Viranomainen täyttää

Dnro

HAKEMUS ALKOHOLIYHTIÖN ALKOHOLIJUOMAMYYMÄLÄN JA LUOVUTUSPAIKAN
HYVÄKSYMISEEN SEKÄ ENINTÄÄN 5,5 % ALKOHOLIJUOMIEN VÄHITTÄISMYYNTIIN
1. Asia
Alkoholijuomamyymälän hyväksyminen
Alkoholijuomien luovutuspaikan hyväksyminen
Enintään 5,5 % alkoholijuomien vähittäismyyntilupa alkoholijuomamyymälään
Enintään 5,5 % alkoholijuomien vähittäismyyntilupa myymäläautoon tai -veneeseen
Uusi alkoholijuomamyymälä

Muu toiminnan tai valvonnan kannalta merkittävä muutos

Huoneiston vaihdos

Luovutuspaikan määräysvallan tai omistusjärjestelyjen muutos

Muutokset myymälätilassa

Luovutuspaikan lopettaminen

Alkoholijuomamyymälän lopettaminen
Muu asia, mikä?
Toiminnan suunniteltu aloittamis- tai lopettamispäivä taikka muutoksen suunniteltu toteuttamisajankohta.

2. Alkoholijuomamyymälä
Alkoholijuomamyymälän nimi (luovutuspaikka-asiassa toimittava myymälä)

Y-tunnus

Osoite (uusi, jos huoneistonvaihdos)
Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelin

Sähköpostiosoite

Alkoholijuomamyymälän yhteyshenkilön nimi

Puhelin

Sijaintikunta

Sähköpostiosoite

3. Luovutuspaikka (jos asia koskee luovutuspaikkaa)
Luovutuspaikan nimi (markkinointinimi)
Luovutuspaikan toiminnanharjoittajan nimi

Y-tunnus

Luovutuspaikan osoite
Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelin

Sähköpostiosoite

Luovutuspaikan yhteyshenkilön nimi

Puhelin

Sijaintikunta

Sähköpostiosoite

4. Vaikutusten arviointi
Mitä vaikutuksia myymälän tai luovutuspaikan avaamisella arvioidaan olevan lähialueen järjestyksenpitoon ja turvallisuuteen,
onko ennakoitavissa haittaa lähialueen asukkaille, muille liikkeille taikka lähiympäristön palveluille (tarvittaessa tarkemmin
liitteellä)?
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5. Hakemuksen liitteet
Alkoholijuomamyymälän omavalvontasuunnitelma
Kuvaus alkoholijuomien vähittäismyynnin kassa- ja myyntijärjestelyistä
Kuvaus luovutuspaikan toiminnasta sekä kassa- ja luovutusjärjestelyistä
Ilmoitus elintarvikelain 13 § 1 momentin mukaisesta elintarvikehuoneistosta
Selvitys myymäläauton tai -veneen suunnitellusta reitistä pysähtymisaikatauluineen (esim. karttapiirros)
Muu, mikä?
Selvitys luovutuspaikkaa pitävästä toiminnanharjoittajasta
Ajantasainen osakas- tai jäsenluettelo sekä pääosakkaiden ja hallintoelimiin kuuluvien henkilöiden, toimitusjohtajan,
avoimessa yhtiössä yhtiömiesten ja kommandiittiyhtiössä vastuunalaisten yhtiömiesten nimet, henkilötunnukset ja kotikunta
sekä osakkaaksi tulopäivä;
Yhtiöjärjestys tai yhtiösopimus taikka yhdistyksen, osuuskunnan tai säätiön säännöt

6. Allekirjoitukset ja tietojen oikeellisuus
Allekirjoituksen tulee olla virallinen.
Paikka ja päiväys
Viralliset allekirjoitukset

Nimen selvennykset
Väärien tietojen antaminen voi johtaa rikoslain (39/1889) 16 luvun 5 §:n tai 7-8 §:n nojalla tuomittavaan rangaistukseen.

Hakemus toimitetaan sille aluehallintovirastolle, jonka alueella alkoholijuomamyymälä sijaitsee tai tulee sijaitsemaan
muutoksen jälkeen. Luovutuspaikkaa koskevissa asioissa hakemus toimitetaan sille aluehallintovirastolle, jonka alueella
luovutuspaikka sijaitsee tai tulee sijaitsemaan muutoksen jälkeen. Useamman aluehallintoviraston toimialueella kulkeva
myymäläauton tai -veneen vähittäismyyntilupahakemus toimitetaan aluehallintoviraston siihen yksikköön, jonka alueella
myymäläauton tai -veneen asemapaikka sijaitsee.
Aluehallintovirasto pyytää tarvittaessa lausunnon vähittäismyyntipaikan sijaintikunnalta toiminnasta mahdollisten
asuinympäristölle syntyvien haittojen arvioimiseksi.
Hakemuksen perusteella tehdään päätös, josta peritään valtioneuvoston asetuksen mukainen päätösmaksu. Jos hakemus
peruutetaan ennen kuin asia on käsitelty loppuun, käsittelymaksu on puolet siitä maksusta, joka hakijalta olisi
muutoin päätöksestä peritty. Valvontamaksu kalenterivuosittain viimeistään 30.4. lukuun ottamatta ensimmäistä
kalenterivuotta.

Aluehallintovirastojen yhteystiedot (www.avi.fi)

Aluehallintovirastojen yhteystiedot
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