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Suurtapahtumat
• Järjestäjä tekee ilmoituksen ympäristöterveydenhuoltoon
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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tapahtuman nimi, aika, paikka ja kuvaus tapahtumasta
vastuuhenkilön yhteystiedot
osallistujamäärä
selvitys käymälöistä
jätehuoltosuunnitelma
selvitys talousveden saannista
selvitys
l it elintarviketoimijoiden
li t ik t i ij id välineiden
äli id h
huoltotiloista
lt til i t
selvitys elintarvikkeiden varastotiloista
lista kaikkien toimialojen toimijoista ja toiminnoista

Esittäjän nimi
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Elintarvikkeiden myynti, valmistus ja tarjoilu
tapahtumissa
• Siirrettävä myyntilaite
• ilmoitettu elintarvikehuoneistoksi valvontayksikössä, missä otettu ensi
kerran käyttöön; elintarvikehuoneistoilmoitus ≥4 viikkoa ennen
toiminnan aloittamista
• elintarvikehuoneistoilmoituksen käsittely on maksullinen, todistus
• ilmoitus toiminnasta tapahtumassa muun valvontayksikön alueella
tehtävä tapahtumapaikan elintarvikevalvontaviranomaiselle
(ympäristöterveydenhuolto) ≥4 arkipv ennen aloittamista,
eläinperäisiä elintarvikkeita käsittelevä liikkuva laitos ≥ 2 vk ennen
aloittamista
l itt i t (il
(ilmoituksen
it k
kä
käsittely
itt l maksuton)
k t )
• toimintailmoituksen johdosta voidaan tehdä tarkastus, joka voi olla
maksullinen
• todistus ja omavalvontasuunnitelma tulee olla mukana siirrettävässä
myyntilaitteessa
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Elintarvikkeiden myynti, valmistus ja tarjoilu
tapahtumissa
• Muu ilmoitettu elintarvikehuoneisto
• perustetaan yksittäistä tapahtumaa varten tai on olemassa olevan
toiminnan laajennus, ei siirry tapahtumasta toiseen
• toimija tekee elintarvikehuoneistoilmoituksen ≥4 viikkoa ennen toiminnan
aloitusta elintarvikevalvontaviranomaiselle (ympäristöterveydenhuolto)
(ympäristöterveydenhuolto),
maksullinen
• toiminta ammattimaista
• elintarvikehuoneistoilmoituslomakkeita valvontayksiköistä
y
jja niiden
nettisivuilta
• anniskeluoikeutta haetaan AVI:lta, alkoholitarkastaja pyytää ensin
elintarvikevalvontaviranomaisen lausunnon
esim.
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tapahtumaa varten pystytetty ravintolateltta
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Elintarvikkeiden myynti, valmistus ja tarjoilu
tapahtumissa
• tapahtuman järjestäjä voi tehdä ilmoituksen keskitetysti
elintarvikevalvontaviranomaiselle
• lista yhteystietoineen + selostus toiminnoista

• WC-lukumäärät tapahtumassa
• STM:n ohje
j lukumääristä/kävijämäärä
j
• elintarviketarjoilu ja anniskelu edellyttävät lisäksi WC:itä välittömässä
läheisyydessä
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Ilmoitusta ei tarvitse tehdä
• kun toimintaan liittyvät riskit ovat elintarviketurvallisuuden
kannalta vähäisiä sekä
•
•
•

a)) toiminta tapahtuu
p
samassa huoneistossa kuin muu
elinkeinotoiminta
b) toimija on yksityinen henkilö tai
c)) toimintaa ei voida pitää
p
elinkeinon harjoittamisena
j

esim.

koulun myyjäiset (kotona paistettua leipää, pullaa),
p keittää kahvit/paistaa
p
makkaraa
eräopas

• alkutuotantotoimija (esim. viljelijä) myy omaa tuotantoaan
esim.
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omien marjojen myynti
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Tupakan myynti
• tupakan myyntilupaa haetaan tapahtumapaikkakunnan
terveydensuojeluviranomaiselta (ympäristöterveydenhuolto) sähköisesti
osoitteessa www.valvira.fi n. 4 viikkoa ennen tapahtumaa

• tieto sähköisestä hakemuksesta ja omavalvontasuunnitelmasta tulee
sähköpostilla ao. paikkakunnan ympäristöterveydenhuoltoon, myyntilupa
toimijalle
j
jja Valviran rekisteriin,, maksullinen

• tupakointi tapahtumissa on kielletty katoksissa ja katsomoissa sekä
muissa tilaisuuden seuraamiseen tarkoitetuissa tiloissa, jjoissa osallistujat
j
oleskelevat paikoillaan, järjestäjä merkitsee alueet

• tupakointi sallittu vain järjestäjän tupakointiin merkitsemällä paikalla,
tupakansavu ei saa levitä paikkoihin, jossa tupakointi kielletty
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Kuluttajaturvallisuus
• kuluttajapalvelun järjestäjän tehtävä ilmoitus (maksullinen)
tapahtumapaikkakunnan terveydensuojeluviranomaiselle
(ympäristöterveydenhuolto), jos palvelussa merkittäviä riskejä
• ilmoitukseen
il it k
liit
liitetään
tää ki
kirjallinen
j lli
tturvallisuussuunnitelma
lli
it l
elili
turvallisuusasiakirja

• esim.
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kiipeilykeskus
seikkailu- ja elämyspalvelut
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Terveydensuojelulain 13 § toiminnot
• esim.
esim tatuointien ja lävistysten tarjoajat
• toiminnan tulee olla hyväksytty terveydensuojelulain 13 § nojalla,
h äk
hyväksymispäätös
i äätö maksullinen
k lli

• tapahtuman järjestäjä voi tehdä ilmoituksen toimijoista keskitetysti
terveydensuojeluviranomaiselle (ympäristöterveydenhuolto)
• lista yhteystietoineen + selostus toiminnoista

• tarkastus paikan päällä, voi olla maksullinen
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Ilmoituslomakkeet ja lisätiedot
TURKU:

• terveystarkastajat: puh. 266 1073
• http://www.turku.fi/Public/default.aspx?contentid=11343
htt //
t k fi/P bli /d f lt
?
t tid 11343
muut viranomaiset:
• www.evira.fi (elintarvikkeet)
• www.valvira.fi ((tupakka,
p
terveydensuojelu)
y
j )
• www.tukes.fi (kuluttajaturvallisuus)
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