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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan tupakkalain (693/1976) 21 ja 35 §, sellaisina kuin ne ovat, 21 § laissa 698/2010 ja
35 § laeissa 286/2006 ja 984/2008, seuraavasti:
21 §
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston antamaan kieltopäätökseen tai väliaikaista kieltoa koskevaan määräykseen, joka
perustuu 7 a §:n 3 momentin taikka 8 tai
9 §:n vastaiseen mainontaan tai muuhun
myynninedistämiseen taikka siihen, että tupakkatuotteen vähittäismyyntipakkaus on
7 §:n 1—3 momentin taikka 7 a §:n 1 tai
2 momentin vastainen, sekä viraston näiden
tehosteeksi asettamaan uhkasakkoon tai teettämisuhkaan ei saa hakea valittamalla muutosta.
Kunnan 1 momentissa tarkoitetussa asiassa
kiellon noudattamisen tehosteeksi asettamaa
uhkasakkoa tai teettämisuhkaa koskevaan
päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Se, jolle uhkasakko tai teettämisuhka
on asetettu, voi saattaa asian hakemuksella
lupa- ja valvontaviraston käsiteltäväksi 14
päivän kuluessa ohjeiden tiedoksisaannista.
Lupa- ja valvontaviraston päätöksen saanut
asianomainen voi saattaa asian edelleen
markkinaoikeuden käsiteltäväksi siten kuin
3 momentissa säädetään.
Se, jolle lupa- ja valvontavirasto on antanut 1 momentissa tarkoitetun kieltopäätöksen
tai väliaikaista kieltoa koskevan määräyksen
taikka asettanut sen tehosteeksi uhkasakon tai
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teettämisuhan, voi hakemuksella saattaa asian
markkinaoikeuden käsiteltäväksi 30 päivän
kuluessa päätöksen tai määräyksen tiedoksi
saamisesta.
Kunnan tai lupa- ja valvontaviraston 1 momentissa tarkoitetussa asiassa asettaman uhkasakon tuomitsee ja teettämisuhan täytäntöönpanosta päättää uhkasakon tai teettämisuhan asettajan hakemuksesta markkinaoikeus.
Lupa- ja valvontaviraston tai kunnan 5, 6,
6 a—6 c §:n taikka kunnan 10, 10 a tai 12 §:n
taikka 13 §:n 1—3 tai 6 momentin säännösten vastaisesti toimineelle asettaman uhkasakon tuomitsee ja teettämisuhan määrää täytäntöön pantavaksi uhkasakon tai teettämisuhan asettajan hakemuksesta hallinto-oikeus.
35 §
Tämän lain nojalla tehtyyn päätökseen saa
hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa
(586/1996) säädetään, jollei 3 momentista tai
21 §:stä muuta johdu.
Hallinto-oikeuden päätökseen 6 b ja 17 §:ssä
tarkoitetussa asiassa, 18 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa 5 §:n mukaista kieltoa koskevassa asiassa, 18 §:n 2 momentin 2—4 kohdassa, 18 §:n 3—5 momentissa sekä 19, 20 ja
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33 a §:ssä tarkoitetussa asiassa saa hakea muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Hallinto-oikeuden muuhun
päätökseen saa hakea muutosta valittamalla
vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.
Muutosta 14 a §:n 3 momentissa tarkoitettua valvontasuunnitelmaa ja 25 a §:ssä tarkoitettuja taksoja koskevaan päätökseen saa hakea siten kuin kuntalaissa (410/2015) säädetään.
Tässä tarkoitetut hallintoviranomaisen päätökset voidaan panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta. Muutoksenhakuviranomaisilla on kuitenkin oikeus kieltää tai kes-

keyttää päätöksen täytäntöönpano enintään
siihen saakka, kunnes muutoksenhaku on
lainvoimaisesti ratkaistu.
Tässä laissa tarkoitettu kiellon määräämistä koskeva asia voidaan ottaa uudelleen
käsiteltäväksi, jos siihen on erityisistä syistä
perusteltua aihetta.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.
Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun hallintopäätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
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