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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  Elintarvikelain (297/2021) 
Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Isokyrö, Kauhava, Kuortane, Lappajärvi  § 13 mukainen ilmoitus 

Lapua, Seinäjoki, Soini, Vimpeli ja Ähtäri                     REKISTERÖITY KONTAKTIMATERIAALITOIMINTA
  
 

Saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää)      

 
Kontaktimateriaalialan toimijan on tehtävä ilmoitus toimipaikastaan ja siellä harjoitettavasta kontaktimateriaalitoiminnasta toiminnan 
rekisteröintiä varten toimivaltaisen valvontaviranomaisen tarjoamaan sähköiseen palveluun tai tiedot muulla tavoin viimeistään neljä viikkoa 
ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista. Ilmoitus tehdään toimipaikan sijaintikunnalle. Toiminnan keskeyttämisestä ja 
lopettamisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus toimipaikan sijaintikunnalle. Ilmoitusvelvollisuuden piirissä ovat kontaktimateriaalien ja 
tarvikkeiden valmistuksessa käytettävien materiaalien ja tarvikkeiden valmistajat, varsinaisten kontaktimateriaalien valmistajat, 
kontaktimateriaalien tukkukauppaa harjoittavat toimijat (ei vähittäiskauppa) sekä kontaktimateriaalien sisämarkkinatuontia EU-alueelta tai 
tuontia EU-alueen ulkopuolelta harjoittavat toimijat ja vastaavat vientiä harjoittavat toimijat. Ilmoitus on tehtävä myös pelkästään 
verkkokaupassa tapahtuvasta kontaktimateriaalitoiminnasta. Ilmoitus lähetetään Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuollolle (yhteystiedot 
alla). Ympäristöterveydenhuolto ottaa toimijaan yhteyttä, mikäli on tarvetta lisäselvityksiin. Ilmoituksen käsittelystä lähetetään toimijalle todistus. 

Ilmoitus koskee 

 Toimipaikasta ja siellä harjoitettavasta toiminnasta 

 Toiminnan olennaisesta muuttamisesta (toimijan vaihtuminen, toimintatyypin muutos, toiminnan lopettaminen) 

Lyhyt kuvaus toiminnan olennaisesta muuttamisesta       

 

1. Toiminnanharjoittajan tiedot 

Toiminnanharjoittajan nimi (y-tunnuksen mukainen yrityksen nimi) 
 
      

Y-tunnus (tai sen puuttuessa henkilötunnus) 
      

Katuosoite 
 
      

Postinumero 
      

Postitoimipaikka 
      

Yhteyshenkilö tai vastuuhenkilö 
      
 

Puhelin 
      
 

Sähköpostiosoite 
      

2. Laskutustiedot 

Laskutusosoite 
      
 

Verkkolaskuosoite 
 
      

Operaattoritunnus 
      

Laskutusviite 
      

3 a. Toimipaikka 

Toimipaikan nimi 
 
 

Katuosoite 
 
      

Postinumero 
      

Postitoimipaikka 
      

Yhteyshenkilö tai vastuuhenkilö 
      
 

Puhelin 
 
      

Sähköpostiosoite 
      

3 b. Tarkastusasiakirjan / todistuksen toimitusosoite 

Postitusosoite 
      
 

Sähköpostiosoite 
      

4. Toiminnan arvioitu aloittamispäivä 

Aloittamis-, muutos- tai toiminnanharjoittajan vaihtumisen ajankohta (pvm) 
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5. Materiaalilaadut 

Valitse materiaalilaadut annetuista vaihtoehdoista (asetus (EY) N:ro 1935/2004). Voit valita useita vaihtoehtoja laittamalla rastin a-
ruutusarakkeeseen. Pääasiallisin toimintatyyppi (vain yksi toimintatyyppi) rastitetaan b-ruutusarakkeeseen.  

 a. b. 
  1. Aktiiviset ja älykkäät materiaalit ja pakkaukset 

  2. Ionivaihtohartsit 
  3. Keramiikka 
  4. Korkki 
  5. Kumi 
  6. Lakat ja pinnoitteet 
  7. Lasi 
  8. Liimat 
  9. Metallit ja metalliseokset 

 a. b. 
  10. Muovit  
  11. Painovärit 
  12. Paperi ja kartonki 
  13. Puu 
  14. Regeneroitu selluloosa 
  15. Silikonit 
  16. Tekstiilit 
  17. Vahat 
  18. Muu, mikä?       

6. Toimintatyypin tarkennus  

Valitse toimintatyypin tarkennus annetuista vaihtoehdoista. Voit valita useita vaihtoehtoja. Anna tarkennus toimintatyypeittäin. Kirjoita 
materiaalilaatua kuvaava numero (katso kohta 5.) tarkennuksen kohdalle. Jos esimerkiksi valmistatte paperia ja jalostatte sitä koteloiksi, 
rastitatte sekä Valmistus että Jalostus, ja kirjoitatte molemmille riveille numero 12. 
 

 Valmistus *)       

 Yhdistelmätuotteiden valmistus       

 Jalostus **)       

 Maahantuonti 

 Sisämarkkinakauppa (EU:n sisäinen kauppa)       

 Kolmasmaatuonti (EU:n ulkopuolinen kauppa)       

 Maastavienti 

 Sisämarkkinakauppa (EU:n sisäinen kauppa)       

 Kolmasmaatuonti (EU:n ulkopuolinen kauppa)       

  Markkinointi eli tukkukauppatoiminta ***)       

 
*) esimerkiksi muovikalvon, paperin tai kartongin valmistus 
**) esimerkiksi koteloiden tai rasioiden valmistus kartongista tai muovilevystä taikka painatus ja pinnoitus 
***) esimerkiksi tukkukauppa toimittaa muovituotteita teollisuudelle tai vähittäiskauppaan 

7. Pääasiallisin käyttötarkoitus 

Valitse kontaktimateriaalin käyttötarkoitus annetuista vaihtoehdoista. Voit valita useita vaihtoehtoja. 

 Elintarvikkeiden pakkausmateriaalit 

 Elintarviketeollisuuden tuotantolaitteet ja välineet 

   Elintarvikkeen säilytykseen tarkoitetut tarvikkeet 

 Keittiölaitteet, astiat, välineet ja vastaavat 

 Pikkulapsille (0-3 v.) tarkoitettuja kontaktimateriaaleja 

 Muu, mikä?       

8. Toiminnan laajuutta kuvaava tieto  

Tuotantomäärä 

 alle 100 kpl tai alle 10 000 kg / v 

 100 – 1 000 tai 10 000 – 1 milj. kg / v 

 yli 1 000 tai yli 1 milj. / v 

Tuotanto- ja varastotilojen pinta-ala 

 alle 100 m2 

 100 – 500 m2 

 yli 500 m2 

 ei tuotanto- tai varastotiloja 

Arvioitu liikevaihto  

 alle 2 milj. € / v 

 2 – 10 milj. € / v 

 yli 10 milj. € / v 

Materiaalilaatujen määrä 

 1 – 3 kpl 

 4 – 8 kpl 

 9 – 18 kpl 

Henkilöstön määrä 

 alle 15 

 15 - 100 

 yli 100 

Toiminta on 

 paikallista 

 kansallista 

 kansainvälistä 
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9. Omavalvontasuunnitelma tai laadunhallintajärjestelmä 

Omavalvontasuunnitelma tai laadunhallintajärjestelmä (asetus (EY) N:o 2023/2006) 

 Omavalvontasuunnitelma 

 Sertifioitu laadunhallintajärjestelmä, mikä?       

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

 
 
 
 
 
 
 

LIITTEET 

 
 
 
 
 

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/
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