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Viranomainen täyttää
Saapumispäivämäärä

TIEDOTUS
elintarvikelain (297/2021) 12 § mukainen tiedotus liikkuvasta elintarvikehuoneistosta 

Elintarvikealan toimijan on tiedotettava elintarvikkeen myynnistä ja muusta käsittelystä ilmoitetussa tai hyväksytyssä liikkuvassa 
elintarvikehuoneistossa niiden kuntien valvontaviranomaisille, joiden alueella toimintaa harjoitetaan. Tiedotuksen voi tehdä tällä 
lomakkeella tai antamalla tarvittavat tiedot muulla tavalla. Tiedotuksen on oltava viranomaisella viimeistään neljä arkipäivää ennen 
ilmoitetun toiminnan aloittamista

Toimija

Sähköpostiosoite

Toimijan nimi

Puhelinnumero

Kotikunta

Postinumero

Yhteyshenkilö

Osoite Postitoimipaikka

Y-tunnus tai sen puuttuessa henkilötunnus
Y-tunnus (tai henkilötunnus)

Liikkuva elintarvikehuoneisto tai muu ulkomyynti, mikä?

Auto Kontti Muu, mikä?Teltta, koju, vaunu, laite
Rekisterinumero tai muu yksilöivä tunniste:

Liikkuva elintarvikehuoneisto

Liikkuvan elintarvikehuoneiston ilmoitus/hyväksymispäivä Paikkakunta

Suunnitelma elintarvikkeen myynnistä tai muusta käsittelystä (suunnitelma siitä, missä elintarvikemyyntiä tai elintarvikkeiden 
muuta käsittelyä aiotaan harjoittaa)

PostinumeroOsoite Postitoimipaikka

Ajankohta ja määräaikaisen toiminnan kesto
Suunnitellut  toimintapäivät/tapahtumat/kesto 

Paikka ja päiväys Allekirjoitus ja nimenselvennys

Henkilötietosi tallennetaan Espoon seudun ympäristöterveyden valvonnan tietojärjestelmään. Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä 
luovutetaan vain lakiin perustuen tai luvallasi. Verkkosivullamme espoo.fi/tietosuojaselosteet ja Espoon seudun ympäristöterveydessä, 
osoitteessa Pihatörmä 1 C, on nähtävillä tietosuojaseloste sekä tiedot tarkastus- ja oikaisupyyntöoikeudestasi liittyen sinua itseäsi koskeviin 
tietoihin. (EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679.)

Toimijan allekirjoitus ja nimenselvennys

Tiedotus toimitetaan:
ESPOON SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYS
PL 210, 02070 ESPOON KAUPUNKI
tai elintarvikevalvonta@espoo.fi

Lisätietoja:
Kirsi Kantola, terveystarkastaja, puhelinnumero 050 5638734 tai Tuija Myllymäki, terveystarkastaja, puhelinnumero 050 4134693

https://www.espoo.fi/tietosuojaselosteet
mailto:elintarvikevalvonta@espoo.fi
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Lisätietoja on pyydetty (päivämäärä)

Päiväys Käsittelijä

Pyydetyt lisätiedot on saatu

Tiedotus kunnossa

Postiosoite
Espoon seudun ympäristöterveys 
PL 210
02070 ESPOON KAUPUNKI 
elintarvikevalvonta@espoo.fi

Käyntiosoite
Pihatörmä 1 C (Espoo)
Ervastintie 2 (Kirkkonummi)
www.espoo.fi/ymparistoterveys

Valvontayksikköön kuuluvat kunnat
Espoo
Kauniainen
Kirkkonummi

Viranomainen täyttää

mennessä.

Päiväys Käsittelijä

mailto:elintarvikevalvonta@espoo.fi
http://www.espoo.fi/ymparistoterveys
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