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TUUDno-2019-1660
Tupakkalain mukainen tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupapäätös
HOK-Elanto Liiketoiminta Oy, Alepa Kerava, lupanumero 71804982.
Toimija
HOK-Elanto Liiketoiminta Oy
PL 53 (Kaupintie 14)
00441 Helsinki

Toimipaikka
Alepa Kerava
Lintulammenkatu 2 A
04250 Kerava
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on päättänyt tupakkatuotteiden ja
nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahakemuksenne johdosta seuraavaa:
Hakemuksen vireilletulo
Hakemus on tullut vireille 16.8.2019.
Perustiedot
Hakija on toimittanut vähittäismyyntilupahakemuksen, jossa on selvitys myynnin
valvontajärjestelyistä, myyntipaikassa sijaitsevien myyntipisteiden lukumäärästä ja
sijainnista sekä tupakkatuotteiden ja nikotiinivalmisteiden sijoittelusta
myyntipisteessä. Hakija on ilmoittanut lupahakemuksessa myyvänsä tupakkatuotteita
ja nikotiinivalmisteita. Lisäksi hakija on toimittanut hakemuksen liitteenä
tupakkatuotteiden myynnin omavalvontasuunnitelman.
Päätöksen peruste
Tupakkatuotteiden vähittäismyynti on järjestetty siten, että se täyttää tupakkalain (549
/2016) 45 §:n vähittäismyyntiluvan myöntämisen edellytykset eikä estettä luvan
myöntämiselle ole.
Päätöksen perusteena olevat asiakirjat
Tupakkalain (549/2016) 44 §:ssä tarkoitettu vähittäismyyntilupahakemus sekä sosiaali-
ja terveysministeriön tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden vähittäismyynnistä
antamassa asetuksessa (593/2016) tarkoitettu omavalvontasuunnitelma.
Päätös
Päätän myöntää HOK-Elanto Liiketoiminta Oy luvan tupakkatuotteiden ja
nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiin hakemuksen mukaisesti kahdessa
myyntipisteessä Alepa Kerava nimisessä paikassa, osoitteessa Lintulammenkatu 2 A,
04250 Kerava. Päätöksen liitteenä toimitettava erillinen tupakkatuotteiden
vähittäismyyntilupa on pidettävä asiakkaiden nähtävillä myyntipisteessä.
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Päätöksen voimassaolo
Tämä lupa on voimassa toistaiseksi.
Tietojen muutos
Luvanhaltijan on ilmoitettava vähittäismyyntiluvan myöntäjälle lupahakemuksessa
ilmoitettujen tietojen muutoksesta ja vähittäismyynnin lopettamisesta.
Lupamaksu
150 euroa, Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan 9.4.2019 hyväksymän taksan
mukaisesti.
Vuosittainen valvontamaksu vuodelle 2019 on 200 euroa/ myyntipiste. Vuoden
2020 valvontamaksuun voi vielä tulla muutoksia.
Lasku
HOK-Elanto Liiketoiminta Oy
Verkkolaskuosoite: 003718379573
Verkkolaskuoperaattori: OpusCapita Oy

y-tunnus: 1837957-3
Sovelletut oikeusohjeet
Tupakkalaki (549/2016) 44 §, 45 §, 46 §, 54 §
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden
vähittäismyynnistä (593/2016) 4 §
Hallintolaki (434/2003 § 43 mom.3)
Kuntalaki (365/1995 § 89)
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan
ympäristölautakunta 15.1.2019 § 4)
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ympäristöterveydenhuollon maksutaksa (Keski-
Uudenmaan ympäristölautakunta 9.4.2019 § 27)
Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta 706/2007 § 9

Tiedoksi
HOK-Elanto Liiketoiminta Oy, PL 53 (Kaupintie 14), 00441 Helsinki
Allekirjoitus

Tapio Multanen, terveystarkastaja
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Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo
Nähtävillä Tuusulan kunnan nettisivulla.
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Hallintovalitus
§ 23
Hallintovalitus
Muutoksenhakuohjeet/Valitusosoitus
Valitusviranomainen ja valitusaika
Päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Tupakkalain mukaiset päätökset
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki tai
sähköposti helsinki.hao(at)oikeus.fi

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista/antamisesta. Valitusaikaa
laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai
erikseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Päätöksen, joka annetaan
julkipanon jälkeen, katsotaan tulleen valitukseen oikeutettujen tietoon silloin, kun se
on annettu.
Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava:
valittajan nimi, asuinkunta ja postiosoite
päätös, johon haetaan muutosta
miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan itsensä tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti
allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on
mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite sekä liitettävä mukaan
valittajan antama valtakirja. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan,
alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä
päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle
Valitusasiakirjat liitteineen on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan
päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin
välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille
ennen valitusajan päättymistä.

