
 

Lähettäjä

Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto

Kauppakuja 2 A 1

98800 SAVUKOSKI

Vastaanottaja

R-kioski Kemijärvi

Vapaudenkatu 3

98100 KEMIJÄRVI

Päätös
Tupakkatoimiala

Pvm

Tapahtumatunnus

Diaarinumero

14.2.2020

1127357

T17/2020

Toimija R-kioski Oy (2404400-8)

Kohde R-kioski Kemijärvi

Vapaudenkatu 3, 98100 KEMIJÄRVI

Toiminnan nimi R-kioski Kemijärvi

Toiminta Vähittäismyynti

Aika 14.2.2020

Hakemuksen vireilletulo

Hakemus on tullut vireille 12.02.2020, dnro T17/2020. Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden

myyntiluparekisterin lupanumero: 71805309.

Perustiedot

Hakija on toimittanut vähittäismyyntilupahakemuksen, jossa on selvitys myynnin valvontajärjestelyistä,

myyntipaikassa sijaitsevien myyntipisteiden lukumäärästä ja sijainnista sekä tupakkatuotteiden ja

nikotiininesteiden sijoittelusta myyntipisteessä. Hakija on ilmoittanut lupahakemuksessa myyvänsä

tupakkatuotteita ja nikotiininesteitä. Lisäksi hakija on toimittanut hakemuksen liitteenä tupakkatuotteiden ja

nikotiininesteiden myynnin omavalvontasuunnitelman.

Kuuleminen: Asia ratkaistiin asianosaista kuulematta, koska hakijan vaatimus hyväksyttiin sellaisenaan, eikä se

koske toista asianosaista.

Päätös

Pelkosenniemen - Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä / Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto

myöntää R-kioski Oy:lle luvan tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntiin 02.03.2020 alkaen

toimipaikassa R-kioski Kemijärvi..

Perustelut

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyynti on järjestetty siten, että se täyttää tupakkalain (549/2016)

45 §:n vähittäismyyntiluvan myöntämisen edellytykset eikä estettä luvan myöntämiselle ole.

Voimassaolo

Tämä lupa on voimassa toistaiseksi.

Tietojen muutos

Luvanhaltijan on ilmoitettava vähittäismyyntiluvan myöntäjälle lupahakemuksessa ilmoitettujen tietojen
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muutoksista ja vähittäismyynnin lopettamisesta.

Lupamaksu

Lupamaksu on 180 euroa. Vuosittainen valvontamaksu 180 euroa peritään luvan myöntämisvuodesta lähtien

voimassa olevan taksan mukaisesti. Lupa- ja valvontamaksut perustuvat Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky:n

/ympäristölautakunnan 20.12.2016 § 72 hyväksymään taksaan. Vähittäismyyntipisteiden lukumäärä ja myynnissä

olevat tuoteryhmät (tupakkatuotteet/nikotiininesteet) vaikuttavat vuosittaisen valvontamaksun määrään.

Maksutaksa tarkistetaan tarvittaessa. Vuosittaisen valvontamaksun periminen lopetetaan, kun luvanhaltija on

ilmoittanut luvan myöntäjälle tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyynnin lopettamisesta.

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.

Sovelletut oikeusohjeet

Tupakkalaki 549/2016, §:t 44, 45, 46, 49, 54. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tupakkatuotteiden ja

vastaavien tuotteiden vähittäismyynnistä 593/2016, § 4 Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa /

Pelkosenniemen - Savukosken ktt:n ky:n ympäristöterveyslautakunnan päätös 20.12.2016 § 72.

Ympäristöterveydenhuollon tehtävien siirto viranhaltijoille/ Pelkosenniemen - Savukosken ktt:n ky:n

ympäristöterveyslautakunnan päätös 25.3.2019 § 25.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakuohje on liitteenä.

Maksu 180,00 €

Maksuperusteet

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä /

ympäristöterveyslautakunta 20.12.2016 § 72 maksutaksa.

Tarkastaja TERVEYSTARKASTAJA

Heikki Puumalainen

0401893944

heikki.puumalainen@pelsavu.fi

Dokumentin jakelu Toiminnanharjoittaja
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