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Ulkomyynti ja tilapäinen elintarviketoiminta
Toimija on vastuussa
❑ Ulkomyynnissä on huolehdittava elintarvikkeiden turvallisuudesta ja hyvästä hygieenisestä
laadusta. Siitä vastaa elintarvikealan toimija eli tuotteen myyjä tai tarjoaja.
❑ Ulkomyyntiin rinnastetaan myös kauppakeskusten aulatiloissa ja vastaavissa tapahtuva
elintarvikkeiden myynti tai tarjoilu.
❑ Elintarvikkeesta on annettava totuudenmukaiset ja riittävät tiedot, esimerkiksi pakatun tuotteen
pakkausmerkinnöissä.
❑ Juomaveden ja ruoanvalmistukseen, astioiden pesuun, siivoukseen ja puhdistukseen käytettävän
veden tulee täyttää talousveden laatuvaatimukset. Mikäli vesi tuodaan tapahtumaan esim.
tankkiautoilla, on tapahtumajärjestäjän velvollisuus varmistua veden laadusta ja sen
soveltuvuudesta käyttötarkoitukseen. Tapahtumapaikalla tulee olla erillinen vesipiste
elintarviketoimijoille ja yleisön juomavedelle.

Ei ilmoitusvelvollisuutta 1.
❑ Elintarvikelain mukaan aivan pienimmät toimijat on rajattu suunnitelmallisen (eli maksullisen)
valvonnan ja siten myös ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle.
❑ Nykyinen elintarvikelaki ei tunne tilapäisen elintarviketoiminnan käsitettä. Toimintoja arvioidaan
niiden aiheuttaman riskin mukaan.
❑ Ilmoitusvelvollisuutta ei ole elintarvikealan toimijalla, silloin kun toiminnan elintarvikeriskit ovat
vähäiset ja
1. kyseessä on yksityinen henkilö (ei Y-tunnusta)
2. toiminta ei ole elinkeinon harjoittamista
Tällaisen toiminnan tarkastamisesta ei peritä maksuja.
❑ Oman alkutuotannon tuotteiden ulkomyynti lasketaan alkutuotantoon kuuluvaksi toiminnaksi,
jolloin siitä ilmoitetaan alkutuotantoilmoituksen yhteydessä.

Ei ilmoitusvelvollisuutta 2.
❑ Esimerkkejä toiminnasta, josta ei edellytetä ilmoituksen tekemistä, silloin kun elintarvikeriskit ovat
vähäiset:
❖ koulun tai yhdistyksen myyjäiset
❖ kahvitarjoilun järjestäminen
❖ makkaranpaisto tai lohen loimutus urheilutapahtumassa
❖ kotona leivotun leivän myynti torilla
❖ karamellin, suklaan tai piparien myynti lahjatavarapuodissa
❖ ns. pop up –ravintolat
❑ Poikkeuksina
❖ myydään tuoretta lihaa tai kalaa
❖ myydään raakalihavalmisteita
❖ myydään kylmäsavustettua tyhjiöpakattua kalaa
❖ loimutettu lohi jäähdytetään ja myydään myöhemmin
❖ valmistetaan täyssäilykkeitä
❖ myyjäisissä valmistetaan ja myydään sushia

Niin… se pop up
❑ Elintarvikelain mukaan yksityisen henkilön vähäriskinen pop up -ravintolatoiminta on tietyin
ehdoin mahdollista eikä toiminnasta tarvitse ilmoittaa kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle.
Pop-up toiminta on mahdollista myös yksityisenä elinkeinonharjoittajana (toiminimiyrittäjänä),
kunhan muut pop-up toiminnan ehdot täyttyvät. Pop-up toimintaan sovelletaan 15 000 euron
liikevaihtorajaa.
❑ Pop up -ravintolatoiminnan on oltava niin vähäriskistä kuin mahdollista. Vähäriskisenä tai
kohtuullisen vähäriskisenä elintarvikkeiden valmistuksena voidaan pitää esimerkiksi
❖ leipomista
❖ kinkku- tai juustovoileipien koostamista
❖ keitto-, pata- ja laatikkoruokien valmistamista ja niiden välitöntä tarjoilua.
❖ graavikala, sushi, tartarpihvit ym. – ilmoitus kunnan elintarvikevalvontaan!
❑ Ruokaviraston näkemyksen mukaan pop up -ravintolaa voi pitää 12 päivänä kalenterivuoden
aikana ennen kuin toiminnasta tarvitsee tehdä elintarvikehuoneistoilmoitus. Ruokavirasto
suosittelee, että pop up -ravintolaa pidettäisiin lyhytaikaisesti, mielellään yksittäisinä päivinä,
jolloin elintarviketurvallisuutta on helpompi hallita.

Liikkuva elintarvikehuoneisto
❑ Liikkuvan elintarvikehuoneiston käyttöönotosta tehdään kertaluonteinen ilmoitus sen kunnan
viranomaiselle, jonka alueella toiminta aloitetaan. Ilmoitus on tehtävä sähköisesti Ilppa-ilmoituksena neljä
viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai oleellisen muutoksen tekemistä jo toiminnassa olevaan
elintarvikehuoneistoon.
https://www.suomi.fi/palvelut/verkkoasiointi/ilppa-ruokavirasto/95f8348a-538b-4492-840dd020548060d4
❑ Jos liikkuva elintarvikehuoneisto on hyväksytty tai ilmoitettu viranomaiselle, tapahtuman järjestäjän tulee
varmistaa, että liikkuvasta elintarvikehuoneistosta tiedotetaan niiden kuntien viranomaisille, joiden alueella
toimintaa harjoitetaan.
❑ Auran kunnan valvontaviranomainen on Liedon kunnan Elintarvikevalvonta. Tiedotus on tehtävä vähintään
neljä päivää ennen toiminnan aloittamista sähköpostilla tai lomakkeella. Toimiva käytäntö on, että
tapahtuman järjestäjä tiedottaa kootusti tapahtumansa elintarviketoimijoista esim. sähköpostilla
(ymparistoterveydenhuolto@lieto.fi) Varsinainen tiedotusvelvollisuus on kuitenkin itse elintarviketoimijalla.

Hyödyllisiä linkkejä
❑ Yleisötilaisuuksien käymälämääristä on säädetty tarkemmin asetuksella:
https://www.valvira.fi/documents/14444/261239/Valvira_ohje_14_2011.pdf/47034682-2ee8-477d-9ccb592d8a1b284f
❑ https://lieto.fi/palvelut-ja-asiointi/viranomaisten-tekemavalvonta/ymparistoterveydenhuolto/elintarvikevalvonta/
❑ https://www.ruokavirasto.fi/
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