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1) Endgame tupakkalain säätämisessä: perus- ja 

ihmisoikeusargumenttien rooli 

lainsäädäntöprosessissa

2) Perus- ja ihmisoikeuksien näkökulma: miten 

tavoitetta tulee arvioida perus- ja 

ihmisoikeusvelvoitteiden näkökulmasta? 
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Kaksi näkökulmaa
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1) lailla säädetty

2) täsmällinen ja tarkkarajainen

3) hyväksyttävä

4) oikeassa suhteessa päämäärään

5) perusoikeuden ydinalueen koskemattomuus

6) oikeusturvajärjestelyjen riittävyys

7) ihmisoikeusvelvoitteiden noudattaminen
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Perusoikeuksien 

rajoitusedellytykset (PeVM 25/1994)
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• HE 180/2009: endgame 2040; perusteltiin 

terveyssyillä

• PeVL 21/2010: tavoitetta voidaan käyttää tukemaan 

tulkintoja, jotka rajoittavat perusoikeuksia; keinot eivät 

oikeassa suhteessa päämäärään -> ongelmallinen

• HE 15/2016: endgame 2030; yksityiskohtaisempi 

arvio perusoikeuksien rajoittamisesta

• PeVL 17/2016: hyväksyttävä, mutta ei saa käyttää 

perusoikeuksia rajoittavien tulkintojen tukena
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Endgame-tavoitteen historia
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Kenen oikeudet?

Mitkä oikeudet?

Yksilö

• oikeus 

elämään

• oikeus 

terveyteen

• syrjinnän 

kielto

• haavoittuvat 

ryhmät (esim. 

lasten 

oikeudet)

Yksilö

• oikeus 

henkilö-

kohtaiseen 

vapauteen

• yksityis-

elämän suoja

Teollisuus 

(epäsuora 

suojelu)

• elinkeino-

vapaus

• sanan-

vapaus

• omaisuuden-

suoja

Muut 

• Ks. yllä

+ oikeus 

terveelliseen elin-

ympäristöön
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• Erityisen suojelun tarve; lasten rajalliset 

mahdollisuudet kontrolloida ympäristöään

• Syrjinnän kielto (YK:n lapsen oikeuksien sopimus, 2 

artikla)

• Vanhempien sosiaalinen/yhteiskunnallinen asema

• Lapsen edun ensisijaisuus (lapsen oikeuksien 

sopimus, 3 artikla) – yhteys kaikkiin oikeuksiin 

• Pitää arvioida ja ottaa huomioon kaikissa lasta 

koskevissa asioissa (myös epäsuorasti koskevissa)
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Lasten oikeudet
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• Perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta, etenkin lasten 

oikeuksien näkökulmasta, tehokas tupakoinnin 

vähenemiseen tähtäävä strategia on välttämätön

• Yksittäisten lakien pitää täyttää perusoikeuksien 

rajoitusedellytykset -> strategian tehokkuus on 

tärkeää suhteellisuusperiaatteen näkökulmasta
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Endgame perus- ja 

ihmisoikeusnäkökulmasta
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• Endgame on perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta  

(etenkin lasten oikeuksien näkökulmasta) 

tarpeellinen

• Yksittäisten tavoitteeseen perustuvien lakien pitää 

täyttää perusoikeuksien rajoitusedellytykset

• Endgame-tavoitetta perusteltiin terveyteen liittyvillä 

syillä, ei perus- ja ihmisoikeusargumenteilla -> 

argumentointi olisi voinut nojata niihin oikeuksiin, 

joiden vuoksi endgame on tarpeellinen
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Johtopäätökset
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