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  Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat

Toiminnanharjoittaja täyttää soveltuvin osin
Ilmoitus alkoholilain (1102/2017) 3 §:n 1 mom. 13,14 ja 15 kohdassa ja 17 §:n 1 mom. 4.kohdassa sekä 26 §:ssä tarkoitetun 
alkoholijuomamyymälän toiminnan aloittamisesta tai toiminnassa tapahtuvasta olennaisesta muuttamisesta on lähetettävä 
asianomaiseen aluehallintovirastoon neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai suunniteltua muutosta. Ilmoituksesta ei tehdä 
erillistä päätöstä, mutta valvontaviranomainen antaa elintarvikealan toimijalle todistuksen ilmoituksen käsittelystä. 
Aluehallintovirasto voi pyytää toimijalta muita ilmoituksen käsittelemiseksi tarpeellisia selvityksiä. Ilmoituksen käsittelystä 
peritään valtioneuvoston aluehallintoviraston maksuista säätämän asetuksen mukainen maksu.

Ilmoitus koskee  toiminnan aloittamista  toiminnan olennaista muuttamista

1. Toiminnanharjoittaja 
(toiminnanharjoittajan 
nimeksi kirjataan Y-
tunnuksen mukainen nimi)

Toiminnanharjoittajan nimi

Osoite ja postitoimipaikka sekä kotikunta

Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Yhteyshenkilö

SähköpostiosoitePuhelinnumero

Laskutusosoite

2. Y-tunnus Y-tunnus (tai henkilötunnus)

3. Toimipaikka Nimi

Yhteyshenkilön nimi

Käyntiosoite ja postitoimipaikka

Puhelinnumero Sähköpostiosoite

4. Toiminta Ensisijainen toimintaluokka
Elintarvikkeiden myynti
Ensisijainen toimintatyyppi
Elintarvikkeiden vähittäismyynti, teollisesti pakattuja, ei-helposti pilaantuvia elintarvikkeita

Myytävänä on tuotteita, jotka tarvitsevat kylmäsäilytystä (esim. sahti)
 Kyllä  Ei

5. Toiminnan arvioitu 
aloittamisajankohta tai 
toiminnan olennaisen 
muuttamisen ajankohta

Uuden toiminnan arvioitu aloittamisajankohta (pvm)

Kuvaus toiminnasta

Toiminnan olennaisen muuttamisen arvioitu ajankohta (pvm)

Kuvaus toiminnasta

6. Tieto 
omavalvontasuunnitelmasta

 omavalvontasuunnitelma on laadittu
 omavalvontasuunnitelman laadinnassa on käytetty toimialan laatimaa hyvän
 käytännön ohjetta, mitä?

 omavalvontasuunnitelma laaditaan mennessä
7. Muut tiedot Elintarvikkeiden myyntipinta-ala

Allekirjoitus

Nimenselvennys

Paikka8. Allekirjoitus Päivämäärä
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Viranomainen täyttää
Ilmoitus on täytetty asianmukaisesti

 Kyllä  Ei
Asiakirjojen täydennyspyyntö    

                        / 
Pyydetyt lisäasiakirjat on saatu

Viranhaltijan allekirjoitus Viranhaltijan allekirjoitus Viranhaltijan allekirjoitus

Alustava riskinarviointi on suoritettu                                           valtakunnallisen elintarvikeohjelman mukaisesti.

 lähetetty  annettu

       /           . 20        /           . 20        /           . 20

       /           . 20

Todistus ilmoituksen käsittelystä on lähetetty toimijalle

       /           . 20

Tiedot elintarvikehuoneistosta tai siinä tapahtuvista olennaisista muutoksista on tallennettu valvontakohdetietokantaan
       /           . 20

Aluehallintovirastojen yhteystiedot (http://www.avi.fi) 
  
Aluehallintovirastojen yhteystiedot

http://www.avi.fi/web/avi/yhteystiedot
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