehkäisyä. ”Tämän lain tarkoituksena on alkoholin kulutusta ohjaamalla ehkäistä

alkoholipitoisista  aineista  aiheutuvia  yhteiskunnallisia,  sosiaalisia  ja

terveydellisiä haittoja.” (Alkoholilaki 8.12.1994/1143 1§) 

Alkoholin  liikakäyttö  aiheuttaa  tutkimuksien  mukaan  ongelmia  yksilö-  ja

yhteiskuntatasolla  (THL 2013), näin markkinoinnin säätely voi olla perusteltua.

Alkoholin  myyntiin  säädelty  monopoliasema  on  osa  tätä  alkoholipolitiikkaa,

jonka tarkoituksena on suojella kansalaisia.

Rahapeleihin kohdistuvia markkinointikieltoja on perusteltu ongelmapelaamisen

vähentämisenä.  ”Tämän lain tarkoituksena on taata yleishyödyllisiin arpajaisiin

osallistuvien oikeusturva,  estää arpajaisiin  liittyvät  väärinkäytökset  ja  rikokset

sekä vähentää arpajaisiin osallistumisesta aiheutuvia sosiaalisia ja terveydellisiä

haittoja.” (Arpajaislaki, 23.11.2001/1047 1§)
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Tupakkatuotteiden markkinointikieltoja perustellaan terveysvaikutuksilla, samoja

perusteita käytetään sähkötupakan yhteydessä.

”Tässä  laissa  säädetään  toimenpiteistä,  joilla  ehkäistään  tupakkatuotteiden

käytön aloittamista, edistetään niiden käytön lopettamista ja suojellaan väestöä

tupakansavulle  altistumiselta.  Lain  tavoitteena  on ihmisille  myrkyllisiä  aineita

sisältävien ja riippuvuutta aiheuttavien tupakkatuotteiden käytön loppuminen.”

(Tupakkalaki 20.8.2010/698 1§)

Yhteistä näille kaikille tuoteryhmille joille on säädetty markkinointirajoituksia, on

että  ongelmakäyttäminen voi  aiheuttaa jopa yhteiskuntatasoisia ongelmia.  Näin

voidaan todeta, että jos riittävän vahvat perustelut markkinointisäännöstelyyn on

olemassa, voi rajoittaminen olla perusteltua.

4.3 Markkinointikiellon teho

Direktiivin 7 artiklan ensimmäisessä kohdassa rangaistusten edellytetään olevan

tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. (Eu direktiivi 2014/40/EU)

Useimmissa jäsenvaltioissa käytetään rikosoikeudellisia rangaistuksia (sakkoja ja

vakavammissa  tapauksissa  vankeutta).  Myös  hallinnollisia  seuraamuksia

sovelletaan yleisesti.

Hallinnollisia seuraamuksia ovat varoitukset ja hallinnolliset päätökset mainonnan

lopullisesta lopettamisesta uhkasakon uhalla. Käytännössä on osoittautunut, että

jäsenvaltioiden  täytäntöönpanoviranomaiset  kykenevät  lopettamaan  useimmat

arveluttavat  menettelytavat  hallinnollisin  keinoin  (yhteydenotot,  tapaamiset,

varoitukset, hallinnolliset päätökset).
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Rangaistusten on siis osoitettu toimivan pelotteina, ja oikeuskäsittely on tarpeen

vain  harvoissa,  kiistanalaisissa  tapauksissa.  Hallinnolliset  rangaistukset  ovat

osoittautuneet toimiviksi. Rikosoikeudelliset rangaistukset toimivat pelotteina, ja

oikeuskäsittely on tarpeen vain joissakin kiistanalaisissa tapauksissa. 

Neuvoston  direktiivit  määrittelevät  kansainvälisen  valvonnan  osalta

jäsenvaltioiden yhteistyön merkittävyyttä laittoman mainonnan havaitsemiseksi.

(neuvoston  direktiivi  2014/40/EU) Direktiivissä  ei  ole  kuitenkaan  säännöksiä

jäsenvaltioiden täytäntöönpanoviranomaisten yhteistyöstä.

Nykyiset tiedonvälitysalustat eivät kuitenkaan piittaa valtioiden välisistä rajoista.

Tehokkaiden  täytäntöönpanomekanismien  puuttuessa  laittoman  mainonnan

havaitseminen, tutkiminen ja lopettaminen on vaikeaa. Lainrikkojat voivat siksi

välttää rangaistukset siirtymällä muualle. Käytäntö on osoittanut, että jäsenvaltiot

ovat halukkaita ottamaan oppia muissa jäsenvaltioissa samankaltaisiin ongelmiin

kehitetyistä  lähestymistavoista  ja  erityisesti  tapauksista,  jotka  on  ratkaistu

hallinnollisin  tai  oikeudellisin  keinoin.  Rajat  ylittävissä  mainontaongelmissa

jäsenvaltiot  voisivat  jakaa  parhaita  käytäntöjä  ja  pyytää  täytäntöönpanoapua

toisista jäsenvaltioista. (neuvoston direktiivi 2014/40/EU)

Komissio  on  tätä  varten  ryhtynyt  helpottamaan  tietojenvaihtoa  jäsenvaltioiden

yhteyspisteiden  välillä.  Kuluttaja-asioissa  on  jo  perustettu  mekanismeja  rajat

ylittävää  täytäntöönpanoa  varten.  Kuluttajansuojaa  koskevasta  yhteistyöstä

annetussa asetuksessa perustetaan keskinäisen avunannon puitteet, jotka kattavat

tietojenvaihdon,  pyynnöt  täytäntöönpanotoimenpiteisiin  ryhtymiseksi  sekä

markkinoiden  valvonnan  ja  täytäntöönpanotoimenpiteiden  koordinoinnin.

Mekanismia  sovelletaan  jo  joihinkin  kuluttajansuojaa  koskeviin  direktiiveihin,

jotka  saattavat  liittyä  tupakkatuotteiden  mainontaan  ja  myynninedistämiseen
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erityisesti Internetissä. (neuvoston direktiivi 2014/40/EU)

Komission käytettävissä olevien tietojen perusteella on päätelty,  että direktiivin

voimaansaattamiseksi on annettu tarvittavat lait ja ne on pantu hyvin täytäntöön.

Kaikkiaan  jäsenvaltioiden mainonta-  ja  sponsorointikiellot  ovat  laajempia kuin

direktiivissä edellytetään.

EU:n  laajuisen  kiellon  käyttöönoton  jälkeen  perinteinen  tupakan

tuotemerkkikohtainen mainonta ja rajat ylittävä suora sponsorointi ovat loppuneet

Euroopan unionissa. 

Toisaalta  on  viitteitä  siitä,  että  tupakkatuotteiden  myynninedistäminen  on

voimistunut  paikallisessa  markkinoinnissa  ja  myyntipisteissä  erityisesti

jäsenvaltioissa,  jotka  sallivat  tupakkatuotteiden  myynninedistämisen  tai  eivät

valvo  sitä  tehokkaasti.  Direktiivi  on  tutkimusten  mukaan  riittävän  laaja

kattaakseen  rajat  ylittävän  tupakkamainonnan  ja  -sponsoroinnin  muuttuvat

muodot.  Toisaalta  jäsenvaltioilla  on sen tulkinnassa ja soveltamisessa runsaasti

liikkumavaraa. Vaarana on, että direktiiviä tulkitaan ja sovelletaan eri tavoin eri

jäsenvaltioissa. (neuvoston direktiivi 2014/40/EU)

Eri alojen markkinointikieltosäännöksiin, tulevaan tupakkalakiin sekä toteutettuun

markkinointiin  perehtymisen  jälkeen  suositellaan  työn  tilaajalle  sähkötupakka

-myymäläketjun  perustamista  Suomeen.  Sähkötupakan  verkkomyynti

todennäköisesti tullaan kieltämään uuden tupakkalain myötä. Mahdollisesti tämän

kiellon piiriin tulevat vain nikotiinipitoiset käyttönesteet.
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