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Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän taksa 
koskien nikotiinivalmisteiden myyntilupaa ja valvontaa 
 
 
 
1 § Soveltamisala 

 

1.1 Lääkelain (395/1987) 54 a §–54 d §:n mukaisesta kunnan viranomaisen myöntämästä vähit-

täismyyntiluvasta ja vuosittaisesta valvonnasta peritään maksu tämän taksan mukaisesti. 

 

2 § Maksujen määräytymisperusteet 

 

2.1 Maksut perustuvat luvan käsittelystä ja valvonnasta viranomaiselle keskimäärin aiheutunei-

den kokonaiskustannusten määrään.  

 

2.2 Kokonaiskustannuksiin kuuluvat asian käsittelystä aiheutuvat toimintamenot, korot ja poistot 

sekä osuus hallintokustannuksista. 

 

3 § Luvan käsittelymaksu ja kohteen valvontamaksu 

 

3.1 Maksun määräämisen yleisinä perusteina ovat lupakäsittelyn ja valvonnan laajuus sekä ha-

kemuksessa tarkoitettujen myyntipaikkojen ja myyntipisteiden määrä.  

 

3.2 Luvan käsittelystä perittävä maksu on 126 euroa hakemukselta. Jos hakemuksella haetaan 

myyntilupaa useampaan kuin yhteen myyntipaikkaan, korotetaan maksua 70 eurolla jokaista 

tämän määrän ylittävää myyntipaikkaa kohti. Jos myyntipaikassa on enemmän kuin yksi 

myyntipiste, korotetaan luvan käsittelymaksua 5 eurolla, jokaista tällaista myyntipistettä kohti. 

 

3.3 Kohteen valvontamaksu on yhden myyntipisteen käsittävältä myyntipaikalta 63 euroa. Val-

vontamaksua korotetaan 5 eurolla jokaista tämän määrän ylittävää myyntipaikan myyntipis-

tettä kohti. 

 



 

 

4 § Maksun alentaminen 

 

4.1 Mikäli asian vaatima työmäärä on merkittävästi keskimääräistä vähäisempi, voidaan luvan 

käsittelymaksu ja valvontamaksu määrätä 10 prosenttia 3 §:n mukaista maksua pienemmäk-

si. 

 

5 § Hakemuksen peruuttaminen tai raukeaminen 

 

5.1 Mikäli hakija peruuttaa hakemuksensa taikka asian käsittely kunnan viranomaisessa raukeaa 

muusta syystä ennen päätöksen antamista ja viranomainen on ryhtynyt oleellisiin toimiin ha-

kemuksen käsittelemiseksi, peritään 3 §:n mukaisesta maksusta 50 prosenttia. 

 

6 § Hakemuksen hylkääminen tai tutkimatta jättäminen 

 

6.1 Hakemuksesta, josta on tehty hylkäävä päätös, peritään tämän taksan mukainen maksu. Mi-

käli hylkäävän päätöksen perusteet ovat niin selkeät, että asian laajemmalle käsittelylle ei ole 

ollut perusteita, voidaan maksu määrätä 10 prosenttia 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi. 

 

6.2 Jos hakemus on päätetty jättää tutkittavaksi ottamatta, maksua ei peritä. 

 

7 § Maksun suorittaminen ja periminen 

 

7.1 Maksu on suoritettava 14 vuorokauden kuluessa. Lupamaksun suoritusaika lasketaan siitä, 

kun asiaa koskeva päätös on saanut lainvoiman.  

 

7.2 Mikäli tämän taksan mukaista maksua ei muistutuksesta huolimatta ole maksettu, voidaan se 

periä ulosottotoimina ilman erillistä tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja 

maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/1961) säädetään. 

 

8 § Voimaantulo  

 

8.1 Tämä taksa tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 2020. 

 

 

  

 
 
 


