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HAKEMUS NIKOTIINIVALMISTEIDEN VÄHITTÄISMYYNTIIN 
Lääkelain (22/2006) 54 a §:n mukainen hakemus 

Dnro ja saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää) 

Toimija täyttää soveltuvin osin 
Toimijan tulee hakea lupa nikotiinivalmisteiden myyntiin. Valvontaviranomaiselle tulee ilmoittaa tietojen muutoksesta ja 

myynnin lopettamisesta. 

Hakemuksen käsittelystä peritään Kurikan kaupungin ympäristöterveyslautakunnan vahvistama maksu. 

Ilmoitus koskee  Uusi lupa 

 Hakemus koskee useampaa myymälää 

 Luvanhaltijan vaihdos 

 Luvan muutos, lupanumero 

 Toimitilojen muutos  

 Myynnin lopettaminen, lopetuspäivä 

 Muu muutos, mikä   

Myynnin tai muutoksen suunniteltu aloittamispäivä 

Toimija Toimija Y-tunnus

Postiosoite ja -toimipaikka Kotikunta 

Laskutusosoite 

Yhteyshenkilö 

Sähköpostiosoite Puhelin 

Vähittäismyyn-

tipaikka 

Myyntipiste 

 Myymälä 

 Huoltoasema 

 Kioski 

 Ravitsemisliike 

Myyntipisteet (rahastuspisteet) 

 Kassat       kpl 

 Info- tai palvelupiste  kpl 

 Muu, mikä   

Vähittäismyyntipaikan nimi 

Postiosoite ja -toimipaikka Sijaintikunta 

Vastuuhenkilö ja ammattinimike 

Sähköpostiosoite Puhelin 

Säilytys ja myynnin valvonta 

 Nikotiinivalmisteita säilytetään pakkausselosteen ohjeen mukaisesti 

 Viimeisen myyntipäivän ylittäneet sekä rikkoutuneet tai muuten vialliset tuotteet poistetaan myynnistä 

 Nuoren henkilön ostaessa nikotiinivalmisteita, kysytään häneltä kuvallista henkilötodistusta (kuvallinen henkilökort-

ti, ajokortti, passi tai kuvallinen kelakortti). Ellei hän voi todistaa ikäänsä (18 v), hänelle ei myydä nikotiinituotteita. 

 Nikotiinivalmisteet sijoitetaan myyntipaikassa siten, että henkilökunta pystyy valvomaan tuotteita. 

Lisätiedot 

Päiväys ja 

allekirjoitus 

Päivämäärä ja paikka Allekirjoitus ja nimenselvennys 

Toimitus 
Ilmoitus liitteineen toimitetaan osoitteeseen Kurikan kaupungin ympäristöterveyspalvelut, Asematie 5, 60800 Ilmajoki
tai sähköpostitse osoitteella terveystarkastajat@kurikka.fi

Lisätiedot 
Tiedot tallennetaan ympäristöterveydenhuollon keskitettyyn toiminnanohjaus- ja tiedonhallintajärjestelmään (Vati). 
Järjestelmän rekisteriseloste on nähtävillä osoitteessa https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/tietosuoja/
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