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Kuopion kaupunki
Kaupunkiympäristön palvelualue
Ympäristöterveydenhuolto

Ilmoitus virtuaalisesta elintarvikehuoneistosta
elintarvikelaki (23/2006, muutos 352/2011)
13 § 1. mom.

Virtuaalisia elintarvikehuoneistoja ovat esimerkiksi niin sanotut 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
Kuopion kaupungin ympäristöterveydenhuoltoon neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai
suunniteltua muutosta. Ympäristöterveydenhuolto käsittelee ilmoituksen ja siitä lähetetään toimijalle
todistus. Käsittelymaksu määräytyy ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukaisesti.

Ilmoitus koskee
toiminnan aloittamista

Tulosta

Tyhjennä lomake

toiminnan olennaista muuttamista
muuta, mitä?

Toimijan nimi:

1. Toimija

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

Toimijan Y –tunnus (tai sen puuttuessa henkilötunnus):
Osoite ja postitoimipaikka:

Kotikunta:

Yhteyshenkilö:

Puhelinnumero/-t:

Sähköpostiosoite:
Laskutusosoite (jos eri kuin toimijan osoite):

2. Toiminnan
aloitus - tai
muutosajankohta
3. Toiminnan
kuvaus

4. Markkinointi
5.Tieto
omavalvontasuun
nitelmasta

Toiminnan arvioitu aloittamisajankohta tai toiminnan muutosajankohta:
__.__.20__
Kuvaus aloitettavasta toiminnasta tai toiminnan muuttamisesta:

Asiakkaiden markkinoinnissa yrityksen käyttämä nimi:
Omavalvontasuunnitelma on laadittu
Omavalvontasuunnitelma laaditaan __.__.20__ mennessä
Omavalvontasuunnitelman laadinnassa on käytetty toimialan laatimaa
hyvän käytännön ohjetta*, mitä?

Postiosoite
Käyntiosoite
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6. Toiminta

Täytä kohtien 5.1 – 5.4 vaihtoehdoista ne, jotka parhaiten kuvaavat
pääasiallista toimintaa.

6.1 Toiminnan
tyyppi

Valitaan yksi alla olevista vaihtoehdoista, joka parhaiten kuvaa
pääasiallista toimintaa
myynti
markkinointi eli mainonta
sisämarkkinatuonti EU- ja ETA-alueilta
kolmasmaatuonti
sisämarkkinavienti
vienti kolmansiin maihin
välitys
muu, mikä?

6.2 Toiminnan
luonne

Valitaan yksi alla olevista vaihtoehdoista, joka parhaiten kuvaa
pääasiallista toimintaa
verkostomarkkinointi
internetmyynti; internetsivuston
www –osoite:
puhelinmyynti
postimyynti
muu, mikä?

6.3 Toiminnan
kohd e

Valitaan alla olevista vaihtoehdoista ne, jotka parhaiten kuvaa
pääasiallista toimintaa
Mitä elintarvikkeita toiminta koskee:
tavanomaiset elintarvikkeet, mitä?
täydennetyt elintarvikkeet
ravintolisät
erityisruokavaliovalmisteet, mitä?
elintarvikeparanteet (lisäaineet, aromit ja entsyymit)
muuta, mitä:

6.4 Toiminnan
laajuus

Paljonko tuotenimikkeitä on valikoimassa (lkm)
tavanomaisia elintarvikkeita:
ravintolisiä:
erityisruokavaliovalmisteita
elintarvikeparanteita
muuta, mitä:
Markkinointikieli:
Markkinointialue:

7. Toimijan
allekirjoitus ja
nimenselvennys

Paikka

Postiosoite
Käyntiosoite

PL 1199
Microkatu 1

Päivämäärä

Allekirjoitus ja nimenselvennys
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Ilmoituslomake on toimitettava Kuopion kaupungin ympäristöterveydenhuoltoon.
Yhteystiedot löytyvät sivun alareunasta.
Viranomainen täyttää

Tarkastajan
kuittaus

Ilmoitus oli täytetty asianmukaisesti:

kyllä,

ei. Tarkistuspvm: ___ /___.20___

Lisätietoja on pyydetty ___ /___.20___. Mitä? __________________________
_______________________________________________________________
Pyydetyt lisätiedot on saatu ___ /___.20___.
Alustava riskinarviointi on tehty ___ /___.20___ valtakunnallisen elintarvikeohjelman
mukaisesti.
Todistus ilmoituksen käsittelystä on lähetetty toimijalle ___/___.20___.
Tiedot elintarvikehuoneistosta tai siinä tapahtuvista olennaisista muutoksista on tallennettu
TerveKuu -valvontakohdetietokantaan ___/___.20___.
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