ILMOITUS
elintarvikelain 297/2021 10 §:n mukainen ilmoitus elintarvikkeiden maahantuonnista
Ilmoitus elintarvikkeiden maahantuonnin aloittamisesta tai olennaisesta muutoksesta on toimitettava Espoon seudun
ympäristöterveyteen neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai suunniteltua muutosta. Ilmoituksesta ei tehdä erillistä päätöstä,
mutta Espoon seudun ympäristöterveys antaa elintarvikealan toimijalle todistuksen ilmoituksen käsittelystä. Espoon seudun
ympäristöterveys voi pyytää toimijalta muita ilmoituksen käsittelemiseksi tarpeellisia selvityksiä. Ilmoituksen käsittelystä peritään
Espoon kaupungin hyväksymän taksan mukainen maksu.

Viranomainen täyttää
Saapumispäivämäärä
Toimija täyttää soveltuvin osin
Ilmoitus
Ilmoitus koskee
toiminnan aloittamista

toiminnan lopettamista

toiminnan olennaisesta muuttamista

1. Toimija
Yrityksen nimi
Postiosoite

toiminnanharjoittajan vaihtumista

Y-tunnus (tai henkilötunnus)
Postinumero

Postitoimipaikka

Yhteyshenkilö
Sähköpostiosoite

Puhelinnumero
Laskutusosoite tai verkkolaskuosoite

2. Toimipaikka
Toimipaikan nimi/markkinointinimi
Käyntiosoite

Postinumero

Osoite, jossa sisämarkkinatuonnin asiakirjat ovat tarkastettavissa
Tarkastusasiakirjan postitusosoite (Oiva-raportti tai muu asiakirja)
Toimipaikan yhteyshenkilö
Sähköpostiosoite

Puhelinnumero
Talousveden hankinta
Liitetty yleiseen vesijohtoverkostoon
Oma kaivo
Tieto kohteen rakennusvalvonnallisesta käyttötarkoituksesta

Muu, mikä

Toimipaikka kotona
Liikkuva elintarvikehuoneisto tai muu ulkomyynti, mikä?
Auto
Kontti
Teltta, koju, vaunu, laite
Rekisterinumero tai muu yksilöivä tunniste:

Muu, mikä?

7.2021 (sivu 1/3)

3. Elintarvikkeiden vastaanottopaikat
Maahantuodut elintarvikkeet vastaanotetaan toimijan omaan elintarvikehuoneistoon
Elintarvikkeiden varastointiin käytetään ulkopuolista varastopalvelua
Mikä?

Postitoimipaikka

4. Tieto omavalvonnasta
Omavalvontasuunnitelma tai - järjestelmä on laadittu
Omavalvontasuunnitelma tai – järjestelmä laaditaan

mennessä

5. Ajankohta
Toiminnan arvioitu aloitus-, muutos- tai toimijan vaihtumisen ajankohta (päivämäärä)
Toiminnan päättymisen ajankohta (päivämäärä)

6. Toiminta
Kuvaus toiminnasta tai sen muuttumisesta

Maahantuonnin tyyppi
Sisämarkkinatuonti
Tuoteryhmät

Kolmasmaatuonti

Eläinperäiset tuotteet
Ei-eläinperäiset tuotteet
Arvio kaiken maahantuonnin laajuudesta (kg/vuosi)
Toimintaan sisältyy maahantuotujen elintarvikkeiden välitystä muille toimijoille
Kyllä

Ei

Sisämarkkinoilta tuotavat eläinperäiset elintarvikkeet
Naudan, sian ja siipikarjan raaka liha, jauheliha, sisäelimet sekä kananmunat erityistakuumaista
Naudan, sian ja siipikarjan raaka liha, jauheliha, sisäelimet sekä kananmunat muista kuin erityistakuumaista
Raaka liha, jauheliha ja sisäelimet muista eläinlajeista kuin nauta, sika tai siipikarja
Lihavalmisteet
Raakalihavalmisteet
Hyönteiselintarvikkeet ja raa'at hyönteiset
Kalastustuotteet ja elävät merenelävät
Maito- ja munatuotteet, muiden eläinlajien kuin kanojen munat
Muut (esim. kollageeni, suolet, hunaja)
Arvio eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuonnin laajuudesta (kg/vuosi)
Arvio eläinperäisten elintarvikkeiden tuontitiheydestä sisämarkkinoilta (tuontikertoja/vuosi)
Ei-eläinperäiset tuotteet
Hedelmät

Sienet

Vihannekset

Marjat
Peruna
Elintarvikkeiden myynti ja mainonta
Internetmarkkinointi
Muu etämyynti
Tuotetarkennukset

Muu, mikä?

Verkostomarkkinointi

Suoramarkkinointi

Mainonta

Välitystoiminta

Lisäaineet, aromit ja entsyymit

Ravintolisät

Täydennetyt elintarvikkeet

Uuselintarvikkeet

Liitteet
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Pohjapiirros, josta ilmenevät tilat ja niiden käyttötarkoitus sekä laitteiden ja kalusteiden sijoittelu
Muu, mikä?

7. Toimijan allekirjoitus ja nimenselvennys
Henkilötietosi tallennetaan Espoon seudun ympäristöterveyden valvonnan tietojärjestelmään. Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä
luovutetaan vain lakiin perustuen tai luvallasi. Verkkosivullamme www.espoo.fi/tietosuojaselosteet ja Espoon seudun ympäristöterveydessä
(Pihatörmä 1 C) on nähtävillä tietosuojaseloste, jossa kerrotaan tarkemmin henkilötietojesi käsittelystä ja henkilötietoihin liittyvistä oikeuksistasi.
Paikka ja päiväys

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Lomake lähetetään osoitteella Espoon seudun ympäristöterveys, PL 210, 02070 ESPOON KAUPUNKI tai sähköpostitse
osoitteella elintarvikevalvonta@espoo.fi
Kunnalliseen valvontasuunnitelmaan sisältyvästä elintarvikehuoneiston tarkastuksesta, näytteenotosta ja näytteen
tutkimisesta peritään Espoon kaupunginhallituksen hyväksymän taksan mukainen maksu.
Viranomainen täyttää
Ilmoitus on täytetty asianmukaisesti

Päiväys

Ei
Kyllä
Lisätietoja on pyydetty

Päiväys

Pyydetyt lisätiedot on saatu

Päiväys

Alustava riskinarviointi on suoritettu valtakunnallisen elintarvikeohjelman mukaisesti (päivämäärä)
Tiedot huoneistosta tai siinä tapahtuvista olennaisista muutoksista on tallennettu valvontakohdetietokantaan (päivämäärä)
Todistus/kopio ilmoituksen käsittelystä on lähetetty toimijalle (päivämäärä)
Lisätietoja

Viranhaltijan allekirjoitus

Postiosoite
Espoon seudun ympäristöterveys
PL 210
02070 Espoon kaupunki

Käyntiosoite
Pihatörmä 1C
02240 Espoo
www.espoo.fi/ymparistoterveys

Sähköposti
elintarvikevalvonta@espoo.fi
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Tulosta lomake

Tyhjennä

Valvontayksikköön kuuluvat kunnat
Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi

Lomakkeen alkuun

