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TUUDno-2018-1123
Päätös nikotiinikorvaushoitovalmisteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa
asiassa HOK-Elanto Liiketoiminta Oy, Alepa Ahjo
Toimija
HOK-Elanto Liiketoiminta Oy
PL 53
00441 Helsinki

Toimipaikka
Alepa Ahjo
Kerananpolku 1
04220 Kerava

Hakemuksen vireilletulo
Hakemus on tullut vireille 24.8.2018.
Perustiedot
HOK-Elanto Liiketoiminta Oy on jättänyt lääkelain 54 a §:n mukaisen hakemuksen
nikotiinikorvaushoitovalmisteiden vähittäismyyntiin Alepa Ahjossa, osoitteessa
Kerananpolku 1, 04220 Kerava. Lupaa haetaan 2 myyntipisteelle.
Pyydetyt lausunnot
Lausuntoja muilta viranomaisilta ei ole pyydetty.
Toimijan kuuleminen
Toimijaa ei kuultu, koska päätökseen ei ole tarpeen asettaa ehtoja.
Päätöksen peruste
Nikotiinikorvaushoitovalmisteiden myyntipaikka on elintarvikemyymälä, joka on
rekisteröity elintarvikehuoneistoksi. Elintarvikehuoneisto on säännöllisessä
valvonnassa. Siellä on tupakkalain 549/2016 edellyttämä tupakkatuotteiden
vähittäismyyntilupa ja siihen kuuluva omavalvontasuunnitelma.
Päätös
Päätän myöntää HOK-Elanto Liiketoiminta Oy:lle luvan
nikotiinikorvaushoitovalmisteiden vähittäismyyntiin Alepa Ahjossa hakemuksen
mukaisesti 2 myyntipisteeseen.
Myynnissä on noudatettava lupahakemuksessa esitettyjä selvityksiä
nikotiinivalmisteiden säilytyksestä ja myynnin valvonnasta. Mikäli Fimea lääkelain
nojalla antaa määräyksiä tai ohjeita, on ne myynnissä huomioitava. Hakijan on
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ilmoitettava kirjallisesti Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle, jos
lupahakemuksessa ilmoitetut tiedot muuttuvat tai valmisteiden myynti lopetetaan.
Päätöksen voimassaolo
Tämä lupa on voimassa toistaiseksi.
Lupamaksu
75 euroa, Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan 13.12.2016 hyväksymän taksan
mukaisesti.
Vuosittainen valvontamaksu vuodelle 2018 on 35 euroa ensimmäiseltä
myyntipisteeltä ja seuraavilta 3,5 euroa.
Lasku
HOK-Elanto Liiketoiminta Oy
Verkkolaskuosoite: 003718379573¨
Operaattori: OpusCapita Group Oy

y-tunnus: 1837957-3
Sovelletut oikeusohjeet
Lääkelaki (1987/395)
Tupakkalaki (549/2016)
Hallintolaki (434/2003 § 43 mom.3)
Kuntalaki (365/1995 § 89)
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan
ympäristölautakunta 16.1.2018 § 4)
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ympäristöterveydenhuollon maksutaksa (Keski-
Uudenmaan ympäristölautakunta 13.12.2016 § 163)
Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta 706/2007 § 9
Tiedoksi
Satu Kattilamäki, PL 53, 00441 Helsinki ja Ilmoitus Fimeaan (lääkelaitokselle)
myyntiluvan myöntämisestä kirjaamo@fimea.fi
Allekirjoitus

Saara Nironen, terveystarkastaja

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo
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Päätös on nähtävillä netissä.
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Oikaisuvaatimus
§ 40
Oikaisuvaatimusohje
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se,
johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen
tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle
voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai
asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen,
ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä
oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava
oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella,
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole
syytä epäillä.
Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä
postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta
Osoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula
Sähköposti: kirjaamo(at)tuusula.fi
Puh. vaihde: 09 87 181

