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TUPAKKATUOTTEIDEN VÄHITTÄISMYYNNIN LUPA- JA VALVONTATEHTÄVIEN
ANTAMINEN FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN
HOIDETTAVAKSI

69/00.0000/2009

KHALL 16.03.2009 § 76
 Tupakkatuotteiden vähittäismyynnin luvanvaraistamista kos-

keva laki (TupL 984/2008) tulee voimaan 1.4.2009. Tupak-
ka tuotteiden myyntiluvan myöntää toimipaikan sijaintikun-
nan tupakkalain valvonnasta vastaava viranomainen.

 Kunnan on perittävä maksu myönnetystä myyntiluvasta se-
kä jatkossa luvan haltijalta vuosittainen myyntipistekohtai-
nen valvontamaksu. Maksujen suuruus tulee määrittää si-
ten, että niillä pystytään kattamaan suoritteen tuottamisesta
aiheutuneet kustannukset. Kunnassa on hyväksyttävä lupa-
ja valvontamaksuja koskeva taksa, ennen kuin myyntilupa-
hakemuksia koskevia päätöksiä tehdään. Kaikki tupakkaa
myyvät myyntipisteet joutuvat tekemään lupahakemuksen,
mikä tarkoittaa suurta lupahakemusten määrää kuntien val-
vontaviranomaiselle. Lupahakemukset tulisi pystyä käsit-
telemään vuoden kuluessa lain voimaantulosta, jotta toimin-
nanharjoittajilla säilyy mahdollisuus myydä tupakkatuotteita.

 Kuntaliitto on lähettänyt kunnille asiaa koskevan yleiskirjeen
6/80/2009, jossa todetaan, että kunnassa tulee mahdolli-
simman pian ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi-
menpiteisiin taksapäätöksestä tai mahdollisesta päätökses-
tä toimivallan siirtämisestä. Valvontaviranomaiset ovat toimi-
valtaisia tekemään lupapäätöksiä 1.4.2009 alkaen.

 Kunnanvaltuusto on päätöksellään 10.4.2006, § 13, hyväk-
synyt lääkelaissa tarkoitettujen nikotiinivalmisteiden kaup-
paan liittyvien lupa- ja valvontatehtävien antamisen Forssan
seudun terveydenhuollon kuntayhtymän hoidettaviksi siten,
että kuntayhtymä voi periä tehtävien hoitamisesta itsel leen
säännöksissä tarkoitetut maksut. Kuntalain 76 §:n mukaan
kunnat voivat sopia, että tehtävä annetaan toisen kunnan
hoi dettavaksi yhden tai useamman kunnan puolesta tai että
kuntayhtymä hoitaa tehtävän. Forssan seudun terveyden-
huollon kuntayhtymä voi perussopimuksensa mukaan ottaa
tehtäväkseen jäsenkuntien puolesta toimialaansa soveltuvia
tehtäviä sen mukaan kuin valtuusto on kussakin kunnassa
erikseen päättänyt ja kunta sopinut kuntayhtymän kanssa.

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle hyväk-
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syttäväksi, että Tammelan kunta antaa sille kuuluvat tupak-
kalain mukaiset tupakkatuotteiden vähittäismyynnin lupa- ja
valvontatehtävät Forssan seudun terveydenhuollon kunta-
yhtymälle kunnan puolesta hoidettaviksi ja että kuntayhtymä
voi periä tehtävien hoitamisesta itselleen säännöksissä tar-
koitetut maksut.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

KVALT 23.03.2009 § 28

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.


