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Täyttöohjeet kääntöpuolella 

1.  
Alkutuotanto- 
paikka 

Tilan nimi (jos on) Tilatunnus Y-tunnus (henkilötunnus, jos y-tunnusta ei ole)

Tilan osoite  

2.  
Toimija / 
ensisijainen 
viljelijä 

Nimi 

Katuosoite (ellei sama kuin maatilan osoite) 

Postinumero ja –toimipaikka 

Puhelinnumero Sähköpostiosoite 

3.  
Pääasiallinen 
tuotantosuunta (A) 
ja mahdolliset 
muut tuotanto-
suunnat 

Valitkaa ainoastaan yksi pääasiallinen tuotantovaihtoehto (A). Valitkaa tarvittaessa sen lisäksi yksi tai useampi muu 
tuotantosuunta (B1-B12).  

A B1
Lihantuotanto (täytä myös liite 1) 

A B7
Vesiviljely (täytä myös liite 7) 

A B2
Maidontuotanto (täytä myös liite 2) 

A B8
Hunajantuotanto (täytä myös liite 8) 

A B3
Peltoviljely (täytä myös liite 3) 

A B9
Munantuotanto (täytä myös liite 9) 

A B4 Puutarhaviljely, avomaatuotanto (täytä myös 
liite 4) 

A B10
Sienimö (täytä myös liite 10) 

A B5 Puutarhaviljely, kasvihuonetuotanto (täytä 
myös liite 5) 

A B11
Itujen tuotanto (täytä myös liite 11) 

A B6
Kalastus (täytä myös liite 6) 

A B12
Muu, mikä: 

Muut toiminnot: 

4.  
Muiden tuotanto-
suuntien 
tuotantopaikat 

Muun tuotantosuunnan sijaitessa muualla kuin pääasiallisessa osoitteessa, merkitkää tähän sen yhteystiedot käyttäen 
yksilöimiseen yllä lueteltuja tuotantosuunnan numeroita (B1-B12). 

Tuotanto-
suunnan nro 

Tuotantopaikan nimi Tuotantopaikan osoite 

5.  
Kuljetustoiminta 

Kuljetetaanko 
alkutuotannon 
tuotteita tilan 
ulkopuolella / 
ulkopuolelle? 

 Ei 

 Kyllä: 

 Kyllä, ainoastaan 
kuljetusta, ei 
tuotantoa:  

Auton (autojen) rekisteritunnus (-tunnukset): 

Kuljetettavat alkutuotannon tuotteet (Kohta 3: B1-B12): 

6.  
Omavalvonta 

Onko laadittu 
omavalvonnan 
järjestelmä? 

 Ei  Kyllä 

7.  
Vahvistaminen 

Aika ja paikka Allekirjoitus ja nimenselvennys 

Täyttöohjeet kääntöpuolella 
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OHJEET ALKUTUOTANNOSTA ILMOITTAMISEKSI TAI ALKUTUOTANNON TUOTTEIDEN KULJETUKSESTA 
ILMOITTAMISEKSI 

Alkutuotannolla tarkoitetaan alkutuotannon tuotteiden tuotantoa, kasvatusta ja viljelyä, myös sadonkorjuuta, lypsämistä 
ja kaikkia eläintuotannon vaiheita ennen teurastusta. Se sisältää myös metsästyksen, kalastuksen ja luonnonvaraisten 
tuotteiden keräämisen (yleinen elintarvikeasetus (EY) N:o 178/2002, 3 art.). Alkutuotantoa ovat esimerkiksi maidon- ja 
munantuotanto, lihakarjan kasvatus, kalastus ja kalanviljely, kasvisten ja hedelmien sekä viljan ja sienten viljely, 
hunajantuotanto, luonnonvaraisten marjojen ja sienten keräily sekä metsästys. 

Alkutuotantoon ei sen sijaan kuulu alkutuotannon tuotteiden jatkojalostus, kuluttajapakkauksiin pakkaaminen, 
alkutuotannon tuotteiden myynti alkutuotantopaikalla suoraan kuluttajalle eikä eläinten teurastaminen. Alkutuotantoon 
kuuluvaa toimintaa eivät siten ole esimerkiksi juuston tai hillojen valmistus, kasvisten kuoriminen tai kalojen fileointi vaan 
ne ovat elintarvikehuoneistoon kuuluvaa toimintaa. 

Elintarvikealan toimijan, joka kuljettaa alkutuotannon tuotteita pois alkutuotantopaikalta, on tehtävä vastaava ilmoitus 
kuljetustoiminnastaan, ellei kuljetustoiminnasta ole ilmoitettu kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle muusta 
toiminnasta (esim. elintarvikehuoneistotoiminnasta) tehdyn ilmoituksen yhteydessä. Alkutuotannon toimijan ei tarvitse 
tehdä erikseen ilmoitusta itse tuottamiensa alkutuotannon tuotteiden kuljetuksesta pois alkutuotantopaikalta (tilalta), 
mutta alkutuotannosta ilmoittamisen yhteydessä mahdollinen kuljetustoiminta samalla ilmoitetaan. 

Täyttöohje 

1. Alkutuotantopaikka
Täyttäkää tähän alkutuotannon tuotteiden tuottamiseen käytetyn pääasiallisen tilan tilatunnus ja yhteystiedot. 
Toissijaisten tilojen yhteystiedot ilmoitetaan kohdassa neljä. 

2. Toimija
Täyttäkää tähän sen luonnollisen tai oikeushenkilön yhteystiedot, jonka nimissä (=ensisijainen viljelijä) alkutuotantoon tai 
alkutuotannon tuotteiden kuljetukseen luettavaa toimintaa harjoitetaan. 

3. Tuotantosuunnat
Tässä kohdassa ilmoitetaan pääasiallisesta tuotannosta ja tarvittaessa sivutuotannosta. Pääasiallinen tuotanto 
merkitään rastittamalla sen kohdalta A-ruutu. Pääasiallisia tuotantosuuntia voi olla vain yksi, joten tähän valitaan 
toiminnan kannalta merkittävin vaihtoehto. Mahdolliset lisätuotantosuunnat merkitään B-sarakkeeseen, eikä niiden 
määrää ole rajoitettu. Muut toiminnot: tähän merkitään mm. torimyynti ja muu toiminta alkutuotantopaikalla ja sen 
ulkopuolella. 

4. Muiden tuotantosuuntien tuotantopaikat
Milloin sivutuotantoa harjoitetaan muualla kuin pääasiallisella tilalla (kohta kaksi), ilmoitetaan sen tuotannossa käytetyn 
tilan yhteystiedot tässä. Yksilöikää tuotantosuunta käyttämällä numerointia B1-B12. 

5. Kuljetustoiminta
Alkutuotannon tuotteiden kuljetuksesta ilmoitetaan tässä kohdassa. Kohdassa määritellään, onko toiminta ainoastaan 
kuljetusta vai alkutuotantoa ja kuljetusta. Alkutuottajana ilmoittakaa tässä kohdassa, mikäli kuljetatte tuottamianne 
tuotteita tilalta pois. Tilalla tapahtuvaa kuljetusta (esimerkiksi pellolta siiloon) ei tässä lueta kuljetustoiminnaksi. 

6. Omavalvonta
Tässä kohdassa kerrotaan, onko alkutuotannolle jo laadittu kuvaus keskeisistä menettelyistä elintarvikelain 15 §:n
mukaisen omavalvonnan toteuttamiseksi tai luotu muu vaatimukset täyttävä omavalvonta- tai laatujärjestelmä.  

7. Vahvistaminen
Aika, paikka ja allekirjoitus. Sähköpostilla palautettaessa: Tulostakaa kopio itsellenne, allekirjoittakaa se ja säilyttäkää 
itsellänne, sähköisesti palautetusta ilmoituksesta voidaan tarvittaessa pyytää toimittamaan myös allekirjoitettu kappale. 

Palautus postilla: 

Palautus sähköpostilla: 
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