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Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä

Elintarvikelaki velvoittaa tiedottamaan
elintarvikehuoneiston liikkeistä
Kun liikkuva elintarvikehuoneisto siirtyy uudelle paikkakunnalle myymään tai tarjoamaan
elintarvikkeita, tulee toimijan tiedottaa tulostaan sille valvontayksikölle, jonka alueella
toimintaa tullaan harjoittamaan. Tiedon on oltava valvontayksiköllä viimeistään neljä
arkipäivää ennen ilmoitetun toiminnan aloittamista ja viimeistään kaksi viikkoa ennen
hyväksytyn toiminnan aloittamista.
Toimija voi myös tiedottaa valvontayksikköä liikkuvasta elintarvikehuoneistosta jo hyvissä
ajoin, esimerkiksi vuoden alussa, mikäli tietää jo ennalta tulevan vuoden
myyntitapahtumat.
Tapahtuman järjestäjä voi tiedottaa keskitetysti valvontayksikölle kaikkien tapahtumaan
osallistuvien rekisteröityjen liikkuvien elintarvikehuoneistojen saapumisesta alueelle, jolloin
myyjän ei tarvitse erikseen tehdä tiedottamista.
Tapahtuman paikkakunnan valvontayksikön tiedot osoitteesta:
https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/tietoa-elintarvikkeista/ota-yhteyttaelintarvikevalvontaan/.
Tiedottamisen elintarvikkeiden myymisestä liikkuvasta elintarvikehuoneistosta PäijätHämeen hyvinvointiyhtymän valvonta-alueella (Asikkala, Hartola, Heinola, Iitti, Padasjoki,
Sysmä, Hollola, Kärkölä, Myrskylä, Orimattila, Pukkila) voi tehdä sähköpostiin osoitteeseen
terveysvalvonta@phhyky.fi (v. 2022).
Tiedotteessa tulee olla seuraavat tiedot:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

yrityksesi käyttämä virallinen nimi
yhteyshenkilön nimi
yrityksen kotiosoite
yrityksen puhelinnumero ja sähköpostiosoite
yrityksen y-tunnus
tapahtumassa myytävät tai valmistettavat tuotteet
tapahtuman nimi ja sijaintipaikka
myyntiajankohta
milloin ja missä toimintasi on rekisteröity.

Tiedottamatta jättämisestä toimijalle voidaan langettaa elintarvikelain
mukainen seuraamusmaksu (Elintarvikelaki 297/2021 67§).
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
Ympäristöterveyskeskus
Virastotie 3 C 2. krs, 15780 Hollola
terveydensuojelu@phhyky.fi puh: (03) 780 0211

Elintarvikelaki 297/2021
12§

Tiedottaminen elintarviketoiminnasta liikkuvassa elintarvikehuoneistossa
Elintarvikealan toimijan on tiedotettava:
1) rekisteröidystä elintarviketoiminnasta liikkuvassa elintarvikehuoneistossa niille kunnille, joiden
alueella toimintaa harjoitetaan;
2) elintarviketoiminnasta liikkuvassa teurastamossa tai riistan käsittelylaitoksessa ja niiden
yhteydessä olevassa hyväksytyssä elintarvikehuoneistossa Ruokavirastolle;
3) elintarviketoiminnasta liikkuvassa poroteurastamossa ja sen yhteydessä olevassa hyväksytyssä
elintarvikehuoneistossa aluehallintovirastolle;
4) elintarviketoiminnasta muussa hyväksytyssä liikkuvassa elintarvikehuoneistossa niille kunnille,
joiden alueella toimintaa harjoitetaan.
Tiedon on oltava toimivaltaisella valvontaviranomaisella viimeistään neljä arkipäivää ennen
ilmoitetun toiminnan aloittamista.

67 §

Elintarvikevalvonnan seuraamusmaksu
Toimivaltainen valvontaviranomainen voi määrätä toimijan maksamaan vähintään 300 euron ja
enintään 5 000 euron elintarvikevalvonnan seuraamusmaksun, jos toimija:
1) harjoittaa alkutuotantoa, elintarviketoimintaa tai kontaktimateriaalitoimintaa sellaisessa
toimipaikassa, jota ei ole 9 tai 11 §:n mukaisesti hyväksytty tai josta ei ole tehty 8, 10 tai 13 §:ssä
tarkoitettua ilmoitusta;
2) harjoittaa elintarvikkeiden tai elintarvikekontaktimateriaalien markkinointia
elintarvikesäännösten vastaisella tavalla;
3) ei noudata 12 §:ssä säädettyä velvollisuutta tiedottaa elintarviketoiminnasta liikkuvassa
elintarvikehuoneistossa;
4) ei noudata 14 §:ssä säädetty vaatimusta jäljitettävyydestä;
5) ei noudata 15 §:ssä säädettyä vaatimusta omavalvonnasta;
6) ei noudata 17 §:ssä säädettyä vakavia vaaroja tai ruokamyrkytyksiä koskevaa
ilmoitusvelvollisuutta tai 18 §:ssä säädettyä zoonooseja koskevaa ilmoitusvelvollisuutta; tai
7) ei noudata 34 tai 36 §:ssä laboratoriolle tai siellä harjoitettavalle toiminnalle säädettyjä
vaatimuksia.
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