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Tupakkalain alaisten tuotetietojen saataville asettaminen
Eräiden tupakkalaissa tarkoitettujen tuotteiden valmistaja tai maahantuoja on
velvollinen toimittamaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle
(Valviralle) lain 3 ja 4 luvuissa vaaditut tiedot ennen kuin tuotetta myydään tai
muutoin luovutetaan kuluttajille. Tuotetietojen toimittamisen tarkemmasta
muodosta on säännelty Euroopan komission täytäntöönpanopäätöksillä sekä
tupakkatuotteita ja vastaavia tuotteita koskevista standardeista ja ilmoituksista
annetulla sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella1.
Komission täytäntöönpanopäätöksen 2015/21832 6 artiklan 1 kohdan mukaan
valmistajien ja maahantuojien on tietoja toimittaessaan merkittävä kaikki tiedot, jotka ne katsovat liikesalaisuuksiksi tai muuten luottamuksellisiksi, ja
pyynnöstä asianmukaisesti perusteltava vaatimuksensa. Vastaava säännös
on komission täytäntöönpanopäätöksen 2015/21863 6 artiklan 1 kohdassa.
Tupakkalain 94 §:n 2 momentin mukaan Valvira asettaa saman lain 14 §:n 1
momentin 1–4 kohdan sekä 15, 18, 26 ja 29 §:n nojalla saadut tiedot liike- ja
ammattisalaisuuksia lukuun ottamatta yleisön saatavilla olevalle verkkosivustolle, josta tietoja voi hakea ainoastaan yksittäisinä hakuina käyttäen hakuperusteena tuotteen nimeä taikka rekisteröidyn nimeä tai yritys- ja yhteisötunnusta.
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 20
kohdan nojalla salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat, jollei erikseen
toisin säädetä, asiakirjat jotka sisältävät tietoja yksityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta, samoin kuin sellaiset asiakirjat, jotka sisältävät tietoja muusta
vastaavasta yksityisen elinkeinotoimintaa koskevasta seikasta, jos tiedon antaminen niistä aiheuttaisi elinkeinonharjoittajalle taloudellista vahinkoa, ja kysymys ei ole kuluttajien terveyden tai ympäristön terveellisyyden suojaamiseksi tai toiminnasta haittaa kärsivien oikeuksien valvomiseksi merkityksellisistä tiedoista tai elinkeinonharjoittajan velvollisuuksia ja niiden hoitamista
koskevista tiedoista.

1

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tupakkatuotteita ja vastaavia tuotteita koskevista standardeista ja ilmoituksista (30.6.2016/592)
2 Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/2183, annettu 24 päivänä marraskuuta 2015, sähkösavukkeiden ja
täyttösäiliöiden ilmoittamista koskevan yhteisen mallin vahvistamisesta
3 Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/2186, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, tupakkatuotteita koskevien tietojen toimittamista ja saataville asettamista koskevan mallin vahvistamisesta
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Asia
Valvira valmistelee tietojen asettamista yleisön saataville tupakkalain 94.2 §:n
mukaisesti. Valvira pitää tässä tarkoituksessa lähtökohtaisesti julkisina ja sellaisenaan yleisön saataville saatettavissa olevina seuraavia tietoja:
- Ilmoituksen päivämäärä
- Tuotetietojen ilmoittaja
- Ilmoittajan tyyppi: valmistaja tai maahantuoja
- Tuotteen tyyppi
- Tuotteen tuotemerkki ja tuotemerkin alatyypin nimi sekä sähkösavukkeen,
täyttösäiliön ja uuden tupakkatuotteen tuotemerkki ja tuotemerkin alatyypin
nimi, kun kuusi (6) kuukautta on kulunut ilmoituksen tekemisestä
- Tuotteen tunnistenumero
Tietojen saataville asettamisen yhteydessä voidaan lisäksi ilmoittaa yleisölle, mikäli tuotetietojen ilmoittamiseen perustuvaa erääntynyttä maksua ei ole suoritettu kokonaisuudessaan. Mikäli tuotetietojen ilmoittaja on
jättänyt maksun maksamatta, tulee se suorittaa viipymättä uhalla, että ilmoitettujen maksamattomien tuotteiden myynti voidaan kieltää ja että tieto maksulaiminlyönnistä myyntikiellon mahdollisuuksineen voidaan asettaa näkyville
hakutuloksissa. Valviralta voi tarvittaessa tarkistaa, onko maksu suoritettu ja
pyytää toimittamaan laskun uudelleen. Ottakaa tässä tapauksessa yhteyttä
käyttäen ensisijaisesti sähköpostiosoitetta tupakka@valvira.fi.
Kuuleminen
Ennen tietojen julkaisemista Valvira varaa sellaisille toimijoille mahdollisuuden tulla kuulluksi, jotka ovat EU:n yhteisessä ilmoitusportaalissa
merkinneet kaikki tai osan yllä yksilöidyistä tiedoista luottamuksellisiksi. Kuulemisella tarkoitetaan, että toimijoilla on tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun.
Mahdolliset kirjalliset selitykset sekä asianmukaiset perustelut mahdollisille
vaatimuksille on toimitettava Valviralle 1.10.2018 mennessä osoitteeseen:
Valvira
PL 210
00281 Helsinki
Merkitkää asiakirjaan diaarinumero V/40053/2018.
Asia voidaan määräajan kuluttua ratkaista, vaikka selitystä ei olisi annettu.
Mikäli selityksen antaja pitää edellä mainittuja tietoja luottamuksellisena, niitä
ei julkaista ennen asian lopullista ratkaisua.
Säännökset

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) 24 §:n 1 mom. 20
k.
Hallintolaki (6.6.2003/434) 33 ja 34 §
Tupakkalaki (29.6.2016/549) 3 ja 4 luvut sekä 94 §:n 2 mom.
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Lakimies

Isabella Lencioni
Isabella Lencioni

Lisätietoja

Lakimies Isabella Lencioni, puh. 0295 209 358, isabella.lencioni@valvira.fi
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Suomenkielinen versio yllä
Making available the product information according to Tobacco Act
Manufacturers and importers of certain product referred to in the Tobacco Act
are obliged to provide National Supervisory Authority for Welfare and Health
(Valvira) and the European Commission (the Commission) as well as the
competent authorities of other EU Member States with the information required in Chapters 3 and 4 of the Act Prior to selling or otherwise supplying
the products to consumers. Further provisions on the structure of the information to be provided have been issued by the European Commission’s implementing decisions and by decree of the Ministry of Social Affairs and
Health on the standards and notifications of tobacco products and comparable products4.
According to Article 6 paragraph 1 of the Commission Implementing Decision
(EU) 2015/21835 manufacturers and importers shall in their submission mark
all information which they consider to be a trade secret or otherwise confidential and shall, upon request, duly justify their claims. A similar provision is included in Article 6 paragraph 1 of the Commission Implementing Decision
2015/21866.
According to section 94, paragraph 2 of the Tobacco Act (549/2016), National
Supervisory Authority for Welfare and Health (Valvira) shall, with the exception of business and professional secrets, make the information received under section 14(1)(1–4) and sections 15, 18, 26 and 29 of the Act publicly
available on a website where information can be searched only through individual searches using as search criterion the name of the product or the
name or business identity code of the registered operator.
According to section 24(1)(20) the official documents that shall be secret unless specifically provided otherwise, include documents containing information on a private business or professional secret, as well as documents
containing other comparable private business information, if access would
cause economic loss to the private business, provided that the information is
not relevant to the safeguarding of the health of consumers or the conservation of the environment or for the promotion of the interests of those suffering
from the pursuit of the business, and that it is not relevant to the duties of the
business and the performance of those duties.
4

Decree of the Ministry of Social Affairs and Health on the standards and notifications of tobacco products and
comparable products (30.6.2016/592, available only in Finnish)
5 Commission Implementing Decision (EU) 2015/2183 of 24 November 2015 establishing a common format for the
notification of electronic cigarettes and refill containers
6 Commission Implementing Decision (EU) 2015/2186 of 25 November 2015 establishing a format for the submission and making available of information on tobacco products
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Matter
Valvira prepares making the beforementioned information available to public
according to section 94(2) of the Tobacco Act. Valvira considers, for this purpose, primarily public and suitable for publishing the following information:
- Submission date
- Submitter of the information
- Type of the submitter: manufacturer or importer
- Product type
- Product brand name and product brand subtype name as well as the brand
name and the brand subtype name of electronic cigarettes, refill containers
and novel tobacco products when six (6) months have passed from the submission date
- Product identification number
When making the information available, it may additionally be stated to
the public if the due payment regarding notifications has not been fully
paid. In case you have failed to pay the invoice, it must be paid without further delay at the risk that Valvira may prohibit the sale of the notified unpaid
products and that information on the neglect and the possibility of a sales ban
may be stated interconnected with the search results. If needed, it is possible
to check from Valvira whether the payment has been completed and to ask
for a re-delivery of the invoice. In such case, please contact Valvira preferably
by using the e-mail address tupakka@valvira.fi.
Hearing of views
Before making the information available, Valvira provides with an opportunity to express their opinion on the matter to such entrepreneurs that
have marked some of or all the beforementioned information as confidential in the EU Common Entry Gate (EU-CEG). By hearing means that
the entrepreneurs may express an opinion on the matter and to submit an explanation of claims which may influence the decision.
Any written explanations and if applicable, with due justification for any presented claims, must be delivered to Valvira on October 1st, 2018 at latest, by
the following address:
Valvira
PB 210
FI-00281 Helsinki
Please mark the document with the reference number V/40053/2018.
Failure to observe the time limit will not prevent a decision on the matter.
In case the party giving an explanation considers the beforementioned information confidential, it will not be made available before the matter has been
definitively resolved.
Provisions

Act on the Openness of Government Activities (21.5.1999/621) section
24(1)(20)
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Administrative Procedure Act (6.6.2003/434) sections 33 and 34
Tobacco Act (29.6.2016/549) chapters 3 and 4 as well as section 94(2)

Senior Officer, Legal Affairs

Additional information

Isabella Lencioni
Isabella Lencioni

Senior Legal Officer Isabella Lencioni, tel. 0295 209 358,
isabella.lencioni@valvira.fi
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