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TUPAKKATUOTTEIDEN JA NIKOTIINIVALMISTEIDEN VÄHITTÄI SMYYNTILUPIEN 
VUOSITTAISET VALVONTAMAKSUT MUUTTUVAT 1.1.2017 ALKA EN  
 
Uusi tupakkalaki ja sen mukaiset vuotuiset valvonta maksut 
 
MYYNTIPISTEKOHTAINEN VUOTUINEN VALVONTAMAKSU ON 500  EUROA. 
 
Vanha tupakkalaki 13.8.1976/693 on kumottu kokonaisuudessaan uudella lailla. 
Uusi tupakkalaki 29.6.2016/549 on astunut voimaan 15.8.2016. 
 
Tupakkalain 91.1 §:n mukaan kunta perii vuosittain hyväksymänsä taksan mukaisen, 
myyntipistekohtaisen valvontamaksun siltä, jolla on uuden tai vanhan tupakkalain nojalla 
myönnetty vähittäismyyntilupa (tupakkatuotteet ja/tai nikotiininesteet), sekä siltä joka on 
tehnyt uuden tupakkalain mukaisen tukkumyynti-ilmoituksen. Valvontamaksu on 2 
momentin mukaan enintään 500 euroa myyntipistettä kohden. Uuden tupakkalain hengen 
ja sen tavoitteiden toteuttamiseksi, sekä vuotuisen valvontamaksun yhtenäistämiseksi 
koko maassa, on taksan päivityksen yhteydessä nostettu myyntipistek ohtainen 
vuotuinen valvontamaksu 500 euroon . Uuden tupakkalain hengen mukaisesti, 
vuotuinen myyntipistekohtainen valvontamaksu ei perustu valvonnasta aiheutuviin 
todellisiin kustannuksiin. Tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupien käsittelymaksut 
perustuvat edelleen niiden käsittelystä aiheutuneisiin todellisiin kustannuksiin.  
 
Tupakkalain 126 §:n mukaan uuden lain mukaisia valvontamaksuja voidaan periä 1.1.2017 
alkaen. 
 
Aiemmin voimassa olleen taksan mukaisesti vuotuiset valvontamaksut ovat olleet 1-5 
myyntipisteelle 80 euroa, 6-10 myyntipisteelle 106 euroa ja >10 myyntipisteelle 133 euroa. 
Uuden maksutaksan mukaisesti vuotuiset valvontamaksut ovat esimerkiksi kahdelle 
myyntipisteelle 1000 euroa (2 x 500 euroa) tai 10 myyntipisteelle 5000 euroa (10 x 500 
euroa) ja niin edelleen.  
 
HUOMIO!! Vuotuiset valvontamaksut tullaan laskuttamaan tupakkatuotteiden 
vähittäismyyntilupahakemuksessa ilmoitettujen myyntipisteiden lukumäärien mukaisina. 
Jokaisen vähittäismyyntiluvan haltijan tulee tarkastaa vähittäismyyntilupahakemuksesta tai 
lupapäätöksestä myyntipisteiden lukumäärä ja niiden ajantasaisuus. Mahdollisista 
muutoksista myyntipisteiden lukumäärissä tai tupakkatuotteiden vähittäismyynnin 
lopettamisesta tulee ilmoittaa 31.1.2017 mennessä Kalajoen kaupungin 
ympäristöterveydenhuoltoon kirjallisesti osoitteeseen: Ympäristöterveydenhuolto, 
Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki tai Ympäristöterveydenhuolto, Raahen toimipiste, Rantakatu 
4, 92100 Raahe. Ilmoituksen voi myös tehdä sähköpostilla osoitteeseen 
ymparistoterveydenhuolto@kalajoki.fi.  
 
Myyntipisteen määritelmä 
 
Tupakkalain (549/2016) 2 §:n 33 kohdan mukaan myyntipisteellä tarkoitetaan 
myyntipaikassa olevaa asiakaspalvelupistettä, josta luovutetaan tai myydään 
tupakkatuotteita tai nikotiininesteitä. Myyntipisteiden lukumäärällä tarkoitetaan 
myyntipaikassa yhtä aikaa käytössä olevien tupakan luovutus- tai kassatoimintoja 
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sisältävien itsenäisten asiakaspalvelupisteiden enimmäismäärää. Näin ollen jokainen 
luovutus- tai kassatoimintoja sisältävä asiakaspalvelupiste on oma myyntipisteensä. 
Esimerkkinä tilanne, jossa on 10 kassan linjasto, joista kaikilla luovutetaan myyntiluvan 
alaisia tuotteita, mutta vain 1 kassalle tuotteita voi maksaa, on silti kyseessä 10 
myyntipistettä. Jos sen sijaan tuotteita luovutetaan vain 1 kassalta ja ne voidaan maksaa 
vain tuolle yhdelle kassalle, josta niitä luovutetaan, on kyseessä 1 myyntipiste. 
  
Uusi myyntikieltoilmoitus ja esillä pidettävä vähit täismyyntilupa-asiakirja 
 
Uuden tupakkalain myötä myynnin ikärajoista kertova ilmoitus (myyntikieltoilmoitus) on 
muuttunut. Valvira on laatinut uuden lain mukaisen myyntikieltoilmoituksen, joka on 
tulostettavissa Valviran verkkosivuilta (www.valvira.fi -> Tupakka -> Myynti -> 
Myyntikieltoilmoitus). Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyjien tulee asettaa 
uuden lain mukaiset myyntikieltoilmoitukset jokaiselle myyntipisteelle. Myös esillä 
pidettävä vähittäismyyntilupa-asiakirja on muuttunut ja ympäristöterveydenhuolto tulee 
postittamaan uuden mallin mukaiset esillä pidettävät vähittäismyyntilupa-asiakirjat 
myyntipaikkoihin vuoden 2017 kuluessa.  
 
Esilläpitokielto 
 
Tupakkalain 71.1 §:n mukaan tupakkatuotteiden ja niiden tavaramerkkien esilläpitokielto 
laajenee koskemaan myös tupakan vastikkeita, sähkösavukkeita, nikotiininesteitä ja niiden 
tavaramerkkejä, kun kyse on tupakkatuotteiden, tupakan vastikkeiden, 
tupakointivälineiden, tupakkajäljitelmien, sähkösavukkeiden tai nikotiininesteiden 
vähittäismyynnistä. Näin ollen esilläpitokielto laajenee koskemaan myös esimerkiksi 
energianuuskaa ja sähkösavukkeissa käytettävää höyrystettäväksi tarkoitettua 
nikotiinitonta nestettä (tupakan vastikkeita). 
 
Nikotiininesteet  
 
Tupakkalain 48.1 §:n mukaan se, jolla on vanhan tupakkalain nojalla myönnetty 
tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa, saa myydä samassa myyntipaikassa myös 
nikotiininesteitä tehtyään luvan myöntäneelle kunnalle kirjallisen ilmoituksen asiasta ja 
toimitettuaan kunnalle päivitetyt tiedot (mm. omavalvontasuunnitelma) ennen toiminnan 
aloittamista. Tätä ilmoitusta ei voi tehdä sähköisen vähittäismyyntilupien ja tukkumyynti-
ilmoitusten rekisterin kautta, vaan ilmoitus on toimitettava kunnalle sähköpostitse tai 
paperilla.  
 
Lisätietoja 
 
Inkeri Eronen  Sari Ouramo Anu Räsänen 
Ympäristöterveydenhuollon johtaja Terveystarkastaja Terveystarkastaja 
044 4691460  044 4691467 044 4691468 
 
ymparistoterveydenhuolto@kalajoki.fi 
 
Jakelu: 
Vähittäismyyntipaikat 
Luvanhaltijat 


