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ILMOITUS
Luonnonmukaisten elintarvikkeiden valvontaan
(täydennyslomake 1h)

Täydennyslomake 1h

Eviran merkintöjä
Päivämäärä

Dnro

Luonnonmukainen tuotanto

TOIMIJAN TIEDOT
Yrityksen nimi

Y-tunnus

Kunta

Internetsivujen osoite
Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Merkitse
toiminnat

TOIMINTA
1

Merkitse toimialakoodit
10.11-11.07 sivulta 2

Valmistus

1.1 Jalostus
1.2 Pakkaaminen / uudelleenpakkaaminen
1.3 Luonnonmukaista tuotantotapaa osoittavien merkintöjen
tekeminen / uudelleenmerkitseminen
2

Tukkukauppa (merkitse toiminta kohdista 46.1-46.9 sivulta 2)

3

Varastointi

4

Vähittäiskauppa

5

Tuonti EU:n ulkopuolelta

6

Vienti

7

Keruutuotteiden ostotoiminta

8 Tavanomainen tuote, jonka valmistuksessa on käytetty
luomuainesosia, mikä?
LYHYT KUVAUS TOIMINNASTA ml tiedot käytetyistä alihankkijoista (nimi, osoite). Käytä tarvittaessa erillistä liitettä. Liitteeksi lisäksi
erillinen sopimus tietojen vaihtamisesta jos alihankkijaa valvova viranomainen on muu kuin Evira.

Aika ja paikka

Toimijan allekirjoitus ja nimenselvennys

ALLEKIRJOITUS

Ilmoituksen liitteeksi luomusuunnitelma elintarvikkeiden valvontaan ja kaupparekisteriote, joka ei
saa olla yli 3 kk vanhempi
Lisätietoja Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 3 – Elintarvikkeet ja Luomusuunnitelmaohje – Elintarvikkeet
Ohjeet voi tulostaa Eviran internetsivuilta www.evira.fi.

Allekirjoitettu ilmoitus ja luomusuunnitelma toimitetaan Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan.
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Mustialankatu 3
00790 HELSINKI

Evira 18739 29.3.2017 (368985)
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Toimialakoodit Ilmoitukseen
Valmistustoiminta:
Teurastus, lihan säilyvyyskäsittely ja lihatuotteiden
valmistus
10.11 Teurastus ja lihan säilyvyyskäsittely
10.12 Siipikarjan teurastus ja lihan säilyvyyskäsittely
10.13 Leikkeleiden ja muiden lihajalosteiden valmistus
Kalan, äyriäisten ja nilviäisten jalostus ja säilöntä
10.20 Kalan, äyriäisten ja nilviäisten jalostus ja säilöntä
Hedelmien ja kasvisten jalostus ja säilöntä
10.31 Perunoiden jalostus ja säilöntä
10.32 Hedelmä-, marja- ja kasvismehujen valmistus
10.39 Muu hedelmien, marjojen ja kasvisten jalostus ja
säilöntä
Kasvi- ja eläinöljyjen ja –rasvojen valmistus
10.41 Kasvi- ja eläinperäisten öljyjen ja –rasvojen
valmistus
10.42 Margariinien ja sen kaltaisten ravintorasvojen
valmistus
Maitotaloustuotteiden valmistus
10.51 Maitotaloustuotteiden ja juuston (ml. raakamaito)
valmistus
10.52 Jäätelön valmistus

Mylly- ja tärkkelystuotteiden valmistus
10.61 Myllytuotteiden valmistus
10.62 Tärkkelyksen ja tärkkelystuotteiden valmistus
Leipomotuotteiden, makaronien yms. valmistus
10.71 Leivän, tuoreiden leivonnaisten ja kakkujen
valmistus
10.72 Näkkileivän, keksien, säilyvien leivonnaisten ja
kakkujen valmistus
10.73 Makaronien, nuudelin, kuskusin ja vastaavien
jauhotuotteiden valmistus
Muiden elintarvikkeiden valmistus
10.81 Sokerin valmistus
10.82 Kaakaon, suklaan ja makeisten valmistus
10.83 Teen ja kahvin valmistus
10.84 Mausteiden ja maustekastikkeiden valmistus
10.85 Einesten ja valmisruokien valmistus
10.86 Homogenoitujen ravintovalmisteiden ja
dieettiruokien valmistus
10.89 Muualla luokittelemattomien elintarvikkeiden
valmistus
Juomien valmistus
11.06 Maltaiden valmistus
11.07 Virvoitusjuomien valmistus, kivennäisvesien ja
muiden pullotettujen vesien valmistus

Muu kuin valmistustoiminta:
Tukkukauppa
46.1 Agentuuritoiminta
46.2 Elintarvikkeiden tukkukauppatoiminta (esim. munapakkaamo, metsästys tai vastaava tuote)
46.9 Muu tukkukauppa
Vähittäiskauppa
47.1 Vähittäiskauppa erikoistumattomissa myymälöissä
47.2 Vähittäiskauppa erikoismyymälöissä (esim. konditoriat)
47.8 Tori- ja markkinakauppa (elintarvikkeiden vähittäiskauppa kojuista tai toreilla)
47.9 Vähittäiskauppa muualla kuin myymälöissä (esim. postimyynti ja internet)
Varastointi

Ohjeita lomakkeen täyttämiseen
 tarkista, että lomake on allekirjoitettu ja sen on tehnyt henkilö, jolla on yrityksessä
nimenkirjoitusoikeus tai liitä mukaan valtakirja
 huomioi, että tämän täydennyslomakkeen lisäksi tulee täyttää varsinainen ilmoituslomake
 rastita ne toiminnat joita ollaan liittämässä valvontaan
 kirjaa viereiseen ruudukkoon kaikki ne toimialat jota toiminta koskee
 kohdan 8 luettelointiin käytä tarvittaessa erillistä liitettä
 kirjoita lyhyt kuvaus siitä toiminnasta jota ollaan liittämässä valvontaan. Jos yrityksesi käyttää
alihankkijoita johonkin toimintaa liitä mukaan lista jossa näkyy käytettyjen alihankkijoiden nimi, osoite
ja valvontaviranomaisen tunnus sekä tieto mitä toimintoa ja toimialaa alihankinta koskee


pakollisia liitteitä ilmoitukseen ovat luomusuunnitelma ja kaupparekisteriote
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