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ILMOITUS
elintarvikelain (23/2006) 13 § 1 momentin mukaisesta virtuaalisesta elintarvikehuoneistosta

Espoon seudun ympäristöterveys

Saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää)

Toimija täyttää soveltuvin osin
Virtuaalisia elintarvikehuoneistoja ovat esimerkiksi ns. agentuuriliikkeet, jotka harjoittavat elintarvikkeiden vienti- ja tuontikauppaa ja
muut toimijat, jotka vastaanottavat, välittävät tai luovuttavat elintarvikkeita esimerkiksi puhelimen tai internetin välityksellä tehtyjen tilausten perusteella ilman, että elintarvikkeet varsinaisesti ovat koskaan toimijan itsensä hallussa.
Ilmoitus virtuaalisesta elintarvikehuoneistosta tai siinä tapahtuvasta olennaisesta muuttamisesta on lähetettävä 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. Ilmoituksen käsittely toimijan vaihtuessa tai toiminnan keskeytyessä on maksutonta. Tällöin toimijalle ei lähetetä erillistä todistusta, ainoastaan kopio vastaanottomerkinnöin täydennetystä ilmoituslomakkeesta.
Ilmoitus koskee:

toiminnan aloittamista

toiminnan olennaista muuttamista

toimijan vaihtumista

toiminnan keskeyttämistä

toiminnan lopettamista

muuta, mitä?

1. Toimija
(tähän kirjataan osoite,
jossa toimintaan liitettävät
asiakirjat ovat tarkastettavissa)

Toimijan nimi

Y-tunnus (tai henkilötunnus)

Kotikunta

Osoite

Postinumero

Yhteyshenkilö

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Laskutusosoite tai verkkolaskuosoite (jos eri kuin toimijanosoite)

2. Markkinointinimi
3. Tieto laadunhallintajärjestelmästä

Laadunhallintajärjestelmä on laadittu
Laadunhallintajärjestelmä laaditaan (pvm)

Laadunhallintajärjestelmän laadinnassa on käytetty
toimialan laatimaa hyvän käytännön ohjetta, mitä?

mennessä
4. Toiminnan suunniteltu
aloittamis-, muutos- tai
lopettamisajankohta

Toiminnan arvioitu aloittamis-, muutos- tai toimijan vaihtumisen ajankohta (pvm)
Toiminnan keskeyttämisen ajankohta (pvm-pvm)
Toiminnan päättymisen ajankohta (pvm)

5. Toiminta

Postiosoite
Espoon seudun ympäristöterveys
PL 210
02070 Espoon kaupunki

Ensisijainen toimintatyyppi

Muu kuin ensisijainen toimintatyyppi

Valitse vain yksi ensisijainen toimintatyyppi

Voidaan valita useita vaihtoehtoja

etämyynti
tuonti EU:n alueelta

etämyynti
tuonti EU:n alueelta

tuonti EU:n alueen ulkopuolelta

tuonti EU:n alueen ulkopuolelta

vienti EU:n alueelle

vienti EU:n alueelle

vienti EU:n alueen ulkopuolelle

vienti EU:n alueen ulkopuolelle

muu, mikä?

muu, mikä?

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

Puhelinnumero
(09) 8162 3900
ma - pe klo 9.00 - 11.00
tuoteturvallisuus(at)espoo.fi

Valvontayksikköön kuuluvat kunnat
Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi
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Kuvaus toiminnasta tai sen muuttumisesta

Toiminnan luonne
Internetmarkkinointi
(myydään elintarvikkeita internetin verkkokaupan kautta. Markkinointitapa ei valita, jos vain esitellään tuotteita
internetsivuilla)
Kyllä, internetsivuston www –osoite
Ei

Suoramarkkinointi
(myydään elintarvikkeita puhelimen, television ostoskanavan, sähköpostin, tekstiviestien tai kotiin lähetettävien
kirjeiden jne. kautta)
Kyllä
Ei

Verkostomarkkinointi
(myydään elintarvikkeita itsenäisten edustajien välityksellä)
Kyllä
Ei

Muu etämyynti, mikä?

Mainonta
(merkitään kyllä, jos käytetään mainonnassa ravitsemus- ja/tai terveysväitteitä)
Kyllä
Ei

Toiminnan kohde (valitse alla olevista vaihtoehdoista ne, jotka parhaiten kuvaavat pääasiallista
toimintaa)
Millaisia elintarvikkeita toiminta koskee:
tavanomaiset elintarvikkeet, mitä?
täydennetyt elintarvikkeet
ravintolisät
erityisruokavaliovalmisteet, mitä?
elintarvikeparanteet (lisäaineet, aromit ja entsyymit)
muuta, mitä?

A) Luomutuotteet
B) (luonnonmukaisesti tuotetuista maataloustuotteista jalostetut ja luonnonmukaisina markkinoitavat tuotteet)
Luomutuotteita tavanomaisten tuotteiden lisäksi
Vain luomutuotteita
Ei lainkaan luomutuotteita

Toiminnan laajuus
Paljonko tuotenimikkeitä on valikoimissa (lkm)?
ravintolisiä
erityisruokavaliovalmisteita
elintarvikeparanteita (lisäaineet, aromit ja entsyymit)
tavanomaisia elintarvikkeita (tuoteryhmiä, lkm)
muuta, mitä?
Toiminnan myynti/-tuontivolyymi, kg/vuosi
Markkinointikieli
Markkinointialue

Postiosoite
Espoon seudun ympäristöterveys
PL 210
02070 Espoon kaupunki

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

Puhelinnumero
(09) 8162 3900
ma - pe klo 9.00 - 11.00
tuoteturvallisuus(at)espoo.fi

Valvontayksikköön kuuluvat kunnat
Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi
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6. Toimijan allekirjoitus ja
nimenselvennys

Paikka

Päivämäärä

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Ilmoitus toimitetaan Espoon seudun ympäristöterveyteen. Kunnalliseen valvontasuunnitelmaan sisältyvästä elintarvikehuoneiston
tarkastuksesta, näytteenotosta ja näytteen tutkimisesta peritään Espoon kaupunginhallituksen (16.4.2018 § 141) hyväksymän taksan
mukainen maksu.
Viranomainen täyttää
Ilmoitus on täytetty asianmukaisesti

Lisätietoja on pyydetty

Pyydetyt lisätiedot on saatu

_____/_____ 20 ______

_____/_____ 20 _____

_____/_____ 20 ______

Viranhaltijan allekirjoitus

Viranhaltijan allekirjoitus

Viranhaltijan allekirjoitus

kyllä

ei

Alustava riskinarviointi on suoritettu _____/_____ 20 ______ valtakunnallisen elintarvikeohjelman mukaisesti.
Tiedot virtuaalisesta elintarvikehuoneistosta tai siinä tapahtuvista olennaisista muutoksista on tallennettu valvontakohdetietokantaan.
_____/_____ 20 ______
Todistus/kopio ilmoituksen käsittelystä on lähetetty toimijalle
_____/_____ 20 ______
Lisätietoja

Postiosoite
Espoon seudun ympäristöterveys
PL 210
02070 Espoon kaupunki

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

Puhelinnumero
(09) 8162 3900
ma - pe klo 9.00 - 11.00
tuoteturvallisuus(at)espoo.fi

Valvontayksikköön kuuluvat kunnat
Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi

