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ELINTARVIKKEIDEN ULKOMYYNTI JA MYYNTI MYYJÄISISSÄ 

YM. TAPAHTUMISSA 

Liikkuvasta elintarvikehuoneistosta tiedottaminen: 

– Toimijan on tiedotettava elintarvikkeiden myynnistä tai muusta käsittelystä ilmoitetussa tai hyväksytys-

sä liikkuvassa elintarvikehuoneistossa niiden kuntien valvontaviranomaisille joiden alueella toimintaa 

harjoitetaan (vrt. toiminnan aloittamisesta ilmoittaminen) 

– Ilmoitetun toiminnan saapumisesta on tiedotettava viranomaiselle 4 arkipäivää ennen toiminnan alka-

mista. 

Milloin elintarvikehuoneistosta ei tarvitse ilmoittaa?  

Elintarvikelain 13 §:n 6 momentin mukaan ilmoitusta ei tarvitse tehdä silloin, kun toimintaan liittyvät 

riskit ovat elintarviketurvallisuuden kannalta vähäisiä sekä  

1. elintarvikealan toiminta tapahtuu samassa huoneistossa kuin toimijan harjoittama muu elinkeino-

toiminta (esimerkiksi kampaamon kahvi- ja keksitarjoilu)  

2.   toimija on yksityinen henkilö (esimerkiksi henkilö leipoo satunnaisesti ja myy leivonnaisia toril-

la, pop-up-ravintolatoiminta*) tai  

3.   toimintaa ei voida pitää elinkeinon harjoittamisena (esimerkiksi kirkon, koulun, harrastekerhon 

tai urheiluseuran myyjäisissä tapahtuva elintarvikkeiden myynti).  

Ilmoitus voidaan jättää tekemättä vain, jos toiminta on vähäriskistä ja jokin muu edellä mainituista kol-

mesta ehdosta täyttyy. Ammattimaisesta toiminnasta on aina tiedotettava kunnan elintarvikevalvontavi-

ranomaiselle esim. sähköpostitse, vaikka toiminta olisikin elintarviketurvallisuuden kannalta vähäriskistä.  

Elintarvikemyynnin vaatimukset:  

Ulko- ym. myyntitoimintaa koskee samat vaatimukset kuin muutakin elintarviketoimintaa. 

Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kohdalla on tärkeää, ettei kylmäketju katkea myynnin aikana ja ne 

vaativat säilyäkseen kylmälaitteita tms. järjestelyn. Kylmälaukussa ja kylmälaitteessa tulee olla 

lämpömittari ja lämpötilan kork. + 6
o
C, kalalle 0 – 3

o
C. 

 

Myytävien elintarvikkeiden tulee olla asianmukaisesti myyntipäällysmerkinnöin varustettuja ja 

pääsääntöisesti valmiiksi pakattuja. 

 Tilapäisesti myytävien elintarvikkeiden pakkauksiin on merkittävä ainakin 

- elintarvikkeen nimi 

- yliherkkyyttä aiheuttavat aineosat sekä 

- valmistuspäivä. 

 

Mahdollisesti yliherkkyyttä aiheuttavat ainesosat ovat (KTMp 1084/2004. liite 3): 

- gluteenia sisältävät viljat (vehnä, ohra, kaura, speltti, ruis, kamut-vilja sekä niiden hybridi-

kannat) ja viljatuotteet; 

- äyriäiset ja äyriäistuotteet; 

- kananmunat ja munatuotteet; 

- kalat ja kalatuotteet; 

- pähkinät, mantali ja maapähkinätuotteet; 

- soija ja soijatuotteet; 
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- maito ja maitotuotteet (laktoosi mukaan lukien) 

- pähkinät ja mantelit sekä pähkinä- ja mantelituotteet (hasselpähkinä, saksanpähkinä, 

cashewpähkinä, pekaanipähkinä, parapähkinä, pistaasipähkinä, austraalianpähkinä) 

- selleri ja sellerituotteet 

- sinappi ja sinappituotteet 

- seesaminsiemenet ja seesaminsiementuotteet 

- rikkidioksidi ja sulfiitit, joiden pitoisuudet ovat yli 10 mg/kg tai 10 mg/litra S02:na ilmais-

tuna 

- lupiinit ja lupiinituotteet 

- nilviäiset ja nilviäistuotteet 

 

 

Elintarvikehygienian kannalta tärkeitä asioita ovat mm. puhdas suoja-/työvaatetus, siisti työympäristö, 

puhtaat astiat ja käsittelyvälineet. Irtomyynnissä olevat tuotteet on suojattava pisaratartunnalta ja 

pölyltä ja niiden luovuttaminen asiakkaalle tapahtuu myyjän toimesta. Käsien puhtaudesta tulee 

huolehtia (mukana kuljetettava hanallinen vesisäiliö, desinfioivat käsipyyhkeet ja käsihuuhdetta sekä 

kertakäyttökäsineitä)  

 

Työntekijä tarvitsee hygieniapassin, jos hän työssään käsittelee pakkaamattomia helposti pilaantu-

via elintarvikkeita, joita ovat pääsääntöisesti kylmässä säilytettävät elintarvikkeet esimerkiksi maito, liha 

ja kala. Hygieniapassi tulee hankkia viimeistään 3 kk kuluessa työn aloittamisesta. Kolmeen kuukauteen 

lasketaan taannehtivasti myös aiemmat elintarvikealan työt ts. lyhyet ajanjaksot, joissa hygieniapassia 

edellytetään. Hygieniapassia ei edellytetä elintarvikkeita tilapäisesti myyviltä yksityishenkilöiltä, joilla ei 

ole ilmoitettavaa elintarvikehuoneistotoimintaa. 

Tarkempaa tietoa ulkomyynnistä: EVIRAN ULKOMYYNTIOHJE:  

http://www.evira.fi/portal/fi/tietoa+evirasta/lomakkeet_ja_ohjeet/elintarvikkeet/ulkomyynti/ 

*Yksityishenkilön pitämä pop-up-ravintola: 

Pop up -ravintolan pito on lainsäädännön mukaan mahdollista. Toiminnan on oltava kuitenkin vähäriskis-

tä ja toimijan on oltava yksityinen henkilö. Elintarvikelain mukaan ns. pop up -ravintolatoiminta on mah-

dollista ilman elintarvikehuoneistoilmoituksen tekemistä. Pop up –ravintolan pitäjääkin koskevat elintar-

vikelain yleiset vaatimukset hygieniasta ja hänellä on aina vastuu valmistamiensa ja tarjoilemiensa elin-

tarvikkeiden elintarviketurvallisuudesta. 

Vähäriskisenä elintarvikkeiden valmistuksena voidaan pitää esimerkiksi leipomista, kinkku- tai juustovoi-

leipien koostamista ja keitto- ja pataruokien valmistusta. Tarjoiltavana olevan lihan ja kalan tulee olla 

kypsennettyä. Käytettävien raaka-aineiden tulee olla tuoreita ja hyvälaatuisia. Kaikki vihannekset on aina 

pestävä ennen käyttöönottoa ja juurekset on pestävä sekä ennen kuorimista että kuorimisen jälkeen. Var-

sinkin helposti pilaantuvien elintarvikkeiden käsittelyssä on huomioitava elintarvikkeiden säilytys- ja tar-

joilulämpötilat: kuuma kuumana ja kylmä kylmänä. Raakojen ja kypsien tai sellaisenaan syötävien elin-

tarvikkeiden ristiin saastuminen estetään elintarvikkeiden oikealla käsittelyllä. Elintarvikkeiden käsitte-

lyssä on noudatettava aina erittäin hyvää käsihygieniaa. Pop up -ravintoloiden pitäjiltä ei edellytetä hy-

gieniaosaamistodistusta. 

Eviran näkemyksen mukaan vähäriskisenä toimintana ei voi pitää ylipäätään laajamittaista elintarvikkei-

den käsittelyä eikä seuraavien elintarvikkeiden valmistusta tai myyntiä: tartarpihvien valmistus, kalan 

graavaus, mädin suolaus tai sushiannosten valmistus, koska näihin elintarvikkeisiin liittyy erityisiä vaati-

muksia käsittelyn ja valmistuksen suhteen. Tällaisesta toiminnasta on tehtävä ilmoitus elintarvikehuoneis-

ton sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle 4 viikkoa ennen toiminnan aloittamista. 
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