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SEINÄJOEN KAUPUNKI | Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuolto 

Ravitie 8 B | 60120 Seinäjoki | p. 06 416 2111 (vaihde) | www.seinajoki.fi  

Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuolto Eläinperäisten elintarvikkeiden  

Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Isokyrö, Kauhava, Kuortane, Lappajärvi  sisämarkkinatuonnin 
Lapua, Seinäjoki, Soini, Vimpeli ja Ähtäri  aloittamisesta, olennaisesta 

muutoksesta tai lopettamisesta
  

Saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää)      

 

Toiminnan aloittamisen/ muuttamisen/ lopettamisen ajankohta:  
 
Ilmoitus koskee 

    toiminnan aloittamista   toiminnan olennaista muuttamista                muuta, mitä?       

1. Toiminnanharjoittajan tiedot  

 Toiminnanharjoittajan nimi (y-tunnuksen mukainen yrityksen nimi) 
 
      

Y-tunnus (tai puuttuessa henkilötunnus) 
      

Katuosoite 
      
 

Postinumero 
      

Postitoimipaikka 
      

Yhteyshenkilö 
 
      

Puhelinnumero 
      
 

Sähköpostiosoite 
      

2. Laskutusosite 
Laskutusosoite 
 
      

Verkkolaskutusosoite 
      
 

Operaattoritunnus 
      

Laskutusviite 
      

3a. Toimipaikka 

 Toimipaikan nimi 
 
      

Käyntiosoite 
 
      

Postinumero 
      

Postitoimipaikka 
      

Sisämarkkinatuonnista vastaava yhteyshenkilö  
 
      

Puhelinnumero 
      
 

Sähköpostiosoite 
      

 Kyseessä on ulkomyyntikohde/ liikkuva elintarvikehuoneisto 

3b. Tarkastusasiakirjan / todistuksen toimitusosoite 
Postitusosoite 
      
 

Sähköpostiosoite 
      

4. Elintarvikkeiden vastaanottopaikat 

Valitse toinen tai molemmat: 

 Sisämarkkinoilta tuotavien elintarvikkeiden varastointiin käytetään ulkopuolista varastopalvelua 

 Sisämarkkinoilta tuotavat elintarvikkeet vastaanotetaan toimijan omaan elintarvikehuoneistoon 

Sisämarkkinoilta tuotujen eläinperäisten elintarvikkeiden vastaanottopaikat eritellään seuraavalla sivulla olevaan taulukkoon. 

Osoite, jossa sisämarkkinatuonnin asiakirjat ovat tarkastettavissa 
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5. Tiedot toiminnasta 

 
Arvio kaiken maahantuonnin laajuudesta (kg/vuosi)       

Arvio eläinperäisten elintarvikkeiden maahantuonnin laajuudesta (kg/vuosi)       

Arvio eläinperäisten elintarvikkeiden tuontitiheydestä sisämarkkinoilta (tuontikertoja/vuosi)       

 

 Toimintaan sisältyy maahantuotujen elintarvikkeiden välitystä muille toimijoille 

Muita lisätietoja toiminnasta:       

6. Tuotavat elintarvikkeet 

 
 Raaka liha, jauheliha ja/tai sisäelimet 

 Kananmunat 

 Lihavalmisteet 

 Raakalihavalmisteet 

 Hyönteiselintarvikkeet ja raa’at hyönteiset

 Kalastustuotteet ja elävät merenelävät

 Maito- ja munatuotteet, muiden eläinten kuin kanojen munat 

 Muut (esim. kollageeni, suolet, hunaja), mikä:

Arvio sisämarkkinoilta vastaanotettavien eläinperäisten elintarvikkeiden määristä seuraavan 12 kuukauden aikana:

Elintarvikeluokka (ks. 
liite)

Lähtömaa (lähetettävän 
laitoksen maa) 

Vastaanottomäärä (kg/v) Vastaanottotiheys 
(krt/v) 

Vastaanottopaikka  
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LISÄTIETOJA (Tähän voit halutessasi kertoa lisätietoja ja tarkennuksia toimintaan liittyen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Päiväys ja allekirjoitus 

Aika ja paikka 

 

Allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

 

Maksut 

Ilmoituksen käsittelystä peritään Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymän taksan mukainen maksu. 
 
Ilmoituksenvaraisilta toimijoilta (pl. alkutuotanto, rekisteröity itujen alkutuotanto, kyläkaupat, yleishyödylliset yhteisöt sekä metsästäjät, jotka 
toimittavat luonnonvaraista riistaa tai luonnonvaraisen riistan lihaa pieninä määrinä suoraan lopulliselle kuluttajalle tai paikallisille 
vähittäisliikkeille, jotka toimittavat tuotteet suoraan lopulliselle kuluttajalle) peritään vuosittain valvonnan perusmaksu, jonka suuruus on 150 €. 
Maksu peritään kunkin kalenterivuoden alussa. Jos toimijan yhdessä toimipaikassa harjoittama toiminta sisältää useita 72 §:n 1 momentissa 
tarkoitettuja toimintoja, valvonnan perusmaksu peritään vuosittain vain yhden kerran. 
 
Valvonnan perusmaksu peritään kalenterivuoden alussa. Valvontakohteelta, jonka toiminnan aloittamisesta tehdään ilmoitus kesken 
kalenterivuoden, ei peritä valvonnan perusmaksua kyseiseltä kalenterivuodelta. 
 
Jos toiminnanharjoittaja tekee kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle ilmoituksen toiminnan lopettamisesta, valvonnan perusmaksun 
periminen päättyy seuraavan kalenterivuoden alusta. 

Ilmoitus toimitetaan Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuoltoon 

 

Kuusiokuntien alueella: Kirjapainonkuja 2, 63300 Alavus                      terveystarkastajat@seinajoki.fi 

Muiden kuntien alueella: Ravitie 8 B, 60120 Seinäjoki 

 

 

 

Viranomaisen merkintöjä 

Ilmoitus on täytetty asianmukaisesti (pvm)  

Lisätietoja pyydetty (pvm)                                                 Pyydetyt lisätiedot saatu  

Ilmoitus käsitelty  

Viranomainen  

 
Tiedot tallennetaan Ruokaviraston ylläpitämään ympäristöterveydenhuollon keskitettyyn toiminnanohjaus- ja tiedonhallintajärjestelmään 
(VATI). Järjestelmän rekisteriseloste on nähtävissä osoitteessa https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/tietosuoja/ 

 

mailto:terveystarkastajat@seinajoki.fi
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/tietosuoja/


      Sivu 4 / 4 
 
 

 

 
Liite: Eläinperäisten elintarvikkeiden pää- ja alaluokat 
 
Siipikarjanliha (pääluokka 3) ja muun eläimen liha (pääluokka 4) jaetaan lisäksi alaluokkiin eläinlajin mukaan. 
Merkitse ilmoituslomakkeelle elintarvikelaji pääluokan ja tarvittaessa lisäksi alaluokan koodilla. Esimerkiksi raaka, 
pakastettu broilerin ilmoitetaan seuraavasti: 3 b, alaluokka 1. 
 

PÄÄLUOKAT 1 JA 2: Naudan- ja sianliha 
1a naudanliha ja jauheliha, tuore 
1b naudanliha ja jauheliha, pakaste 
1c naudanliha MSM, tuore 
1d naudanliha MSM, pakaste 
1e naudanliha, raakalihavalmiste 
2a sianliha ja – jauheliha, tuore 
2b sianliha ja – jauheliha, pakaste 
2c sianliha MSM, tuore 
2d sianliha MSM, pakaste 
2e sianliha, raakalihavalmiste 

PÄÄLUOKKA 3: Siipikarja: tarkennetaan ilmoittamalla myös 
alaluokka 
3a siipikarjanliha ja -jauheliha, tuore 
3b siipikarjanliha ja -jauheliha, pakaste 
3c siipikarjanliha MSM, tuore 
3d siipikarjanliha MSM, pakaste 
3e siipikarjanliha, raakalihavalmiste 
 

ALALUOKAT 
1 Kana 
2 Kalkkuna 
3 Helmikalkkuna 
4 Ankka 
5 Hanhi 
6 Muu 
 

PÄÄLUOKKA 4 
Muun eläimen liha: tarkennetaan ilmoittamalla myös 
alaluokka 
4a muun eläimen liha ja jauheliha, tuore (sis. MSM) 
4b muun eläimen liha ja jauheliha, pakaste (sis. MSM) 
4e muun eläimen liha, raakalihavalmiste 
 

ALALUOKAT 
1 lammas 
2 villisika, tarhattu 
3 villisika, luonnonvarainen 
4 muut sorkkaeläimet, tarhattu (esim. vuohi, biisoni) 
5 muut sorkkaeläimet, luonnonvaraiset (esim. hirvi, peura, 
poro, kauris) 
6 linnut, luonnonvaraiset 
7 hevonen 
8 hyönteiset 
9 matelijat 
10 karhut ja muut petoeläimet 
11 muu 
 
 

PÄÄLUOKAT 6, 10a ja 13 
6 Kananmunat 
10a juusto lämpökäsittelemättömästä maidosta (kaikki 
eläimet) 
13 lämpökäsittelemätön maito (kaikki eläimet) 

 
*MSM = mekaanisesti erotettu liha (mechanically separated meat) 
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