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ELINTARVIKEHUONEISTON HYVÄKSYMISHAKEMUS / ILMOITUSLOMAKE, 
ELINTARVIKKEIDEN ULKOMYYNTI JA TARJOILU   
Elintarvikelaki 23/2006, 13 - 15 § 
Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta 321/2006, 1 -3 § 
 
 
(Huom! Sähköisesti täytettävä lomake antaa täytettäessä tilaa tarpeen mukaan) 

1. Hakemuksen/ ilmoituksen aihe (ohjeet lomakkeen lopussa) 

 a) Hyväksymishakemus elintarvikehuoneistolle  
(toiminta kestää yli 2 vrk tai tapahtuu useammin kuin 30 vrk välein samassa paikassa, esim. yksittäiset tapahtumat tai 
yhdessä tietyssä paikassa tapahtuva pidempiaikainen myynti tai tarjoilu) 

 b) Hyväksymishakemus siirrettävän tilan käyttöönotosta (siirrettävän tilan hyväksyminen elintarvikehuoneistoksi) 
 Käyttöönottopäivämäärä:       

 c) Ilmoitus tilapäisestä myynnistä (enintään 2 päivää ja harvemmin kuin 30 vrk välein samassa paikassa) 

 d) Ilmoitus siirrettävästä tilasta tapahtuvasta myynnistä (siirrettävä tila hyväksytty aiemmin elintarvikehuoneistoksi) 
  Hyväksymispäivämäärä       Päätösnro (Kopio päätöksestä liitteenä)       
 Hyväksymiskunta/kuntayhtymä 
       
  
2. Myynti-/tarjoilutapahtuma 
Myynti-/tarjoilupaikka/tapahtuma, alkamisajankohta ja toiminnan kesto (päivinä):  
      
 

3. Elintarvikealan toimijan tiedot 
Nimi: 

      
Osoite: 

      
Postinumero: 

      
Postitoimipaikka: 

      
Yritys-/yhteisö-/henkilötunnus: 

      
Sähköposti: 

      
Puhelin/GSM: 

      
Fax: 

      

Yrityksen/toimijan 
nimi ja 
yhteystiedot 

Mahdollinen rekisteritunnus tai muu ajoneuvon/laitteen tunniste: 

      
Nimi: 

      Yhteyshenkilön 
tiedot  
(jos eri kuin hakija) Puhelin/GSM: 

      
Sähköposti: 

      
Nimi: 

      
Katuosoite 
      

Laskutusosoite  
(jos eri kuin 
yrityksen/toimijan 
osoite) Postinumero: 

      
Postitoimipaikka: 
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4. Elintarvikehuoneiston ja toiminnan kuvaus 

Käyttötarkoitus 
 Ruoan valmistus   Elintarvikkeiden myynti 
 Muu, mikä       

Toiminnan laajuus Henkilökunnan määrä 
      

Asiakaspaikkojen määrä 
      

Myyntipisteiden määrä (jos useita) 
       

 Pakkaamattomia 
mitä:       

 Pakattuja  
mitä:        

Luettelo 
valmistettavista/ 
myytävistä 
elintarvikkeista 

 Pakasteita  
mitä:       

Myynti-/ 
valmistuspiste  Teltta/telttakatos  Vaunu  Auto  Muu, mikä       

Myynti-/ 
valmistuspisteen 
kalusteet 

 Jäähdytyslaite        kpl   Kylmä-/lämpölaukku        kpl 
 Pakastin        kpl  Uuni/liesi        kpl  
 Grilli       kpl  Savustin        kpl 
 Muu, mikä, määrä:       

Ruoanvalmistus- 
/myyntipisteen 
pisarasuojaus 

 Ruoanvalmistus-/ myyntipiste suojattu pleksillä/vastaavalla tavalla 
 Ruoanvalmistuspiste riittävän kaukana/ erillään myyntipisteestä 
 Muu, mikä:       
 Liitetty vesijohtoverkostoon 
 Muu veden laatuvaatimukset täyttävä vesi; toteutustapa:       Talousveden saanti 

ja käsihygienian 
järjestäminen 

 Desinfioivat kosteuspyyhkeet 
 Myyntipisteessä, miten       

 Myyntialueella, miten       Työvälineiden ja 
laitteiden 
puhdistus 

 Muualla, missä ja miten       

Käymäläjärjestelyt 

Henkilökunnan käymälät        kpl 
  Myyntipisteen yhteydessä (toimija 

vastaa käymälästä) 
  Myyntialueella (toimija ei vastaa 

käymälästä) 

Asiakaskäymälät        kpl 
  Myyntipisteen yhteydessä (toimija vastaa 

käymälästä) 
  Myyntialueella (toimija ei vastaa 

käymälästä) 
Kuvaus kiinteiden jätteiden keräilystä: 
      

Jätehuolto Nestemäisten jätteiden keräily: 
 Kunnallinen viemäriverkosto   
 Muu, miten       

 
Arvioitu kuljetusaika:       

Elintarvikkeiden 
kuljetus 

 Kuljetusvälineessä jäähdytyslaitteisto 
 Kuljetus kylmä-/lämpölaukuissa 
 Muu, mikä       

Elintarvikkeiden 
säilytys myyntiajan 
ulkopuolella 
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Myyntikalusteiden 
ja –välineiden 
säilytys myyntiajan 
ulkopuolella 

      

 
5. Liitteet ja lisätiedot  
Liitteet   Omavalvontasuunnitelma (a ja b –kohdan mukainen hakemus tai c –kohdan mukainen 

ilmoitus, mikäli käsitellään helposti pilaantuvia, pakkaamattomia elintarvikkeita) 
  Myyntipisteen pohjapiirros 
  Myyntialueen pohjapiirros  
  Elintarvikevalvontaviranomaisen päätös  

(elintarvikkeiden, kalusteiden, laitteiden yms. säilytys myyntiajan ulkopuolella) 
  Kopio siirrettävän tilan hyväksymispäätöksestä (kun kyseessä ilmoitus d) 
  Muu, mikä       

 
Lisätietoja       

  
Aika ja paikka: 
      
Allekirjoitus 
 
 
 
 

 

Nimenselvennys       
 
6. Viranomaisen merkinnät 
Hakemuksen/ilmoituksen saapumispvm 
 
 

Tarkastajan nimi ja tarkastuspäivä 
 

Täydennystä hakemukseen pyydetty pvm 
 

Tarvittavat asiakirjat saatu, pvm 
 

 
Tämä lomake on Eviran ulkomyyntiohjeen liite, jolla voidaan hakea (toiminnan laajuudesta ja luonteesta riippuen) joko 
elintarvikehuoneiston hyväksyntää tai tehdä ilmoitus toiminnasta. Kunta tai kuntayhtymä voi halutessaan vaatia 
hakemuksen tai ilmoituksen tehtäväksi myös muulla lomakkeella. Lomakkeen kaikki kohdat tulee täyttää niiltä osin kun 
ne koskevat aiottua toimintaa. Elintarvikevalvontaviranomainen voi tarvittaessa vaatia lisätietoja.   
 
Hakemuksen/ilmoituksen aihe 
 
Rastita kohta a, Hyväksymishakemus elintarvikehuoneistolle, mikäli kyseessä on yksittäinen, kertaluontoinen 
tapahtuma, joka kestää yli 2 vrk tai tapahtuu useammin kuin 30 vrk välein samassa paikassa eikä myynti- tai 
tarjoilutoimintaa aiota harjoittaa jatkossa säännöllisesti. 
 
Rastita kohta b, Hyväksymishakemus siirrettävän tilan käyttöönotosta (siirrettävän tilan hyväksyminen 
elintarvikehuoneistoksi), mikäli myyntikalustoa, kojua tms. on tarkoitus myöhemmin käyttää useissa eri tapahtumissa. 
Hakemus on toimitettava kotikuntaan tai siihen kuntaan, jossa toiminnan tukipiste sijaitsee. Jatkossa hyväksytyn 
siirrettävän tilan käytöstä tulee tehdä ilmoitus (kohta d) sen paikkakunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle, jolla 
toimintaa aiotaan harjoittaa. 
 
Rastita kohta c, mikäli kyseessä on kertaluontoinen, yksittäinen tapahtuma, joka kestää enintään 2 päivää ja tapahtuu 
harvemmin kuin 30 vrk välein samassa paikassa eikä myynti- tai tarjoilutoimintaa aiota harjoittaa jatkossa säännöllisesti.  
 
Rastita kohta d, mikäli kyseessä on siirrettävän tilan käytöstä tehtävä ilmoitus ja siirrettävä tila on aiemmin hyväksytty 
elintarvikehuoneistoksi.  


