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Liite 3 LOMAKE: VALVONNAN PERUSMAKSUSTA VAPAUTETTU 
TOIMINTA (esim. KYLÄKAUPPOJEN KÄYTTÖÖN) 

LOMAKE tiedoista liittyen 
Valvonnan perusmaksusta vapautumiseen 
Elintarvikelaki 297/2021 72§ 

Vastaanottajan merkintöjä 

Päivämäärä Dnro 

  
 

Täytä lomake selvästi tekstaten tai koneella ja palauta se 
a) Oman kuntasi elintarvikevalvontaviranomaiselle * 
1.  
TOIMINNAN 
TIEDOT 

Yrityksen tai toiminnan nimi Y-tunnus 

            
Osoite Postinumero ja –toimipaikka 

            
Puhelinnumero Internetsivut 

            
Sähköpostiosoite Toiminnan sijaintikunta/-kunnat 

            
Yhteyshenkilö Yhteyshenkilön puhelinnumero 

            
Muita tarpeellisia yhteystietoja 

      
2. 
PERUSTE 
VALVONTA-
MAKSUSTA 
VAPAUTUMISEE
N 
 

Merkitse tähän perusmaksusta vapautumisen peruste ja kuvaile toimintaa kohdassa 3. 

 Yleishyödyllinen toiminta 

 

 Kyläkauppa  

etäisyys lähimpään päivittäistavarakauppaan on vähintään 7,5 kilometriä tai joka on muuten vaikeasti tavoitettavissa ja 
jonka päivittäistavaroiden myynti on alle 2 miljoonaa euroa vuodessa 

 Poron lihan ja kuivalihan myynti 

  Riistan lihan myynti 

 

3. 
TOIMINNAN 
KUVAUS 

 

4. 
TOIMIJAN 
ALLEKIRJOITUS 

Aika ja paikka Toimijan allekirjoitus 

       

Lähetä lomake 
Kuntasi elintarvikevalvontaviranomaiselle, yhteystiedot löydät esimerkiksi 
https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/tietoa-elintarvikkeista/ota-yhteytta-elintarvikevalvontaan/ 

 

TÄMÄN LOMAKKEEEN KÄYTTÄMINEN ON VAPAAEHTOISTA, VALVONNAN PERUSMAKSUSTA VAPAUTUMINEN EI EDELLYTÄ 

ILMOITTAMISTA TAI HAKEMUSTA. LOMAKKEEN KÄYTTÖÄ SUOSITELLAAN 
  

https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/tietoa-elintarvikkeista/ota-yhteytta-elintarvikevalvontaan/
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TÄYTTÖOHJEET  
 
2. Merkitse kohtaan 2 peruste valvonnan perusmaksusta vapautumiselle 
 
Yleishyödyllinen yhdistys 
Yleishyödyllisten yhdistysten harjoittama elintarviketoiminta on vapautettu valvonnan perusmaksusta. 
Esimerkiksi ruoka-aputoiminta on yleishyödyllistä. Yleishyödyllinen yhteisö on määritelty elintarvikelain 5§:n 
kohdassa 34.  
 
Yleishyödyllisellä yhteisöllä tarkoitetaan tuloverolain (1535/1992) 22 §:ssä tarkoitettua yleishyödyllistä yhteisöä. 
 
Tuloverolain 22 § mukaan yhteisö on yleishyödyllinen, jos 
1) se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai 
yhteiskunnallisessa mielessä; 
2) sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin; 
3) se ei tuota toiminnallaan siihen osalliselle taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena taikka kohtuullista 
suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä. 
 
Yleishyödyllisenä yhteisönä voidaan pitää muun muassa maatalouskeskusta, maatalous- ja maamiesseuraa, 
työväenyhdistystä, työmarkkinajärjestöä, nuoriso- tai urheiluseuraa, näihin rinnastettavaa vapaaehtoiseen 
kansalaistyöhön perustuvaa harrastus- ja vapaa-ajantoimintaa edistävää yhdistystä, puoluerekisteriin merkittyä 
puoluetta sekä sen jäsen-, paikallis-, rinnakkais- tai apuyhdistystä, niin myös muuta yhteisöä, jonka varsinaisena 
tarkoituksena on valtiollisiin asioihin vaikuttaminen tai sosiaalisen toiminnan harjoittaminen taikka tieteen tai 
taiteen tukeminen. Yleishyödyllisenä yhteisönä voidaan pitää myös yleisissä vaaleissa ehdokkaan tukemiseksi 
varattua varallisuuskokonaisuutta.  
 
Kyläkauppa 
Kyläkaupat on vapautettu valvonnan perusmaksusta. Kyläkauppa on määritelty elintarvikelain 5§:n kohdassa 33. 

Kyläkaupalla tarkoitetaan harvaan asutulla maaseudulla, ydinmaaseudulla, kaupungin läheisellä maaseudulla tai 

maaseudun paikalliskeskuksessa olevaa elintarvikehuoneistoa, jonka etäisyys lähimpään päivittäistavarakauppaan 

on vähintään 7,5 km tai joka muuten on vaikeasti tavoitettavissa ja jonka päivittäistavaroiden myynti on alle 2 

miljoonaan euroa vuodessa. Määritelmän täyttymisen voi maaseudun osalta tarkistaa Maanmittauslaitoksen 

karttapalvelussa osoitteessa https://hkp.maanmittauslaitos.fi/hkp/published/fi/3a69127d-40ff-47dc-bb78-

914a41dbf589 

Poron lihan ja kuivalihan myynti 

Alkutuotannon toimija saa poronhoitoalueella harjoittaa rekisteröityä (ilmoituksenvaraista toimintaa), joka on 
vapautettu valvonnan perusmaksusta 
1) teurastaa poroja ja leikata niiden lihaa alkuperätilalla, sekä toimittaa poronlihaa suoraan kuluttajalle enintään 
5 000 kilogrammaa vuodessa; 
2) valmistaa poron kuivalihaa alkuperätilalla ja toimittaa sitä suoraan kuluttajalle enintään 500 kilogrammaa 
vuodessa 
 
Riistan lihan myynti 
 
Riistan lihan myynti rekisteröitynä (ilmoituksenvaraisena toimintana) on vapautettu valvonnan perusmaksusta. 

Metsästäjä, metsästysseura, riistanhoitoyhdistys tai poliisi saa luovuttaa suoraan kuluttajalle pieniä määriä 

luonnonvaraisen riistan lihaa ja  metsästäjä tai metsästysseura saa toimittaa paikallisille vähittäisliikkeille, jotka 

toimittavat lihan ja tuotteet suoraan kuluttajalle, enintään 1 000 luonnonvaraista jänistä tai kania, 

3 000 luonnonvaraista lintua, 10 luonnonvaraista hirveä, 50 luonnonvaraista metsäkaurista ja 30 luonnonvaraista 

valkohäntäpeuraa tai muuta hirvieläintä vastaavan määrän lihaa vuodessa. 

 
3.Toiminnan kuvaus 
Voit kuvailla toimintaa tarkemmin ja antaa lisätietoja. 

 

https://hkp.maanmittauslaitos.fi/hkp/published/fi/3a69127d-40ff-47dc-bb78-914a41dbf589
https://hkp.maanmittauslaitos.fi/hkp/published/fi/3a69127d-40ff-47dc-bb78-914a41dbf589

