
Elintarvikkeiden valmistus, myynti tai välitys

Ei vaadita 
elintarviketoiminnan 

rekisteröintiä. 
(A-taulukko)

1

Vaaditaan  
elintarviketoiminnan rekiste-
röinti. Ei kuulu säännöllisen  

valvonnan piiriin.
(B-taulukko)

2

Vaaditaan  
elintarviketoiminnan rekiste-
röinti. Kuuluu säännöllisen 

valvonnan piiriin.
(C-taulukko)

3

Ks. laatikko 3

Kyllä

Onko kyseessä elintarvikkeiden 
tuonti sisämarkkinoilta tai EU:n 
ulkopuolelta tai vienti sisämark-
kinoille tai EU:n ulkopuolelle?

* Vähäriskisyydellä tarkoitetaan samaa mitä Rekisteröitävää elintarviketoimintaa vai ei? -ohjeessa on määritetty.

Onko kyseessä 
verkkokauppa?

Onko kyseessä elintarvikkei-
den muu etämyynti? Esim. 
puhelinmyynti tai sosiaalinen 
media.

Ovatko myytävät tuotteet huoneenlämmössä säilyviä 
(pakattuja tai pakkaamattomia) tuotteita?

Ei

Ks. laatikko 1

Kyllä

Ks. laatikko 3

Ei

Onko kyseessä satunnainen 
(max 12 x/vuosi) ja vähä-
riskinen* elintarvikkeiden 
etämyynti mm. Facebookin 
ryhmien tai muun sosiaalisen 
median tilien kautta.

Ks. laatikko 3

Kyllä

Ks. laatikko 3

Kyllä

Ks. laatikko 1

Kyllä

Onko kyseessä yksityishenkilön täytekakkujen valmistus ja myynti korkeintaan  
12 päivänä vuodessa ja elintarviketoiminnan liikevaihto yhteensä korkeintaan  
15 000 €/vuosi?

Ei

Ks. laatikko 1

Kyllä

Tapahtuuko elintarviketoiminta samassa huoneistossa kuin toimijan harjoittama 
muu elinkeinotoiminta (ETL 10.2 § kohta 1) ja toiminta on valmiiksi pakattujen ja 
pakastettujen yhdistelmäelintarvikkeiden ja ei-eläinperäisten elintarvikkeiden, ku-
ten pakatun jäätelön, myyntiä ja liikevaihto yhteensä korkeintaan 15 000 €/vuosi?  

Ks. laatikko 1

Kyllä

Onko kyseessä elintar-
vikeautomaatti, joka ei 
liity kiinteän elintarvi-
kehuoneiston toimin-
taan?

Ei

Onko kyseessä ravinto-
lisien, painonhallintaan 
tarkoitettujen aterian- ja 
ruokavalionkorvikkeiden tai 
kliinisten ravintovalmistei-
den myynti?

Onko kyseessä elintarvikeautomaatti, (esim. 
pakaste- tai kylmäautomaatit), josta myydään 
helposti pilaantuvia elintarvikkeita ja joka liittyy 
kiinteän elintarvikehuoneiston toimintaan?

Ks. laatikko 3

Ei

Onko kyseessä myynti, 
jonka liikevaihto on 
korkeintaan 15 000 €/
vuosi? Ks. laatikko 2

Kyllä

Ks. laatikko 3

Ei

Ks. laatikko 1

Kyllä

Ovatko toiminta ja siihen liittyvät riskit muulla tavoin vähäisiä JA jokin seuraavista täyttyy:
1) elintarviketoiminta tapahtuu samassa huoneistossa kuin toimijan harjoittama muu elinkeinotoiminta ja 

elintarviketoiminnan tilikauden liikevaihto on korkeintaan 15 000 €/vuosi; TAI
2) kyseessä on yksityinen henkilö ja elintarviketoiminnan liikevaihto on korkeintaan 15 000 €/vuosi; TAI
3) toimintaa ei voi pitää elinkeinon harjoittamisena: kyse on yhdistyksen, urheiluseuran, koululuokan tai vastaavan 

ei-ammattimaisen toiminnan varainkeruusta (ei määrärajaa tilikauden liikevaihdolle).

Ei
KylläEi

Kyllä

EiEi

Kyllä

Myydään tai käsitellään 
(esim. valmistetaan tai 

pakataan uudelleen) 
lämpötilanhallintaa 
vaativia tuotteita.

Ei

Kaaviota suositellaan lukemaan yhdessä Rekisteröitävää elintarviketoimintaa vai ei? -ohjeen kanssa.

Ks. laatikko 3

Ei


