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Enligt sändlista 
 
 
 
 

Förbud mot tobaksprodukters synlighet 
 
Med stöd av 14 § i tobakslagen (693/1976) meddelar Tillstånds- och 
tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) anvisningar om det 
förbud för tobaksförsäljare och kommunala myndigheter som svarar för 
tillsynen av tobakslagen mot att ha tobaksprodukter synliga på 
försäljningsstället på det sätt som avses i den ändring av tobakslagen 
(698/2010) som träder i kraft den 1 januari 2012. 
 

Lagstiftning 
 
Enligt 8 a § 1 mom. i tobakslagen är det förbjudet att ha tobaksprodukter 
och deras varumärken synliga vid detaljförsäljning av tobaksprodukter. 
Enligt 2 mom. i paragrafen tillämpas bestämmelserna i 1 mom. inte på 
sådana detaljförsäljningsställen med egen ingång som huvudsakligen 
säljer tobaksprodukter och rökdon och där de tobaksprodukter som säljs 
inte kan ses utanför försäljningsstället. Enligt 3 mom. gäller bestämmelsen 
inte heller försäljning av tobaksprodukter på fartyg i internationell sjöfart. 
 
Med stöd av 4 mom. får den som bedriver detaljhandel med 
tobaksprodukter på begäran av den som köper tobaksprodukter visa 
kunden en tryckt varukatalog med bilder på förpackningarna till de 
tobaksprodukter som säljs på försäljningsstället. På begäran av köparen 
får försäljaren också ge denne en tryckt förteckning med 
tobaksprodukterna och priserna på dem. Närmare bestämmelser om 
varukatalogens och förteckningens innehåll och utformning utfärdas 
genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet. 
 

Bakgrund 
 
I den senaste ändringen av tobakslagen fogades till 1 § en ny 
målbestämmelse. Enligt den har lagen som mål att användningen av 
tobaksprodukter som innehåller för människor giftiga ämnen och orsakar 
beroende ska upphöra. 
 
Enligt tobakslagen är reklam för tobaksprodukter i alla avseenden 
förbjuden. Men innan bestämmelsen träder i kraft den 1 januari 2012 är 
det tillåtet att hålla tobaksprodukter synliga på detaljförsäljningsställen, 
eftersom exponeringen av tobaksprodukter inte tidigare är särskilt reglerad 
i tobakslagen. Med bestämmelserna i tobakslagen om reklam och indirekt 
reklam har man vidtagit åtgärder mot exponeringen av tobaksprodukter i 
reklamsyfte. 
 
Till den ändring av tobakslagen som trädde i kraft i oktober 2010 har det 
fogats en bestämmelse enligt vilken det från den 1 januari 2012 är 
förbjudet att ha tobaksprodukter och deras varumärken synliga vid 
detaljförsäljning av tobaksprodukter. Syftet med lagändringen är bland 
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annat att begränsa nuvarande marknadsföring av tobaksprodukter och 
underlätta tillsynen av detaljförsäljningen av tobaksprodukter på det sätt 
som avses i tobakslagen. 
 

Förbud mot att ha tobaksprodukter synliga 
 
Från den 1 januari 2012 är det förbjudet att ha tobaksprodukter synliga på 
försäljningsstället så att kunderna kan undersöka och välja önskad 
produkt bland de tobaksprodukter som ligger framme. Det ska också vara 
förbjudet att ha tobaksprodukters varumärken och bilder av dem synliga 
för kunderna (RP 180/2009, s. 30). 
 
Med ett detaljförsäljningsställe för tobaksprodukter avses ett ställe som 
bedriver detaljhandel med tobaksprodukter. Med synlighållande avses i 
praktiken att avsiktligt ha tobaksförpackningar eller deras varumärken och 
produktnamn framme så att kunderna kan se dem (RP 180/2009, s. 18). 
 
Enligt 1 § 2 mom. i varumärkeslagen (7/1964) kan ett varumärke bestå av 
vilket tecken som helst som kan återges grafiskt och som kan särskilja 
varor som tillhandahålls i näringsverksamhet från varandra. Ett varumärke 
kan i synnerhet bestå av ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, 
siffror eller formen på en vara eller dess förpackning. 
 
Som synlighållande av tobaksprodukter och deras varumärken ska inte 
anses åtgärder som hör till kundservice som anknyter till att ta en produkt 
som kunden frågar efter och visa den och eventuellt räcka över den till 
kunden. På ett detaljförsäljningsställe kan i praktiken också andra 
tobaksprodukter vara synliga för kunden när försäljaren kortvarigt öppnar 
det ställe där produkterna förvaras (RP 180/2009, s. 30). I sådana fall är 
det viktigt att se till att förvaringsstället genast stängs när produkten i fråga 
har tagits ut. Med synlighållande av en tobaksprodukt avses att en viss 
fysisk produkt eller produktförpackning överlämnas till köparen av 
tobaksprodukten för granskning. Bilden av en detaljhandelsförpackning av 
en tobaksprodukt får visas bara i en sådan tryckt förteckning som avses i 
8 a § 4 mom. i tobakslagen. En tobaksprodukt får inte förevisas i 
reklamsyfte och exponeringen får inte heller på annat sätt bryta mot 
reklamförbudet i 8 § i tobakslagen. 
 
Inte heller situationer då varor plockas upp på hyllor eller inventeras och 
då tobaksprodukter eller deras varumärken kortvarigt kan vara synliga för 
kunderna anses strida mot förbudet mot synlighållande. 
Tobaksprodukterna får inte heller i sådana fall exponeras längre än 
nödvändigt. Om upplockningen på hyllor eller inventeringen avbryts för en 
längre tid till exempel på grund av en anhopning av uppgifter inom 
kundservicen, måste tobaksprodukterna och varumärkena täckas över. 
 
Man bör observera att tobaksprodukter eller deras varumärken inte ens i 
begränsad omfattning får synlighållas permanent inom detaljförsäljningen. 
Efter att förbudet mot synlighållande har trätt i kraft får inte heller rökdon, 
tobakssurrogat, tobaksimitationer eller andra produkter som innehåller 
tobaksprodukters varumärken hållas synliga inom detaljhandeln med 
tobaksprodukter. 
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Hur försäljningen ska ordnas 

 
Enligt 10 b § 1 mom. i tobakslagen ska försäljningen av tobaksprodukter 
ordnas så att den som säljer produkterna fortlöpande ska kunna övervaka 
köpsituationen. Med köpsituation avses val, betalning och mottagande av 
tobaksprodukten. 
 
Efter att förbudet mot synlighållande av tobaksprodukter och deras 
varumärken har trätt i kraft ska försäljningen av tobaksprodukter 
omorganiseras så att den är förenlig med den nya bestämmelsen. När 
försäljningen omorganiseras bör man beakta att det från den 1 januari 
2012 är förbjudet att synlighålla tobaksprodukter på försäljningsstället så 
att kunderna kan undersöka och välja önskad produkt bland 
tobaksprodukter som ligger framme. Efter att bestämmelsen trätt i kraft är 
det inom försäljningen av tobaksprodukter dock möjligt att med vissa 
förändringar utnyttja redan befintliga arrangemang. 
 
Efter att bestämmelsen har trätt i kraft är det inte längre tillåtet att på 
nuvarande sätt använda exempelvis de tobaksautomater som finns på 
många detaljförsäljningsställen och där man på tryckknapparna kan se en 
bild på eller varumärket för olika tobaksprodukter. Automaterna kan dock 
enklast ändras så att de är förenliga med bestämmelsen genom att 
tryckknapparna i stället förses med ett nummer (RP 180/2009, s. 27, 31). 
Köparen kan själv trycka på det nummer som försäljaren meddelar och få 
önskad tobaksprodukt. För att uppfylla kraven i förbudet mot 
synlighållande räcker det inte med att täcka för de nuvarande bildförsedda 
automaterna till exempel med förhängen, så att kunden kan se alla 
tobaksprodukter som säljs och deras varumärken när förhänget dras åt 
sidan. 
 
Detaljförsäljningsställen för tobaksprodukter där produkterna eller deras 
förvaringsplatser är placerade bakom försäljaren, till exempel på väggen, 
kan omorganiseras så att de uppfyller kraven i bestämmelsen genom att 
man täcker för förvaringsplatsen med exempelvis en dörr eller en lucka. I 
sådana fall kan försäljaren kortvarigt öppna dörren eller luckan till 
förvaringsplatsen när kunden ber om en viss tobaksprodukt. Efter det ska 
försäljaren omedelbart stänga dörren eller luckan eller också stängs den 
automatiskt utan omotiverat dröjsmål. 
 
Också de försäljningsställningar för tobaksvaror som finns ovanför kassan 
och öppnar sig mot försäljaren kan ändras så att de uppfyller kraven i 
bestämmelsen genom att man exempelvis täcker för ställningen så att 
kunderna inte hela tiden kan se tobaksprodukterna. Ställningens lucka ska 
då hållas helt stängd förutom i samband med åtgärder som hör till normal 
kundservice. Ställningen kan hållas kontinuerligt öppen bara om kunderna 
inte kan se tobaksprodukterna till exempel från bredvidliggande kassa. För 
att täcka för ställningen kan man i stället för en lucka också använda en 
snedställd skärm som gör att kunderna inte kan se tobaksprodukterna. 
Försäljaren behöver då inte särskilt öppna ställningen för att ta ut 
tobaksprodukter. 
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Efter att förbudet mot synlighållande har trätt i kraft ska köp av 
tobaksprodukter i praktiken som regel alltid förutsätta att kunden ber om 
en viss tobaksprodukt av försäljaren (RP 180/2009, s. 19, 30). Efter att 
förbudet har införts är exempelvis en sådan ordning inte längre möjlig som 
innebär att kunden själv tar fram tobaksprodukter eller deras varumärken 
och bland dem väljer önskad produkt. Också det strider mot 
bestämmelsen om försäljningen ordnas så, att försäljaren på kundens 
begäran öppnar en förvaringsplats eller automat för tobaksprodukter eller 
deras varumärken och ger kunden möjlighet att själv undersöka 
produkterna och bland dem välja önskad produkt. 
 
Märkningar som visar vilka tobaksprodukter som finns i ett skåp, i en låda 
eller på andra förvaringsställen vid försäljningsdisken för att underlätta 
försäljarens arbete strider inte mot bestämmelsen. Märkningen får dock 
inte vara synlig för kunderna i en vanlig kundservicesituation (RP 
180/2009, s. 30). 
 

Kataloger och förteckningar 
 
Enligt 8a § 4 mom. i tobakslagen får detaljförsäljare av tobaksprodukter på 
begäran visa den som köper tobaksprodukter en tryckt katalog med bilder 
på förpackningarna till de tobaksprodukter som finns till salu på 
detaljförsäljningsstället. Detaljförsäljaren har också rätt att på begäran av 
kunden överlämna en tryckt förteckning med uppgifter om 
tobaksprodukterna och priserna på dem. 
 
Enligt 3 a § 1 mom. i social- och hälsovårdsministeriets förordning om 
detaljhandelsförsäljningen av tobaksprodukter och rökdon (99/2009) får en 
detaljförsäljare av tobaksprodukter på begäran av den som köper 
tobaksprodukter visa honom eller henne en varukatalog med bilder på 
förpackningarna till de tobaksprodukter som finns till detaljförsäljning på 
försäljningsstället samt ge en förteckning över deras priser. Varukatalogen 
och förteckningen kan vara tryckt, kopierad eller utskriven. 
 
Katalogen är en mapp som består av lösa blad och förteckningen en enkel 
produktlista. I dem får anges produktens namn, förpackningsstorlek och 
detaljförsäljningspris. I katalogen får dessutom finnas en bild på 
förpackningen. Katalogen och förteckningen får inte med avsikt lämnas 
framme så att kunderna i en normal kundservicesituation kan se bilder på 
tobaksprodukterna, deras varumärken eller produktnamn. Under vissa 
förutsättningar kan katalogen och förteckningen dock vara synligt framlagd 
på försäljningsställena. Katalogen får hela tiden ligga framme, om den inte 
är öppen. Också katalogen kan förvaras synligt till exempel bakom 
försäljaren förutsatt att kunderna inte kan läsa texten om de inte begär att 
få katalogen närmare sig. 
 
Enligt bestämmelserna ovan ska den som köper tobaksprodukter 
uttryckligen begära att försäljaren förevisar katalogen och överlämnar 
förteckningen. Katalogen och förteckningen kan således inte ligga framme 
så att kunderna själva kan ta katalogen eller förteckningen och bekanta 
sig med dem. Det är inte heller tillåtet att hänga katalogen på väggen, 
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exempelvis bredvid dokumentet med försäljningstillstånd, så att kunderna 
fortlöpande kan se och läsa den. 
 
Katalogens och förteckningens innehåll och utformning regleras mycket 
ingående i förordningen i fråga. En noggrann reglering minskar 
möjligheterna att tolka förordningen och underlättar tillsynen. Man bör 
beakta att katalogens och förteckningens innehåll och utformning ska 
uppfylla kraven i förordningen. 
 
Om en kund till exempel på grund av en skada inte kan läsa katalogen 
eller förteckningen, kan försäljaren muntligt redogöra för innehållet för 
kunden. Katalogen och förteckningen får dock inte under några 
omständigheter användas för att göra reklam för eller främja försäljningen 
av tobaksprodukter. 
 
Lagen kräver inte att det upprättas eller förevisas förteckningar eller 
kataloger. 
 

Information om försäljning av tobaksprodukter 
 
Enligt 8 § i tobakslagen är reklam, indirekt reklam och annan 
säljfrämjande verksamhet som gäller tobaksprodukter, tobak, 
tobakssurrogat, tobaksimitationer och rökdon förbjuden. 
Försäljningsställen för tobaksprodukter kan således inte utan att bryta mot 
tobakslagens förbud mot reklam meddela exempelvis på ytterdörren att de 
säljer tobaksprodukter. Ett detaljförsäljningsställe som har egen ingång 
och som huvudsakligen säljer tobaksprodukter och rökdon får dock ha en 
namnskylt eller dekal som visar att det är fråga om en tobaksaffär. 
 
Försäljningsställen som säljer tobaksprodukter ska utan hinder av förbudet 
mot reklam kunna meddela att de säljer tobaksprodukter till exempel 
genom att hålla försäljningstillståndet enligt 10 b § 5 mom. i tobakslagen 
framlagt för kunderna vid försäljningsdisken (RP 180/2009, s. 30). Om 
försäljningen av tobaksprodukter på ett detaljförsäljningsställe har 
koncentrerats bara till ett begränsat antal försäljningsdiskar, kan man 
informera om de diskar som säljer tobaksprodukter till exempel med 
skylten "Tobaksprodukter" som placeras ovanför disken. Skylten och 
texten på den ska vara jämförlig med de skyltar som används för att 
informera om försäljningsdiskarna för andra produkter och får inte bryta 
mot förbudet mot reklam i 8 § i tobakslagen. 
 

Tobaksaffärer 
 
Enligt 8 a § 2 mom. i tobakslagen får tobaksprodukter hållas synliga på 
sådana detaljförsäljningsställen med egen ingång som huvudsakligen 
säljer tobaksprodukter och rökdon och där de tobaksprodukter som säljs 
inte kan ses utanför försäljningsstället. Till exempel tobaksaffärer som 
utöver tobaksprodukter och rökdon inte säljer andra produkter än 
kvällstidningar och sötsaker kan ha tobaksprodukterna synliga för 
kunderna. En förutsättning är dock att tobaksprodukterna inte kan ses 
utifrån genom försäljningsställets fönster eller genom en öppen dörr (RP 
180/2009, s. 31). 
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Med detaljförsäljningsställen som huvudsakligen säljer tobaksprodukter 
och rökdon avses sådana försäljningsställen vars produktsortiment och 
totalförsäljning utgörs av tobaksprodukter och rökdon. En tobaksaffär får 
således utöver tobaksprodukter och rökdon sälja bara ett fåtal andra 
produkter. 
 
Enligt formuleringen i lagen gäller undantaget från förbudet mot 
synlighållande bara försäljningsställen, inte försäljningsdiskar. Om en affär 
med detaljförsäljning eller ett varuhus utökar de befintliga 
försäljningsdiskarna med ett särskilt försäljningsställe för tobaksprodukter 
där det enligt 8 a § 2 mom. i tobakslagen är tillåtet att ha tobaksprodukter 
synliga, måste affären eller varuhuset för detta ansöka om ett särskilt 
tillstånd för tobaksprodukter. Det är då fråga om ett försäljningsställe som 
befinner sig inom ett detaljförsäljningsställe för tobaksprodukter. 
 
Trots att det är tillåtet att hålla tobaksprodukter synliga på 
försäljningsställen som huvudsakligen säljer tobaksprodukter och rökdon, 
ska försäljningsstället vid synlighållandet av tobaksprodukter och rökdon 
även i fortsättningen beakta förbudet mot reklam i 8 § 1 mom. i 
tobakslagen. 
 

Partihandel 
 
Förbudet mot synlighållande av tobaksprodukter och deras varumärken 
gäller detaljförsäljning, och 8a § i tobakslagen tillämpas således inte på 
partihandel med tobaksprodukter. Men om ett partihandelsställe för 
tobaksprodukter också bedriver detaljhandel med tobaksprodukter, gäller 
förbudet mot synlighållande i det avseendet också partiaffären. Således är 
det förbjudet att ha tobaksprodukter och deras varumärken synliga också 
vid detaljhandel med tobaksprodukter i en partiaffär. 
 
Trots att det är tillåtet att hålla tobaksprodukter synliga inom partihandeln 
med tobaksprodukter, ska reklamförbudet i 8 § 1 mom. i tobakslagen 
beaktas vid synlighållandet av tobaksprodukter och rökdon. 
 

Försäljning av tobaksprodukter från tobaksautomater 
 
Försäljningen av tobaksprodukter från tobaksautomater förbjuds från den 
1 januari 2015 med stöd av 10 a § 3 mom. i tobakslagen. Under 
övergångstiden tillämpas inte tobakslagens 8 a § på automaterna, utan 
bestämmelserna i den tidigare tobakslagen (498/2002). I 
tobaksautomaterna får på samma sätt som nu fram till slutet av 
övergångsperioden förevisas de tobaksprodukter som ingår i sortimentet, 
bilder på produkterna och deras varumärken. 
 
Med tobaksautomat avses en sådan anordning där hela köpsituationen 
genomförs via automaten. Som köpsituation definieras i sin tur val, 
betalning och mottagande av en tobaksprodukt. 
 
För försäljningen av tobaksprodukter via automat krävs ett sådant 
detaljhandelstillstånd som avses i 10 b § i tobakslagen. Tillståndet beviljas 
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separat för varje detaljförsäljningsställe. Tobaksprodukter och rökdon får 
säljas via automat bara om försäljningen övervakas. Automaten ska 
placeras så att användningen kontinuerligt kan följas upp. Den som är 
ägare eller innehavare av eller ansvarig föreståndare för den plats där 
automaten är placerad eller någon annan anställd som utsetts att sköta 
uppgiften svarar för placeringen av automaten och övervakar 
användningen. Också automaten ska förses med ett behörig information 
om försäljningsförbud (11 § i lagen om ändring av lagen om åtgärder för 
inskränkande av tobaksrökning, 498/2002) 
 

Försäljning av tobaksprodukter via Internet 
 
Bestämmelserna i tobakslagen gäller all detaljförsäljning av 
tobaksprodukter via Internet, också vad gäller förbudet mot att synlighålla 
tobaksprodukter. 
 
Valvira kommer under 2011 att meddela en anvisning om 
detaljförsäljningen av tobaksprodukter via Internet. 
 

Tobakslagens bestämmelser om förbud mot synlighållande och reklam 
 
Enligt 8 § 1 mom. är reklam, indirekt reklam och annan säljfrämjande 
verksamhet som gäller tobaksprodukter, tobak, tobakssurrogat, 
tobaksimitationer och rökdon förbjuden. Tobakslagens förbud mot reklam 
gäller också synlighållandet av de produkter som nämns i bestämmelsen. 
Valvira har meddelat anvisningar om placeringen och synlighållandet av 
tobaksprodukter i reklamsyfte bland annat i en allmän anvisning om 
tillståndsplikt för detaljhandel med tobaksprodukter och i det 
riksomfattande tillsynsprogrammet för tobakslagen 2011–2014. 
 
Trots förbudet mot synlighållande av tobaksprodukter och deras 
varumärken kan reklamförbudet i 8 § i tobakslagen och Valviras 
anvisningar om synlighållande i reklamsyfte alltjämt tillämpas i den mån 
synlighållande är tillåtet. I sådana fall kan det vara fråga om att hålla 
tobaksprodukter synliga i tobaksaffärer eller på ställen som bedriver 
partihandel med tobaksprodukter. Observera också att reklamförbudet i 8 
§ i tobakslagen även gäller synlighållande av rökdon, tobakssurrogat och 
tobaksimitationer. 
 

Övervakning 
 
Enligt 14 a § 1 mom. i tobakslagen ska kommunen inom sitt område 
övervaka att denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av 
den iakttas. Inom kommunens område sköts de uppgifter som avses i 
tobakslagen av ett organ som utses av kommunen. 
 
Enligt 14 § 2 mom. i tobakslagen ska Tillstånds- och tillsynsverket för 
social- och hälsovården styra regionförvaltningsverken och kommunerna i 
deras skötsel av de uppgifter som med stöd av tobakslagen hör till dem. 
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Påföljder 
 
Enligt 17 § 2 mom. i tobakslagen ska kommunen, om det i samband med 
en inspektion eller på annat sätt konstateras att det förekommer 
verksamhet som strider mot bestämmelserna, förbjuda denna verksamhet. 
Enligt 20 § 2 mom. kan Tillstånds- och tillsynsverket eller en kommun 
dessutom förena ett förbud som verket eller kommunen utfärdar med stöd 
av bestämmelserna i tobakslagen med vite eller hot om att en åtgärd som 
inte vidtagits inom utsatt tid utförs på den försumliges bekostnad. 
 
Enligt 31 § i tobakslagen ska den som gör reklam för tobak, 
tobaksprodukter, tobakssurrogat, tobaksimitationer eller rökdon eller på 
annat sätt främjar försäljningen av dessa eller annars handlar i strid med 
bestämmelserna i 8 § eller 8 a §, för förseelse vid marknadsföring av 
tobak dömas till böter. Detta gäller den som beställt eller utfört reklamen, 
den säljfrämjande åtgärden eller någon annan åtgärd samt anställda hos 
dem. 
 
Enligt 33 a § 1 mom. i tobakslagen kan kommunen utan ersättning 
återkalla ett i 10 b § avsett detaljhandelstillstånd för viss tid, minst en 
vecka och högst för sex månader, om innehavaren av 
detaljhandelstillståndet, trots att kommunen eller en annan 
tillsynsmyndighet gett en skriftlig anmärkning eller varning eller trots ett 
påfört bötesstraff gör reklam för tobaksprodukter eller rökdon eller bedriver 
annan verksamhet som främjar försäljningen av dessa i strid med 8 § 1 
mom. eller i strid med 8 a § har tobaksprodukter synliga på 
försäljningsplatsen. Enligt 2 mom. kan kommunen vidare utan ersättning 
återkalla ett i 10 b § avsett detaljhandelstillstånd permanent, om en 
skriftlig anmärkning eller varning inte har lett till att de missförhållanden 
inom verksamheten som avses i 1 mom. har avlägsnats och 
lagöverträdelsen upprepas eller är uppsåtlig eller den också bedömd som 
en helhet är grov. 
 
Ytterligare information om anvisningen ges av överinspektör Reetta 
Honkanen, tfn 09 7729 2109 
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