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1 TUPAKKALAIN VALVONNAN TARKOITUS

Uudessa tupakkalaissa (549/2016) säädetään toimenpiteistä, joilla eh-

käistään tupakatuotteiden käytön aloittamista ja nikotiiniriippuvuuden

syntymistä sekä edistetään tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden

käytön lopettamista ja suojellaan väestöä altistumiselta niiden savulle.

Lain tavoitteena on ihmisille myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta

aiheuttavien tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinipitoisten tuotteiden

käytön loppuminen. Valvonnan yhtenä painopisteenä on pyrkimys estää

alaikäisten tupakan saatavuutta.

Kunnan tupakkalain mukaiset tehtävät
Kunta valvoo alueellaan:

1) tupakkatuotteiden, tupakan vastikkeiden, tupakointivälineiden, säh-

kösavukkeiden ja nikotiininesteiden myyntiä ja muuta luovuttamista sekä

omavalvontaa koskevien säännösten noudattamista;

2) tässä laissa säädettyjen markkinointi- ja esilläpitokieltoja koskevien

säännösten noudattamista;

3) tupakointikieltoja ja -rajoituksia koskevien säännösten noudattamista.

Kunnan määräämä tupakointikielto asuntoyhteisöön

Asuntoyhteisöillä (rakennuksen omistajalla) on oikeus hakea kunnalta

tupakointikieltoa myös asukkaiden hallinnassa oleviin tiloihin. Yksittäisil-

lä asukkailla ei ole oikeutta tehdä tupakointikieltoa koskevia hakemuksia

asuntoyhteisön omistamaan ja muiden asukkaiden hallitsemiin tiloihin.

Heillä on kuitenkin oikeuksia ja mahdollisuuksia tehdä aloitteita, joiden

käsittelyn jälkeen tällaisen hakemuksen tekemisestä voidaan päättää.

Viranomaiskieltojen hakemisesta päätetään asunto-osakeyhtiössä yh-

tiökokouksen enemmistöpäätöksellä. Kieltojen hakeminen edellyttää

aiotun kiellon kohdehuoneistojen haltijoiden kuulemista.

Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen valvonta-alueella valvonnasta vastaa

ympäristölautakunta. Lautakunta on delegoinut valvontaan sekä tarkastuksiin

liittyvää toimivaltaa terveysvalvonnan johtajalle sekä terveystarkastajille.
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Valvontasuunnitelmaa tehtäessä on otettu huomioon Sosiaali- ja terve-

ysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) laatima valtakunnallinen tupak-

kalain valvontaohjelma vuosille 2015–2019 (päivitys 2018- 2019). Valta-

kunnallisen valvontaohjelman painopisteitä vuosille 2018–2019 ovat ra-

vintoloiden tupakointitilat sekä erikoisliikkeiden ja vähittäismyyntipakka-

usten myynti ja markkinointi.

2 TARKASTUSTEN SISÄLTÖ

Tupakkalain mukaisen valvontatarkastuksen tavoite on tarkastaa kohteen toi-

minnan ja tilojen lain mukaisuus. Jos tarkastuksessa tai muutoin havaitaan

säännösten vastaista toimintaa, voidaan säännösten vastainen toiminta kiel-

tää sekä asettaa määräaika, jonka kuluessa tällainen toiminta on lopetettava.

Seurantatarkastus liittyy annettujen ohjeiden ja määräysten toteutumisen tar-

kistamiseen esimerkiksi päätösten ehtojen seuraamiseen ja korjausmääräys-

ten tarkastamiseen.

Tupakan myyntipaikan tarkastus
Tupakkatuotteiden vähittäismyyntipaikassa tarkastetaan, että myyjällä

on ajan tasalla oleva kunnan myöntämä vähittäismyyntilupa ja että vähit-

täismyyntilupa-asiakirja sekä lakisääteinen myyntikieltoilmoitus on ase-

tettu asiakkaiden nähtäville jokaiseen myyntipisteeseen.

Tupakan vähittäismyynnin lainmukaisuus, esilläpitokiellon noudattami-

nen ja omavalvonta tarkastetaan Valviran laatiman tarkastuslomakkeen

avulla. Samalla tarkastetaan myös mm. vähittäismyyntipakkausten omi-

naisuuksia.

Tarkastus ulkoalueilla järjestettävissä yleisissä tilaisuuksissa
Mikäli ulkoalueella järjestettävään tapahtumaan tehdään tarkastus ter-

veydensuojeluviranomaisen toimesta, tarkastuksella tarkastetaan myös
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se, että tupakkalain mukaista tupakointikieltoa noudatetaan tilaisuuksien

katoksissa ja katsomoissa sekä muissa tilaisuuden seuraamiseen välit-

tömästi tarkoitetuissa tiloissa.

Tarkastus ravintoloissa, joissa on erillinen tupakointitila
Tarkastuksen kohteen tilat ja toiminta ovat tupakkalaissa asetettujen

vaatimusten mukaiset. Tarkastus tehdään Valviran laatimaa tarkastus-

lomaketta apuna käyttäen.

3 NÄYTTEENOTTO JA NÄYTTEIDEN TUTKIMINEN

Tupakkalain myynnin ja mainonnan valvontaa ei yleensä käytetä näytteenot-

toa. Tarkastukset perustuvat ensisijaisesti aistihavaintoihin. Jos aistinvaraista

havainnointia ei voida käyttää tai asiasta on erimielisyyttä, tupakansavun kul-

keutumista voidaan selvittää merkkisavututkimuksella.

Mahdollisissa epäselvissä tapauksissa ja riitatilanteissa otetaan kertaluontoi-

nen lyhyt ilmanäyte tai käytetään passiivikeräintä. Laboratorioanalyysin pas-

siivikeräimen näytteen sisältämän tupakansavun merkkiaineen, 3-

etenyylipyridiinin pitoisuudesta tekee Työterveyslaitos. Tupakkalain valvon-

taan liittyvissä tutkimuksissa käytetään Työterveyslaitoksen laboratorioita.

4 VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSTIHEYS

Tupakkalain säännöllistä valvontaa tehdään pääsääntöisesti osana kohtee-

seen tehtävää muuta ympäristöterveydenhuollon valvontaa. Samassa yhtey-

dessä valvotaan lääkelakiin perustuen nikotiinikorvaushoitovalmisteiden

myyntiä.

Myyntipaikkoihin tehdään tarkastus valvontaohjelman tarkastustiheyden

mukaisesti joka toinen vuosi. Vuonna 2018 suunnitelmallisten tarkastus-

ten määrä on noin 60 tarkastusta. Tupakan myynnin valvonnasta peri-
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tään vuosimaksu kaikilta niiltä kohteilta, joilla on myyntilupa. Tarkastuk-

sista ei peritä erillisiä maksuja.

Ravintoloihin, joissa on tupakointitila, tehdään tarkastus valvontaohjel-

man tarkastustiheyden mukaisesti joka kolmas vuosi. Vuonna 2018

suunnitelmallisten tarkastusten määrä on seitsemän tarkastusta.

Suunnitelmallisen valvonnan kohdemäärät sekä valvontatarve vuonna

2018 on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1. Suunnitelmallisen valvonnan tarve vuonna 2018.

Suunnitelman ulkopuolista tupakkavalvontaa ovat mm. tupakkatuottei-

den ja nikotiininesteiden myyntilupien valmistelu ja lupien lopetukset,

neuvonta, toiminnan kehittäminen ja raportointi.

Tupakkalain valvonnan
suunnitelmalliset tarkastukset vuonna
2018

2018 kohteita
yhteensä/ kpl
(tupakkarekisteri
24.11.2017)

Tarkastustiheys
kohteessa/vuosi
(VALVIRAn
ohje)

2018
suunniteltujen
tarkastusten
määrä

Tupakointikiellot ja -rajoitukset
Ravitsemisliikkeet, joissa on erillinen
tupakointitila 7 0,3 7

Tupakkatuotteiden myynti, mainonta ja
esilläpito

Vähittäismyyntipaikat 139 0,5 56

Tukkumyyntipaikat 1 0,5 1

Yhteensä 147 64
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5 VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Ympäristölautakunta arvioi, edellisen vuoden valvontasuunnitelman toteutumisen

maaliskuun loppuun mennessä. Arvioinnissa tarkastellaan tarkastusten kattavuus,

tarkastusten määrä valvontakohdetyypeittäin ja valvonnasta saatujen tulojen koh-

dentuminen. Lisäksi arvioidaan painopistealueiden huomioiminen ja voimavarojen

riittävyys. Tiedot raportoidaan keskitetyn YHTI-järjestelmän kautta.


