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Jyväskylän kaupunki
Ympäristöterveydenhuolto
Eeronkatu 10, 40720 Jyväskylä

TIEDOTE
19.12.2016

TUPAKAN VÄHITTÄISMYYNTILUVAN VUOSITTAINEN VALVONTAMAKSU NOUSEE MERKITTÄVÄSTI.
Jyväskylän kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhdeksän kunnan alueella ympäristöterveydenhuollon
viranomaisena toimiva Jyväskylän kaupungin ympäristöterveysjaosto on 23.11.2016 kokouksessaan
hyväksynyt ympäristöterveysvalvonnan taksan vuodelle 2017. Taksassa määritellään
ympäristöterveysvalvonnan valvontaviranomaisen tehtävistä perittävät maksut Elintarvikelain,
Terveydensuojelulain, Tupakkalain ja Lääkelain nojalla.
Tämä tiedote on laadittu ja lähetetty Jyväskylän kaupungin ympäristöterveydenhuollon alueen (Jyväskylä,
Hankasalmi, Joutsa, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Toivakka, Uurainen) tupakan
vähittäismyyntiluvan haltijoille.
Tupakan vähittäismyynnin valvontamaksu on 250€ / myyntipiste /vuosi.
Tupakan ja nikotiininesteen vähittäismyynnin valvontamaksu on yhteensä 250€ / myyntipiste / vuosi
Korotuksen syy on Tupakkalain 91§ jonka 2.mom mukaan valvontamaksu saa olla enintään 500 euroa
myyntipistettä kohden. Lain mukaan jos toimijalla on sekä tupakkatuotteiden että nikotiininesteiden
vähittäismyyntiä, valvontamaksu peritään enintään kaksinkertaisena eli 1000 euroa.
Mikä on myyntipiste?
Myyntipisteiden määrä vaikuttaa merkittävästi valvontamaksun suuruuteen, koska maksu peritään jokaiselta
myyntipisteeltä erikseen.
Tupakkalain (549/2016) 2 §:n 33 kohdan mukaan myyntipisteellä tarkoitetaan myyntipaikassa olevaa
asiakaspalvelupistettä, josta luovutetaan tai myydään tupakkatuotteita tai nikotiininesteitä. Hallituksen
esityksen yksityiskohtaisten perustelujen mukaan pykälän 33 kohdassa määriteltäisiin myyntipiste vastaavalla
tavalla kuin vakiintuneessa viranomaisohjauksessa. Myyntipisteelle löytyy määritelmä vanhan tupakkalain 10
b §:n hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa (HE 101/2008vp). Sen mukaan
myyntilupahakemuksessa ilmoitettavia tietoja olisivat myyntipisteiden lukumäärä ja sijainti. Myyntipisteiden
lukumäärällä tarkoitetaan myyntipaikassa yhtä aikaa käytössä olevien tupakan luovutus- tai kassatoimintoja
sisältävien itsenäisten asiakaspalvelupisteiden enimmäismäärää. Näin ollen jokainen luovutus- tai
kassatoimintoja sisältävä asiakaspalvelupiste on oma myyntipisteensä.

Esimerkkinä kymmenen kassan tupakan vähittäismyyntipaikka.
1. Kaikilla 10 kassalla luovutetaan myyntiluvan alaisia tuotteita, mutta vain 2:lle kassalle tuotteita voi
maksaa.
• Tilanteessa on 10 myyntipistettä. Valvontamaksu on 10 x 250 € eli 2500 €/v
2. Tuotteita luovutetaan vain yhdellä kassalla, mutta voidaan maksaa kaikille 10 kassalle.
• Tilanteessa on 10 myyntipistettä. Valvontamaksu on 10 x 250 € eli 2500 €/v
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3. Tuotteita luovutetaan vain yhdellä kassalla ja ne voidaan maksaa ainoastaan tällä yhdellä kassalla.
Muilla kassoilla ei ole tuotteita, eikä niiden maksua.
• Tilanteessa on 1 myyntipiste. Valvontamaksu on 250 €/v
Ilmoitus tupakan vähittäismyynnin lopettamisesta tai myyntipisteiden vähentämisestä.
Teillä on mahdollisuus peruuttaa tupakan vähittäismyyntilupa tai vähentää vähittäismyyntiluvassanne
määritettyjen myyntipisteiden määrää ilmoittamalla siitä 31.1.2017 mennessä joko kirjeitse osoitteeseen
Jyväskylän kaupunki
Ympäristöterveydenhuolto/ Tupakkavalvonta
Eeronkatu 10
40720 Jyväskylä
tai sähköpostilla: terveysvalvonta@jkl.fi
Mainitkaa ilmoituksessa vähittäismyyntiluvan haltijan nimi, vähittäismyyntipaikan nimi ja lupanumero sekä
milloin tupakan vähittäismyyntilupa perutaan tai myyntipisteiden lukumäärä muuttuu. Lisäksi myyntipisteitä
vähennettäessä ilmoittakaa kuinka monelle ja mille kassoille tupakan / nikotiininesteiden myynti keskitetään.
Huomioikaa, että mikäli ilmoitatte tupakan vähittäismyynnin lopettamisesta, ette enää ao päivästä lähtien
saa myydä tupakkaa tai tupakkatuotteita, koska teidät poistetaan tupakan myyntiluparekisteristä.
Vuosittaisen valvontamaksun periminen
1.2.2017 ja siitä vuosittain 1.1. alkaen voimassa olevista tupakan tai nikotiininesteiden vähittäismyyntiluvista
peritään valvontamaksu kyseiseltä vuodelta. Jos vähittäismyyntilupa haetaan kesken vuoden tai
vähittäismyyntilupa on voimassa alle vuoden, peritään valvontamaksua ao ajalta 125 €/myyntipiste.
Linkkejä

Ympäristöterveysjaoston päätös ympäristöterveysvalvonnan taksasta 2017
Ympäristöterveysvalvonnan taksa 2017
Tupakkalaki 549/2016
Valviran internetsivut tupakan vähittäismyynnistä

Valvontamaksun perusteista eli jaoston päätöksestä antaa lisätietoja:
Ympäristöterveyspäällikkö Kari Lampivuo, 014-2662376, kari.lampivuo@jkl.fi
Johtava Ympäristöterveystarkastaja Virpi Rossi, 014-2662384, virpi.rossi@jkl.fi

