
 TOIMIJAN TIEDOTUS 
valvontaviranomaiselle liikkuvan elintarvikehuoneiston  
aikomuksesta toimia uudella paikkakunnalla 
Elintarvikelaki (23/2006, muutos 352/2011) § 15 a 

Viranomainen täyttää 
 
Tiedotus on vastaanotettu         /         20 

 
Lisätietoja on pyydetty        /        20       mennessä Lisätiedot on saatu        /         20 

 
Toimijan on tiedotettava elintarvikkeen myynnistä tai muusta käsittelystä liikkuvassa, elintarvikelain 13 §:n mukaan ilmoitetussa tai 15 §:n 
mukaan hyväksytyssä liikkuvassa elintarvikehuoneistossa niiden kuntien valvontaviranomaisille, joiden alueella toimintaa harjoitetaan.  
Ilmoituksen voi tehdä tällä lomakkeella tai antamalla tarvittavat tiedot muulla tavalla.  
Tiedon on oltava viranomaisella viimeistään neljä arkipäivää ennen ilmoitetun toiminnan aloittamista ja viimeistään kaksi viikkoa ennen 
hyväksytyn toiminnan aloittamista. Edellä mainittu tiedottaminen liikkuvan elintarvikehuoneiston toiminnasta on tehtävä myös siihen kun-
taan, jossa toiminta on aloitettu, mikäli toimintaa on tarkoitus harjoittaa kyseisen kunnan alueella. 
 

1. Toimija 
 

Toimijan nimi  

      

Osoite  

      

Postinumero ja postitoimipaikka 

      

Puhelinnumero 

      

Sähköpostiosoite 

      

Kotikunta 

      

Yhteyshenkilö 

      

Puhelinnumero 

      

Sähköpostiosoite 

      

2. Y-tunnus tai henki-
lötunnus 

Y-tunnus (tai henkilötunnus)  

      

3. Liikkuva  
elintarvikehuoneisto 

☐Ilmoitus/hakemus elintarvikehuoneistosta tehty (viranomainen, paikkakunta) 

       

☐Todistus elintarvikehuoneistoilmoituksesta annettu (päivämäärä)         

☐ Hyväksytty liikkuvaksi laitokseksi (hyväksymispäivämäärä)          

Myyntilaitteen rekisterinumero tai muu tunniste         

4. Elintarvikkeiden 
myynti ja tarjoilu 

Missä elintarvikemyyntiä tai tarjoilua aiotaan harjoittaa (käyntiosoite ja postitoimipaikka) 

      

5. Ajankohta ja määrä-
aikaisen toiminnan 
kesto  

Arvioitu aloittamisajankohta                

☐ jatkuva          ☐ määräaikainen, toiminnan kesto        

 

6. Tuotteet ja  
elintarvikkeiden 
käsittely 

Tuotteet:       

 

☐Kaikki elintarvikkeet ovat pakattuja                  ☐Kaikki avoimet elintarvikkeet ovat esikäsiteltyjä 

☐Elintarvikkeiden käsittelyä myyntipisteessä, mitä       

 

 

7. Päiväys ja  
allekirjoitus 

Päivämäärä                 Paikka 

 

                                      

Allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

      

Ilmoitus ja liitteet toimitetaan ensisijaisesti sähköpostilla siihen Ympäristöterveyden toimipaikkaan, jonka 
alueella toimintaa harjoitetaan tai osoitteeseen ymparistoterveys@siunsote.fi. Sähköisesti lähetettyä il-
moitusta ei tarvitse allekirjoittaa. 
Tiedot rekisteröidään valvontaviranomaisen tietojärjestelmään. 
 
 



 

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden toimipaikat: 

Päätoimipaikka 
JOENSUU: Jokikatu 8, 80220 Joensuu, puhelin 013 3300 (vaihde) 
 
ILOMANTSI: Ylätie 20, 82900 Ilomantsi 
JUUKA: Poikolantie 1, 83900 Juuka 
KITEE, RÄÄKKYLÄ, TOHMAJÄRVI: Ilmarisentie 5, 82500 Kitee 
KONTIOLAHTI: Jokikatu 8, 80220 Joensuu 
LIEKSA: Mönninkatu 56, 81700 Lieksa 
LIPERI, OUTOKUMPU, POLVIJÄRVI: Kummunkatu 6, 2. kerros, 83500 Outokumpu 
NURMES, VALTIMO: Soratie 1, 75530 Nurmes  
 
sähköpostiosoite: ymparistoterveys@siunsote.fi tai etunimi.sukunimi@siunsote.fi 
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