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LAKIALOITE F2- ja F3-LUOKKIIN KUULUVIEN PYROTEKNISTEN TUOTTEIDEN KÄYTÖN
RAJOITTAMISEKSI
Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Kaupan liitto ry:ltä kirjallista lausuntoa
kansalaisaloitteesta, joka pyrkii EU:n pyrotekniikkadirektiivissä (2013/29/EU)
tarkoitettujen luokan F2 ja F3 ilotulitteiden kuluttajakäytön kieltämiseen. Kaupan liitto
kiittää lausuntopyynnöstä ja lausuu asiassa seuraavaa:
Lakialoitteessa ehdotetaan Suomen lainsäädäntöä muutettavaksi ilotulitteiden myynnin,
hallussapidon ja käytön suhteen huomattavasti tiukemmaksi kuin useissa muissa
verrokkimaissa.
Kaupan liitto ei kannata lakialoitetta. Mielestämme ns. luokan F2 ja F3 ilotulitteiden
myynti kuluttajalle tulee sallia tulevaisuudessakin. Kieltämisen sijaan havaittujen
haittojen vähentämiseen ja riskien torjumiseen tulee käyttää muita keinoja ja
tehostaa jo käytössä olevien vaikuttavuutta.
Kiellon vastustaminen ja kriittisyytemme ehdotettuja toimenpiteitä kohtaan on perusteltua
siitäkin syystä, että kielto tulisi mitä todennäköisimmin johtamaan siihen, että kuluttajat
ostaisivat entistä enemmän kaupasta puuttuvia tuotteita suoraan EU:n ulkopuolelta
verkkokaupan kautta, jolloin Suomessa olisi käytössä nykyistä enemmän ilotulitteita,
joiden vaatimustenmukaisuudesta ja EU:ssa asetetuista laatu- ja turvallisuusvaatimuksista ei ole mitään takuuta, eikä tätä olisi mahdollista käytännössä valvoa. Myös täysin
omatekoisten paukkujen rakentelu tulisi mitä todennäköisemmin lisääntymään.
Katsomme, että ns. F2- ja F3-ilotulitteiden myynnin ja kuluttajakäytön kieltämisen
lopputuloksena voi olla ei-toivottu kehitys sekä henkilöturvallisuuden että omaisuusvahinkojen kannalta.
Katsomme, että nykyistä lainsäädäntöä ei tulisi kiristää. Kaupan alalle asetetut vaatimukset ovat selkeät ja jo nyt tiukat. Käsityksemme on, että myynnin ikärajavalvonta toimii
hyvin.
Kieltämisen sijaan tulisi käyttää muita keinoja haittojen vähentämiseksi: Tuotekehityksellä voidaan aikaansaada sekä ihmisen että ympäristön kannalta vähemmän haitallisia
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ilotulitteita ja kauppa voi valita tuotevalikoimaansa yhä enemmän esimerkiksi hiljaisempia tuotteita.
Kansalaisten toistuva valistus turvallisesta käytöstä, ampumisajankohdan noudattamisesta ja roskien keräämisestä, turvatuotteiden esillä pitäminen myyntipisteissä ja
nykyisten sääntöjen noudattamisen riittävä viranomaisvalvonta ovat joka vuosi yhtä
tärkeitä. Paikallisia rajoituksia voitaisiin tarpeen mukaan hyödyntää nykyistä enemmänkin esimerkiksi kaupunkialueella.
Taloudelliset ja muut vaikutukset:
Myyntikiellolla olisi merkittävät taloudelliset vaikutukset kaupalle. Vähittäiskaupan liikevaihdon menetys olisi useita miljoonia euroja joka vuosi, eikä menetys kompensoidu
näille yrityksille millään lailla ammattilaisilotulistusnäytösten hatarasti arvioidulla lisääntymisellä. Kysymyksessä on asiakkaita kiinnostava lyhytaikainen kausiluonteinen tuoteryhmä, jolla on selvää taloudellista vaikutusta joulun jälkeisessä kaupallisesti hiljaisessa
ajassa.
Ilotulitteiden myynnillä vähittäiskaupassa on myös työllistävä vaikutus. Lisäksi ilotulitteiden myynti on tärkeä varainhankintakanava monelle urheiluseuralle, osalle jopa
merkittävin.
Haluamme tuoda esiin myös sen seikan, että kaikilla ja kaikkialta syrjäisemmiltä
seuduilta ihmisillä ei ole mahdollisuutta mennä kaupunkien keskustoihin katsomaan
ammattilaisten ilotulituksia. Ehdotettu myyntikielto asettaisi täten kansalaiset eriarvoiseen asemaan.

Kaupan liitto katsoo, että ”täyskielto” ei ole perusteltu vaihtoehto ilotulitteista
aiheutuvien haittojen vähentämiseksi. Haittoja voidaan vastuullisesti edelleen
vähentää muilla keinoilla ja valinnoilla.
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