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1. JOHDANTO 
 

Tämä suunnitelma on Inarin ja Utsjoen kuntien tupakkalain valvontasuunnitelma 
vuosille 2020-24. Suunnitelmaan on sisällytetty myös lääkelain mukainen nikotii-
nivalmisteiden myynnin valvonta kaupoista.  
 
Suunnitelma perustuu mm. seuraaviin oikeusohjeisiin: 
- Tupakkalaki 549/2016  
- Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tupakkatuotteiden ja vastaavien  

tuotteiden vähittäismyyntipakkausten varoitusmerkinnöistä 591/2016 
- Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asun-

toyhteisöön 601/2016  
- Tupakkatuotteiden myynnin luvanvaraistamista koskeva laki (984/2008) 
- STM:n asetus ravintolan ja muun ravitsemisliikkeen tupakointitilasta (964/2006) 
- Valtakunnallinen tupakkalain valvontaohjelma vuosille 2020-24  
- Lääkelaki (395/1987) ja sen 1.2.2006 voimaan tullut muutos (§: t 54a-54d) 
  
Tupakkalain tavoitteena on ihmisille myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta ai-
heuttavien tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinipitoisten tuotteiden käytön loppu-
minen. Tavoitteen saavuttamiseksi laissa säädetään toimenpiteistä, joilla ehkäistään 
tupakkatuotteiden käytön aloittamista ja nikotiiniriippuvuuden syntymistä sekä edis-
tetään tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden käytön lopettamista ja suojellaan 
väestöä altistumiselta niiden savulle. 
 
Lääkelain tarkoituksena on parantaa itsehoitoon tarkoitettujen nikotiinivalmisteiden 
saatavuutta ja siten edistää tupakasta vieroitusta. Nikotiinikorvaushoitoon tarkoitet-
tujen itsehoitovalmisteiden luvanvarainen myynti on mahdollista tupakkaa myyvissä 
kaupoissa, huoltoasemilla ja kioskeissa apteekkien lisäksi. Valmisteita saadaan myydä 
kaupoissa kunnan myöntämän luvan perusteella valvotusti yli 18-vuotiaille. 

 
2.  KUNNAN TUPAKKALAIN JA LÄÄKELAIN MUKAISET VALVONTATEHTÄVÄT  

 
Tupakkalain 8 §:n mukaan kunnan tulee huolehtia alueellaan paikallisesta toiminnas-
ta tupakoinnin lopettamiseksi. Kunta valvoo alueellaan: 
 
1) tupakkatuotteiden, tupakan vastikkeiden, tupakointivälineiden, sähkösavukkeiden 
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. 
 
Kunnalla ei ole oikeutta siirtää 84 §:ssä tarkoitetun valvontasuunnitelman hyväksy-
mistä koskevaa toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle. 
 



 4 

Vähittäismyyntipakkauksien valvonta 
Kunnan osalta toimivalta vähittäismyyntipakkausten valvontaan seuraa tupakkalain 8 
§:ssä säädetystä kunnan tehtävästä valvoa tupakkalain alaisten tuotteiden myyntiä 
sekä tupakkalain 31 §:ssä säädetystä vähittäismyyntipakkauksia koskevasta yleis-
säännöksestä. Yleissäännöksen mukaan tu-pakkalain alaisia tuotteita saa myydä ja 
muutoin luovuttaa kuluttajille ainoastaan tupakkalain ja sen nojalla annettujen sään-
nösten sekä asiaa koske-van EU:n lainsäädännön mukaisissa vähittäismyyntipakkauk-
sissa. 
 
Kunta valvoo, että tupakkalain alaisten tuotteiden myyntipaikoissa myytävien tuot-
teiden vähittäismyyntipakkaukset ovat säännösten mukaisia. Mikäli kunta havaitsee 
myynnissä olevan vähittäismyyntipakkauksia, joiden säännöstenmukaisuus on ky-
seenalainen tai jotka ovat ilmeisen lainvastaisia, on siitä ilmoitettava viivytyksettä 
Valviralle. Kunta huolehtii lisäksi siitä, että vähittäismyyjä ei jatka selvästi lainvastai-
sen tuotteen myyntiä kuluttajille. Tilanteissa, joissa vähittäismyyntipakkauksen lain-
vastaisuus on tulkinnanvaraista, on kunnalla mahdollisuus pyytää Valviralta ohjausta 
seuraamusharkinnan tueksi. 
 
Tuotevalvonta 
Kunta ei tee varsinaista tuotevalvontaa, vaan valvoo yleisellä tasolla, esimerkiksi vä-
hittäismyyntipakkauksista tehtävin havainnoin, että myynnissä olevat tuotteet täyt-
tävät tupakkalain tuotteille säädetyt vaatimukset. Näin ollen kunta valvoo käytän-
nössä esimerkiksi sitä, ettei myynnissä ole savuketta tai kääretupakkaa, jossa on tun-
nusomainen tuoksu tai maku. Jos kunta havaitsee tupakkalain alaisten tuotteiden 
myyntipaikassa tuotteita, joiden säännöstenmukaisuus on kyseenalainen tai jotka 
ovat ilmeisen lainvastaisia, on siitä ilmoitettava viivytyksettä Valviralle. Kunta huoleh-
tii lisäksi siitä, että vähittäismyyjä ei jatka ilmeisen lainvastaisen tuotteen myyntiä ku-
luttajille. 
 
Markkinointikiellon valvonta 
Valvira ja kunnat valvovat yhdessä tupakkalain 9 luvussa säädettyä markkinointikiel-
toa (TupL 6 ja 8 §). Työnjako määräytyy pitkälti sen mukaan, voidaanko tupakkalain 
vastainen markkinointitoimi estää riittävän tehokkaasti kunnan toimenpitein vai on-
ko toiminta niin laajalle ulottuvaa, että se edellyttää valtakunnallista päätöksentekoa. 
 
Kunta valvoo, ettei tupakkalaissa olevaa markkinointikieltoa rikota sen alueella. Esi-
merkiksi paikallislehdessä tai paikkakunnalla kotitalouksiin jaettavissa julkaisuissa 
olevaan markkinointiin voidaan puuttua tehokkaasti kunnan huomautuksin. Kunta 
voi tarvittaessa kieltää toiminnan tupakkalain 96 §:n mukaisesti ja asettaa kiellon te-
hosteeksi uhkasakon (TupL 105 §). 
 
Tehokkaan valvonnan edellytys on, että Valvira saa mahdollisimman nopeasti tiedon 
markkinointitoimista, jotka on toteutettu laaja-alaisesti. Kunnan tupakkalakia valvo-
van viranomaisen onkin ilmoitettava havainnoistaan viivytyksettä Valviralle. Samalla 
on selvitettävä, missä ja milloin markkinointia on toteutettu, sekä annettava mahdol-
liset tiedot markkinoinnin toimeenpanijasta tai tilaajasta. 
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Valvira voi ryhtyä tupakkalain edellyttämiin toimenpiteisiin, jos tupakkalain vastainen 
markkinointi on toteutettu koko maassa taikka samanaikaisesti usean kunnan tai 
aluehallintoviraston alueella. 
 
Lääkelain säännöksien (54 a–54 d §: t) mukaan kunta valvoo alueellaan nikotiinival-
misteiden kaupoista tapahtuvaa myyntiä. Kunnan tulee omasta aloitteestaan ja teh-
tyjen ilmoitusten perusteella tarkastaa nikotiinivalmisteiden varastointi- ja myynti-
paikkoja sekä valvoa nikotiinivalmisteiden myyntiä. Kunnan on myönnettävä kirjalli-
sesta hakemuksesta lupa nikotiinivalmisteiden myyntiin, jos hakija täyttää lääkelain 
edellytykset säilyttää ja myydä nikotiinivalmisteita. Kunnan on ilmoitettava luvan an-
tamisesta ja myynnin lopettamisesta Fimealle. Mikäli myyntitoiminta on tarkastuk-
sessa tai muutoin havaittu lain tai sen nojalla annettujen säännösten vastaiseksi, 
kunnan tulee kieltää toiminta sekä asettaa määräaika, jonka kuluessa säännösten 
vastainen toiminta on lopetettava.  
 

Kunnan alueella tupakkalain ja lääkelain mukaisista tehtävistä huolehtii kunnan mää-
räämä toimielin, joka on Inarissa ja Utsjoella Inarin kunnan sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan ympäristöjaosto.  

 

3.  VALVONTASUUNNITELMAN TAVOITE JA VALVONTAKOHTEET 
 

 Tupakkalaki 84 § 
Kunta laatii ja hyväksyy tupakkalain noudattamisen säännöllistä valvontaa koskevan 
tupakkalain valvontasuunnitelman (jäljempänä valvontasuunnitelma). Valvonnan tu-
lee olla laadukasta, riskiperusteista ja terveyshaittoja ehkäisevää. 
Valvontasuunnitelmassa otetaan huomioon valvontaohjelma paikallisten tarpeiden 
mukaisesti. Valvontasuunnitelma on tarkistettava tarvittaessa. 

 

 Tupakkalain valvontaohjelman tavoitteena on 
• yhtenäistää valvontakäytäntöjä koko maassa ja saattaa toiminnanharjoittajat sa-
manarvoiseen asemaan valvonnan tiheyden ja laadun osalta sekä 
• valvontaa suuntaavien painopisteiden avulla kohdistaa rajalliset valvontaresurssit 
tehokkaasti ja suunnitelmallisesti edistämään tupakkalain tavoitteiden toteutumista. 

 

Valvontasuunnitelmaan kirjataan tupakkalain mukainen valvonta, joka on mahdollis-
ta suunnitella etukäteen. Tupakkalain mukaisen suunnitelmallisen valvonnan kohtei-
ta ovat esimerkiksi: 
• tupakointitilalliset ravintolat ja ravitsemisliikkeet 
• tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäis- ja tukkumyyntipaikat 
 
Huom! Poltettavaksi tarkoitettujen kasviperäisten tuotteiden, sähkösavukelaitteiden, tupakan vastik-
keiden (esim. nikotiinittomat sähkösavukenesteet, yrttinuuska) ja tupakointivälineiden myynti on va-
paasti harjoitettavaa elinkeinotoimintaa, joka ei edellytä erillistä lupaa tai ilmoitusta. 

 

Tupakkalain säännöllistä valvontaa voi olla esimerkiksi: 
 tupakointikieltojen ja -rajoitusten valvonta 
 tupakka- ja nikotiinituotteiden myyntipaikkojen ja myynnin valvonta 
 tupakointivälineiden myynnin valvonta 
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 tupakan, tupakkatuotteen, tupakanvastikkeen/-jäljitelmän ja tupakointiväli-
neiden mainonnan ja muun myynninedistämistoiminnan valvonta  

 

Tupakkalain valvontaan varattuja resursseja on hyvä suunnata entistä vaikuttavam-
paan suuntaan käyttämällä aiempaa tehokkaampia toimintamuotoja. Tiettyjen val-
vontakohdetyyppien, kuten esimerkiksi ulkona järjestettävien yleisten tilaisuuksien, 
kohdalla voidaan tarkastustoiminnan rinnalla tai sijaan käyttää toiminnanharjoittajille 
järjestettäviä yhteiskoulutuksia. 
 
Suunnitelmallisen valvonnan lisäksi on huomioitava muu kunnan tehtävänä oleva tu-
pakkalain tarkoittama valvonta ja siihen varattavat henkilöresurssit ja työaika. Tällais-
ta toimintaa ovat esimerkiksi 
• valitukset tai ilmiannot, jotka koskevat mm. tupakkalain alaisten tuotteiden myyn-
tiä alaikäisille, myyntiluparikkomuksia, markkinointi-, esilläpito- tai tupakointikielto-
jen rikkomista 
• vähittäismyyntilupahakemusten käsittely 
• asuntoyhteisöjen tupakointikieltohakemusten käsittely 
• toimiminen tupakkalain asiantuntijana, neuvojana ja ohjaajana. 
 
On hyvä huomioida, että suunnittelemattomat valvontatapaukset ovat ensisijaisia 
suhteessa suunnitelmalliseen valvontaan, sillä yleensä niiden taustalla on epäily tu-
pakkalain säännösten rikkomisesta. 
 
Inarin ja Utsjoen kunnissa tupakkalain mukaista suunnitelmallista valvontaa ja lääke-
lain mukaista nikotiinivalmisteiden myynnin valvontaa kaupoista tehdään elintarvike-
valvontasuunnitelman mukaisten tarkastusten yhteydessä. Elintarvikelain mukaiset 
valvontakohteet ovat yleisesti myös tupakkalain mukaisia valvontakohteita, ja kaikki 
nikotiinivalmisteiden myyntiin luvan saaneet toimijat (12 kpl) ovat myös elintarvike-
valvonnan kohteita.  
 
Ympäristöyksikkö saa tiedon ravitsemisliikkeiden tupakointitiloista rakennusvalvon-
taviranomaiselta, joka hyväksyy ja tarkastaa tupakointitilat. Hyväksynnän jälkeen ky-
seiset kohteet tulevat säännöllisen valvonnan piiriin. Erillinen tupakointitila on ra-
kennettu vain yhteen ravitsemisliikkeeseen Inarin ja Utsjoen kuntien alueella.  
 

Terveydensuojelun valvontakohteista esim. koulut, päiväkodit ja keskiasteen oppilai-
tokset ovat myös tupakkalain mukaan valvottavia kohteita. Valvontaa tehdään ter-
veydensuojelulain mukaisen suunnitelmallisen valvonnan yhteydessä. 

 
Tupakkavalvonnan ja lääkelain mukaisten nikotiinivalmisteita myyvien kohteiden 
tunniste- ja yhteystiedot löytyvät yksikön valvontakohderekistereistä sekä VATI-
sovelluksesta. 
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4.  VALVONNAN PAINOPISTEALUEET JA VALVONTAPROJEKTIT VUOSINA 2020-
2024 
 

Tupakkalain valvonnan painopisteiden avulla kohdennetaan resursseja suunnitelmal-
lisesti ja riskiperusteisesti sekä huomioidaan mahdollisista lainsäädäntömuutoksista 
aiheutuvat uudet tarpeet. Kunta huomioi valvonta-suunnitelmaa laatiessa valvonta-
ohjelmakauden 2020-2024 painopisteet, joiden tarkoituksena on edesauttaa tupak-
kalain ja tupakkapolitiikan tavoitteiden toteutumista. Kunta itse määrittelee valvon-
tasuunnitelmassaan, millä tavalla painopisteet huomioidaan kunnan alueella tehtä-
vässä tupakkalain valvonnassa. 
 
Tupakkalain valvontaohjelmakaudella 2020-24 painopisteiden valinnassa on huomi-
oitu ympäristöterveydenhuollon yhteisen valvontaohjelman teema yhtenäinen val-
vonta ja yhteistyö. Tupakkalain valvontaohjelmakauden 2020-24 painopisteet ovat: 
1) omavalvonnan tukeminen 2) yhteistyö ehkäisevän päihdetyön kanssa sekä 3) lait-
toman kaupan ehkäisy ja viranomaisten välinen yhteistyö. Painopisteiden tavoitteita 
ja käytännön toteuttamista kuvataan lyhyesti alla. 
 

 4.1 Omavalvonnan tukeminen 
 

Tupakkalain valvonta tukeutuu viranomaisvalvonnan lisäksi toiminnanharjoittajien it-
se harjoittamaan valvontaan ja toiminnansäätelyyn (”omavalvonta”). Tupakkalaissa 
omavalvontasuunnitelman laatimisvelvollisuudesta on erikseen säädetty tupakkalais-
sa tarkoitettujen tuotteiden myynnin sekä tupakointitilallisten ravitsemisliikkeiden 
osalta. Näiltä osin omavalvonta on elinkeinonharjoittajalle pakollista. Tupakkalakia 
valvovan viranomaisen toiminnalla voidaan lisäksi tarjota esimerkkejä ja herättää 
keskustelua sellaisista omavalvonnan sovellusalueista, jotka eivät suoraan seuraa 
elinkeinonharjoittajalle säädetyistä velvollisuuksista. 

 
Valvontakohteiden riskinarvioinnin näkökulmasta toiminnanharjoittajien omavalvon-
nalla ja sen toimivuudella on merkittävä rooli. Omavalvonnan toimivuuden arvioinnin 
osalta on perinteisesti tukeuduttu pääasiassa tarkastuksilla saatuun valvontatietoon, 
mikä ei välttämättä tue valvontakohteen ajantasaista riskinarviointia parhaalla mah-
dollisella tavalla. Omavalvonnan toimivuuden arvioinnissa on mahdollista hyödyntää 
helposti saatavilla olevia työkaluja, jotka mahdollistaisivat ajantasaisen tilannearvion 
tekemisen omavalvonnan toimivuudesta yksittäisessä valvontakohteessa. Omaval-
vonnan toimivuutta voidaan arvioida esimerkiksi laatimalla toiminnanharjoittajille ly-
hyt omavalvontaa koskeva kysely. Saatujen vastausten perusteella voitaisiin arvioida 
omavalvonnan toimivuutta, minkä lisäksi kyselyn tietoja voitaisiin hyödyntää valvon-
takohteen riskinarvioinnin toteuttamisessa. Myös tieto siitä, ettei kyselyyn ole vas-
tattu, on arvokasta riskinarvioinnin näkökulmasta. 
 
Painopisteen tavoitteena on auttaa parantamaan toiminnanharjoittajien oma-
valvonnan laatua, lisätä valvonnan näkyvyyttä ja vaikuttavuutta sekä edistää valvon-
takohteista tehtävää riskinarviointia. 
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4.2 Yhteistyö ehkäisevän päihdetyön kanssa 
 

Ympäristöterveydenhuollon yhteisen valtakunnallisen valvontaohjelman teemana on 
yhtenäinen valvonta ja yhteistyö. Tätä teemaa tukee tupakkalain valtakunnallisen 
valvontaohjelman toinen painopiste, yhteistyö ehkäisevän päihdetyön kanssa. Eri ta-
hojen välinen yhteistyö on keskeisessä roolissa myös EPT-lain soveltamisessa. 
 
Tupakkalakia valvovien ja ehkäisevää päihdetyötä harjoittavien viranomaisten yhteis-
työ on viime vuosien aikana lisääntynyt huomattavasti, vaikka alueellisesti tarkastel-
tuna yhteistyön muodoissa ja kattavuudessa onkin eroja. On kuitenkin selvää, että 
yhteistyötä on mahdollista kehittää entistä sujuvammaksi. Tätä tavoitetta tupakka-
lain valvontaviranomaisen tulisi edistää osallistumalla ehkäisevää päihdetyötä kun-
nassa tai seudulla harjoittavien tahojen toimintaan. 
 
Painopisteen tavoitteena on kehittää tupakkalakia valvovien viranomaisten ja ehkäi-
sevän päihdetyön yhteistyötä niin, että yhteistyön tulokset tukisivat sekä tupakkalain 
että EPT-lain tavoitteiden toteutumista (lisätietoja valtakunnallinen ohjelma 2.5).  
 

4.3 Laittoman kaupan ehkäisy ja viranomaisten välinen yhteistyö 
 
Tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkauksiin on tullut vaiheittain 20.5.2019 alkaen 
pakollisina ominaisuuksina turvaominaisuusmerkintä sekä jäljitettävyysjärjestelmän 
mukainen yksilöllinen tunniste. Näiden pakkausmerkintöjen avulla pystytään varmis-
tumaan tupakkatuotteen aitoudesta sekä jäljittämään tuote valmistuksesta aina vä-
hittäismyyntiin asti. Vähittäismyyntipakkausten uusien pakollisten merkintöjen tar-
koituksena on ehkäistä tupakkatuotteiden laitonta kauppaa.  
 
Tupakkalain valtakunnallisen valvontaohjelmakauden painopisteenä vuosille 2020–
2021 ovat savukkeiden ja kääretupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkausten uudet 
pakolliset merkinnät.  
 
Käytännössä tämä tarkoittaa, että tupakkalain mukaisessa myynnin valvonnassa kiin-
nitetään vähittäismyyntipakkausten osalta erityistä huomioita uusiin pakollisiin mer-
kintöihin. Lisäksi valvonnan toteuttamisessa tulisi kiinnittää huomiota viranomaisyh-
teistyön toimintatapojen luomiseen ja vakiinnuttamiseen sekä yhteistyön toimivuu-
teen. Viranomaisten välinen tiivis yhteistyö paikallisella, alueellisella ja valtakunnalli-
sella tasolla mahdollistaa tehokkaan puuttumisen tupakkatuotteiden laittomaan 
kauppaan 
 
Painopisteen tavoitteena on  

o varmistaa, että tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkausten uusien pakollisten 
merkintöjen valvontaa suoritetaan osana myyntipaikan valvontaa silloin, kun tar-
kastus kattaa myös vähittäismyyntipakkausten merkinnät.  

o edistää viranomaisten välistä yhteistyötä tupakkatuotteiden laittoman kaupan eh-
käisyn näkökulmasta.  
Vuosina 2022–2024 toteutetaan ympäristöterveydenhuollon yhteisen valvontaoh-
jelman teemaa yhdenmukaisesta valvonnasta ja yhteistyöstä keskittymällä valvon-
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nassa niihin osa-alueisiin, joissa kunnilla ja Valviralla on päällekkäistä valvontatoimi-
valtaa. 

 
Tupakkalain valvonnan painopistealueet 2020 – 2024 
 

Toiminta-
vuosi 
 

2020 
 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

2024 
 

Painopiste Laittoman kaupan ehkäisy ja vi-
ranomaisten välinen yhteistyö  

 

Tuotevalvonta ja markkinoinnin valvonta 

Omavalvonnan tukeminen ja yhteistyö ehkäisevän päihdetyön kanssa 
 

 
 
2020-24 Omavalvonnan tukeminen ja yhteistyö ehkäisevän päihdetyön kanssa 
 
Tupakkatuotteiden myynnin valvonnassa painotetaan ohjaukseen, neuvontaan ja 
omavalvontaan kuten edellisellä ohjelmakaudella. 
 
Inarin kunnassa, etenkin lasten ja nuorten ehkäisevää päihdetyötä, toteutetaan sivis-
tystoimen kautta aktiivisesti (koulut, oppilaitokset, nuorisotyö).  
 
Valvontaviranomaisen roolina nähdään savuttomuuden ja päihteettömyyden edis-
täminen lasten ja nuorten käyttämien tilojen piha-alueilla (liikunta-/urheilutilat, kou-
lujen iltakäyttö jne.).  
 
Laittoman kaupan ehkäisy ja viranomaisten välinen yhteistyö, tuotevalvonta 
 
Toimijoita on keväällä/kesällä 2019 tiedotettu tunnistetietojen hakemisesta ja suurin 
osa on ne hakenut ja toimittanutkin.  
 
Ympäristöyksikkö teki keväällä 2019 tupakkatuotteiden valvontaprojektin, jossa pää-
paino oli pakkausmerkinnöissä ja asiakirjoissa. Vastaava projekti valvonnan painopis-
teen mukaisesti tehdään v. 2021. 
 
Vuonna 2020 tarkastetaan valvontaprojektissa havaitut epäkohdat.   
 
Pakkausmerkintöjä ym. tuotevalvontaa sekä markkinointia valvotaan elintarvikeval-
vonnan yhteydessä jatkuvasti ja kaikista havaituista epäkohdista tiedotetaan Valviraa 
kuten tähänkin asti. 
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5.  TARKASTUSTEN SISÄLLÖN MÄÄRITTELY 
 

Tupakkalain mukaisen tarkastuksen tavoitteena on selvittää, ovatko tarkastuksen 
kohteen tilat ja toiminta tupakkalaissa asetettujen vaatimusten mukaisia. Tarvittaes-
sa annetaan ohjeita, toimenpidekehotuksia ja määräyksiä, jotta lain edellytykset to-
teutuvat. Tarkastukseen liittyy tavallisesti aistinvaraista tarkastelua ja arviointia sekä 
mahdollisesti mittauksia ja näytteenottoa jatkotutkimuksia varten.  
 

Tarkastus voi kohdistua tiloihin, toimintatapoihin, olosuhteisiin, asiakirjoihin ja tuot-
teisiin. Yksittäinen tarkastus voi pitää sisällään koko kohteen tarkastuksen tai vain 
jonkin osa-alueen tarkastuksen.  

 

Valvira on laatinut tarkastuslomakepohjat tupakkalain mukaisten valvonta-kohteiden 
tarkastamista varten. Lomakkeet ohjeineen löytyvät Valviran ympäristöterveyden-
huollon ekstranetistä, tupakkaekstranetin kohdasta Asiakirjamallit. Lomakkeet ovat 
myös Vati-tietojärjestelmän tarkastuslomakepohjina. Tarkastuslomakkeiden käyttö 
yhtenäistää valvontaa valtakunnallisesti ja mahdollistaa mm. valvonnan laatutietojen 
seuraamisen. 
 

Tupakkalain toteutumista voidaan valvoa samalla, kun valvontakohteeseen kohdiste-
taan muuta ympäristöterveydenhuollon valvontaa. Esimerkiksi elintarvikemyymälöi-
hin ja kioskeihin kohdistuvan muun ympäristöterveydenhuollon lain mukaisen tarkas-
tuksen yhteydessä on luontevaa valvoa myös tupakan myyntiä ja markkinointia kos-
kevia säännöksiä tupakkalain perusteella sekä nikotiinikorvaushoitovalmisteiden 
myyntiä lääkelain perusteella. Joissakin terveydensuojelulain mukaisissa tarkastus-
kohteissa, kuten päiväkodeissa ja oppilaitoksissa, on terveydensuojelulain mukaisen 
tarkastuksen yhteydessä usein perustelua tehdä havaintoja tupakkalain noudattami-
sesta. Mikäli tarkastuksella havaitaan puutteita tupakkalain noudattamisessa, teh-
dään tarkastuskohteeseen tupakkalain mukainen tarkastus. 
 

Säännölliseen valvontaan liittyvä tarkastus voi olla ennalta sovittu tai ennalta ilmoit-
tamaton.  
 

Nikotiinivalmisteiden myyntipaikkojen tarkastuksessa on noudatettava hallintolain 
39 §:n menettelytapasäännöksiä. Jos tarkastuksessa tai muutoin havaitaan tämän 
lain tai sen nojalla annettujen säännösten vastaista toimintaa, kunnan tulee kieltää 
toiminta sekä asettaa määräaika, jonka kuluessa säännösten vastainen toiminta on 
lopetettava. Jos toimintaa ei ole korjattu määräajassa taikka jos kiellossa mainittua 
säännösten vastaista menettelyä on jatkettu tai jos säännösten vastainen toiminta on 
uudistettu asetetun määräajan jälkeen, kunta voi peruuttaa nikotiinivalmisteiden vä-
hittäismyyntiluvan määräajaksi tai kokonaan. Vähittäismyyntiluvan peruuttaminen 
on ainoa hallinnollinen seuraamus ja kunnalla on siinä harkintavaltaa. Lääkelaissa ei 
ole säädetty vastaavista valvontaviranomaisen tarkastus- ja tiedonsaantioikeuksista 
kuten elintarvikelaissa ja laissa tupakoinnin vähentämiseksi. Nikotiinivalmisteiden 
säilytykseen kuuluu erityisesti niiden lämpötilaketjun ja viimeisen myyntipäivän seu-
ranta. Myynnin valvontajärjestelyihin kuuluu se, miten valmisteet sijoitetaan myymä-
lässä ja miten myynnin ikärajasta huolehditaan.   
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6.  VALVONTAKOHTEIDEN KARTOITUS, TARKASTUSTIHEYS, RISKINARVIOINTI JA 
TARKASTUKSEEN KESKIMÄÄRÄISESTI KÄYTETTÄVÄ AIKA 

 
Inarin ja Utsjoen kuntien alueella olevat tupakkalain ja lääkelain mukaiset vähittäis-
myyntipaikat sekä tupakointitilalliset ravintolat on rekisteröity VATI-sovellukseen. 
Muut tupakkalain mukaiset valvontakohteet rekisteröidään VATI -sovellukseen sitä 
mukaan kun ko. kohteisiin kohdistuu muuta ympäristöterveydenhuollon valvontaa 
esim. koulut, päiväkodit, kerhotilat jne. 
 

Tupakkalain mukaisia valvontakohteita valvotaan valtakunnallisessa valvontaohjel-
massa määriteltyjen tarkastustiheyksien mukaan. Kohteiden riskinarviointia ei ole 
tehty eikä sitä katsota tarpeelliseksi. 
 
 
Tupakkalain mukainen kohdetyyppi  
 

Tarkastustiheys/vuosi  

 
Tupakointikiellot ja -rajoitukset  

 
Ravintola tai muu ravit-
semisliike, jossa on 
erillinen tupakointitila  

 

0,3 

 
 
Vähittäismyynti (myös tukku-
myymälät, joissa on vähittäis-
myyntiä)  

 

Tupakkatuotteiden 
myynti, mainonta ja 
esilläpito  
 
 
Tupakkatuotteiden 
tukkumyynti 

0,5 
 
 
 
 
0,5 

 
 
Nikotiinivalmisteiden myynnin valvonnassa myyntipisteiden lukumäärä ilmaisee pää-
piirteissään myyntitoiminnan ja valvontatarpeen laajuuden. Myyntipisteiden luku-
määrällä tarkoitetaan myyntipaikassa yhtä aikaa käytössä olevien nikotiinivalmistei-
den luovutus- tai kassatoimintoja sisältävien itsenäisten asiakaspalvelupisteiden 
enimmäismäärää.  

 

 
 

7. TARKASTUKSELLA KÄYTETTÄVÄT MENETELMÄT ML. NÄYTTEENOTTO 
 

Tupakointikieltoja ja -rajoituksia koskevilla tarkastuskäynneillä ilmassa voidaan tode-
ta olevan tupakkalaissa tarkoitettujen tuotteiden savua tai höyryä, jos se on nähtä-
vissä, haistettavissa tai tunnettavissa. Jos tarkastusta suorittavalla henkilöllä on jokin 
hajuaistin toimintaan vaikuttava sairaus tai haitta, on tarkastukseen osallistuttava 
myös sellaisen viranhaltijan, jolla ei ole hajuaistin toimintaan vaikuttavaa sairautta tai 
haittaa. Savun tai höyryn kulkeutumista voidaan lisäksi selvittää merkkiainetutkimuk-
sella tai muulla soveltuvalla menetelmällä. Aistinvarainen arviointi tupakointikielto-
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jen ja -rajoitusten valvonnassa on suositeltavin menetelmä savun tai höyryn havain-
nointiin, sillä nykyiset mittausmenetelmät niiden havaitsemiseksi ovat rajalliset. 
 
Tupakkalain myyntiä ja markkinointia koskevien säännösten valvontaan ei yleensä lii-
ty näytteenottoa, mutta se on kuitenkin tietyissä tilanteissa mahdollista. Valvonta-
suunnitelmassa esitetään, missä laboratoriossa viranomaisvalvontaa varten otetut 
näytteet tutkitaan. Valvira voi tehdä näytteenottopyyntöjä kunnalle yksittäisissä val-
vontaan liittyvissä asioissa. Näihin liittyvistä käytännön järjestelyistä sovitaan tapaus-
kohtaisesti. 
 
Pelkkä näytteenotto ilman muita valvontatoimia ei ole tässä ohjelmassa tarkoitettu 
tarkastus. 
 

Laboratorio  
 
Viranomaisvalvontaa varten otetut näytteet otetaan Työterveyslaitoksen ohjeiden 
mukaan ja toimitetaan heidän analysoitavakseen: 
 

 

8.  SUUNNITELMALLISEN VALVONNAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI JA 
RAPORTOINTI 

 
Valvontasuunnitelman toteutumista arvioidaan vuosittain Inarin sosiaali- ja terveys-
lautakunnan ympäristöjaostossa. Arviointia hyödynnetään paikallisen ympäristöter-
veydenhuollon valvonnan kehittämisessä, valvonnan jatkuvuuden varmistamisessa ja 
uusien suunnitelmien laadinnassa. 
 

Arvioinnissa kuvataan:  
 tarkastusten kattavuus (toteutuneiden tarkastusten lukumäärä, valvonta-

projekteihin osallistuminen)  
 syyt tai perustelut mahdollisista toteutumatta jääneistä tavoitteista tai poik-

keamista ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi  
 painopistealueiden huomioiminen valvonnassa 
 tarkastusten suunniteltu ja toteutunut ajankäyttö  
 arvio voimavarojen riittävyydestä  
 henkilöstövoimavarojen kohdentuminen eri ympäristöterveydenhuollon 

toimialoille  
 valvonnasta saadut tulot ja niiden kohdentuminen  

 
Lisäksi voidaan kertoa havaittujen epäkohtien määrä sekä toimenpiteet epäkohtien 
korjaamiseksi  
 

Raportointia ja siihen liittyviä aikatauluja käsitellään tarkemmin ympäristötervey-
denhuollon yhteisessä valvontaohjelmassa.  
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9. VALVONNAN MAKSULLISUUS 

 
Tupakkalain mukainen valvonta on maksullista. Valvontaa koskevat maksut perustuvat 
• myyntiluvan tai -ilmoituksen käsittelyyn 
• myyntiluvan haltijaan tai -ilmoituksen tekijään kohdistuvaan vuosittaiseen valvontamak-
suun 
Tupakkalain mukaan kunta perii vuosittain hyväksymänsä taksan mukaisen, myyntipiste-
kohtaisen valvontamaksun siltä, jolla on uuden tai vanhan tupakkalain nojalla myönnetty 
vähittäismyyntilupa, sekä siltä, joka on tehnyt uuden tupakkalain mukaisen tukkumyynti-
ilmoituksen. Valvontamaksu on enintään 500 euroa myyntipistettä kohden, jos myynnissä 
on vain tupakkatuotteita tai nikotiininesteitä. Jos myynnissä on molemmat tuoteryhmät, 
valvontamaksu peritään enintään kaksinkertaisena. 
 
Kaikki tupakkalain mukaisen valvonnan kustannukset katetaan vuosittaisista myynnin val-
vontamaksuista saaduilla tuloilla. Muu tupakkalain mukainen valvonta on näin ollen mak-
sutonta.  


