
   

                                                                     HAKEMUS NIKOTIINIVALMISTEIDEN 

                                                                     VÄHITTÄISMYYNTIIN 

 

 

 

1. Asia 

Luvan muoto 
 

 Uusi lupa           Luvanhaltijan vaihdos           Hakemus koskee useampaa myymälää 

Luvan muutos Lupanumero 
 

 Toimitilojen muutos  Muu muutos, mikä        
 

      

Myynnin tai muutoksen suunniteltu aloittamispäivä  

 
 

      
 

   
Lopettamispäivämäärä (täytetään vain kun myynti lopetetaan) 

 
 

 Myynnin lopettaminen 

 

      

 

2. Tiedot hakijasta 

Hakijan nimi (yksityisen liikkeenharjoittajan täydellinen nimi, yhteisön rekisteriotteen 

mukainen nimi) 

 
 

      

Osoite 

  

Y-tunnus 
 

      
 

      

Postinumero Postitoimipaikka 

            

Kotikunta Sähköpostiosoite 
 

      
      

 
Puhelin Faksi 

            

 

3. Yhteyshenkilö tai asiamies (valtakirjalla) 

Nimi 
 

      

Osoite 
 

      

Postinumero Postitoimipaikka 
 

      
 

      

Puhelin Faksi Sähköpostiosoite 

                  

4. Vähittäismyyntipaikkaa koskevat tiedot  

(jos hakemus koskee useampaa kuin yhtä myymälää, myyntipaikkoja koskevat tiedot ilmoitetaan hakemuksen liitteessä) 



Vähittäismyyntipaikan nimi (markkinointinimi) 

 
 

      

Osoite 

      

Postinumero Postitoimipaikka 

            

Sijaintikunta Sähköpostiosoite/ www-osoite 

      
 

      

Puhelin Faksi 

      

 

 

      

Vastuuhenkilön ammattinimike 
 

      

 

5. Päätös postitetaan 
 

 Hakijalle   Yhteyshenkilölle 

 

6. Lisätiedot hakijasta 

Hakijan kieli 
 

 Suomi  Ruotsi 

Postitusosoitteena on 
 

 Vähittäismyyntipaikan osoite  Hakijan osoite  Laskutusosoite 

Laskutusosoitteena on 
 

 Vähittäismyyntipaikan osoite  Hakijan osoite  Laskutusosoite 

Laskutusosoite (jos muu kuin vähittäismyyntipaikan tai hakijan osoite) 
 

      

Postinumero Postitoimipaikka 
 

      
 

      

 

7. Liiketyyppiä ja myyntipisteitä koskevat tiedot 

Liiketyyppi 
 

 Elintarvikemyymälä  Kioski  Myymäläauto tai -vene       Tavaratalo  

Myyntipisteet (rahastuspisteet) 
 

 Kassat   Info- tai palvelupiste   Muu, mikä       



 

Myyntipisteiden lukumäärä (rahastuspisteet) 
 

 Enintään 5      Enintään 10      Enintään 15      Enintään 20      Yli 20 

Lisätiedot 
 

      

 

8. Selvitykset 

Selvitys nikotiinivalmisteiden säilytyksestä:  

      

Selvitys nikotiinivalmisteiden myynnin valvonnasta:  

      

 

9. Lisätiedot 

      

 

10. Allekirjoitukset 

Paikka ja päiväys 

 
 

      

Allekirjoitus 

 

 

 

 

      

 

 

      

Nimen selvennys       

 



 

Nikotiinivalmisteiden myynti (13.1.2006/22) 

54 a § (13.1.2006/22) 

Nikotiinivalmisteita saa myydä 38 §:ssä säädetystä poiketen myös tupakkaa myyvissä vähittäiskaupoissa, kioskeissa 
ja huoltoasemilla myyntipaikan sijaintikunnan myöntämän luvan perusteella. Nikotiinivalmisteita saa myydä 
ainoastaan 18 vuotta täyttäneille. Myyjän on voitava valvoa ostotilannetta. Myynti automaattisista myyntilaitteista on 
kielletty. 

Kunnan on myönnettävä kirjallisesta hakemuksesta lupa nikotiinivalmisteiden myyntiin, jos hakijalla on edellytykset 
säilyttää ja myydä nikotiinivalmisteita tämän lain mukaisesti. Hakemuksessa on oltava seuraavat tiedot: 

1) hakijan nimi tai yhteisön toiminimi ja yhteystiedot, yritys- ja yhteisötunnus sekä nikotiinivalmisteiden 
myyntipaikkojen osoitteet; 

2) selvitys nikotiinivalmisteiden säilytyksestä ja myynnin valvontajärjestelyistä; 

3) myynnistä vastaavan nimi ja yhteystiedot; ja 

4) nikotiinivalmisteiden myyntipaikassa sijaitsevien myyntipisteiden lukumäärä ja selvitys niiden sijainnista. 

Nikotiinivalmisteen vähittäismyyntiin luvan saaneen on ilmoitettava lupahakemuksessa ilmoitettujen tietojen 
muutoksesta ja myynnin lopettamisesta kunnalle. Kunnan on ilmoitettava luvan myöntämisestä ja myynnin 
lopettamisesta Lääkelaitokselle. 

54 b § (13.1.2006/22) 

Muualla kuin apteekeissa, sivuapteekeissa ja lääkekaapeissa tapahtuvassa nikotiinivalmisteiden varastoinnissa, 
vähittäismyynnissä, markkinoinnissa, Lääkelaitoksen suorittamassa valvonnassa ja lääketurvatoiminnassa tulee 
noudattaa soveltuvin osin, mitä tässä laissa muutoin säädetään varastoinnista, myynnistä, Lääkelaitoksen 
suorittamasta valvonnasta ja lääketurvatoiminnasta. Mitä 55 ja 55 a §:ssä, 56 §:n 1 momentissa sekä 57 §:ssä 
säädetään, ei kuitenkaan sovelleta tässä pykälässä tarkoitettuun myyntiin. 

Muualla kuin apteekeissa, sivuapteekeissa ja lääkekaapeissa tapahtuvassa nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnin 
valvonnassa tulee lisäksi noudattaa, mitä toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain (693/1976) 14 §:n  
4 momentissa säädetään. 

54 c § (13.1.2006/22) 

Kunnan tulee omasta aloitteestaan ja tehtyjen ilmoitusten perusteella tarkastaa nikotiinivalmisteiden varastointi- ja 
myyntipaikkoja sekä valvoa nikotiinivalmisteiden myyntiä. 

Jos tarkastuksessa tai muutoin havaitaan tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten vastaista toimintaa, kunnan 
tulee kieltää toiminta sekä asettaa määräaika, jonka kuluessa se on lopetettava. 

Jos toimintaa ei ole korjattu määräajassa taikka jos kiellossa mainittua säännösten vastaista menettelyä on jatkettu tai 
jos se on uudistettu asetetun määräajan jälkeen, kunta voi peruuttaa nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan 
määräajaksi tai kokonaan. 

54 d § (13.1.2006/22) 

Kunta voi periä nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan hakijalta vähittäismyyntiluvasta maksun. Lisäksi kunta voi 
periä vähittäismyyntiluvan haltijalta valvontaan liittyvistä toimenpiteistä vuosittaista valvontamaksua. Lupa- ja 
valvontamaksu voivat olla enintään suoritteiden tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruiset. 
Vähittäismyyntilupamaksun ja valvontamaksun perusteista säädetään tarkemmin kunnan hyväksymässä taksassa. 

Tämän pykälän mukaiset maksut saadaan periä ilman tuomiota ja päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja 
maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/1961) säädetään. 

54 e § (13.1.2006/22) 

Nikotiinivalmisteiden sijoittelusta vähittäismyymälässä ja lupahakemuksen sisällöstä voidaan säätää tarkemmin 
valtioneuvoston asetuksella. 

Lääkelaitos voi määrätä, että vähittäiskaupassa myytäviin nikotiinivalmisteisiin on liitettävä erilliset käyttöohjeet. 
Lääkelaitos voi tarvittaessa antaa määräyksiä ohjeiden sisällöstä. 
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