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       27.5.2013 
 
 
 
Viite Evira/3822/0900/2013 
 
Asia Lausuntopyyntö: Ravitsemus- ja terveysväitteiden valvontaohjeluonnos 
 

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa. Pyydettynä 
lausuntona Elintarviketeollisuusliitto toteaa seuraavaa: Valvontaohje on selkeä ja help-
polukuinen. On hyvä, että Evira ohjeistaa valvontaa ravitsemus- ja terveysväitteitä koskien, 
näin valvontaa saadaan yhtenäisemmäksi ja samalla viranomaisten linjaukset ja tulkinnat tu-
levat läpinäkyvämmiksi.   

  
sivu 14  
Hyväksytty väite ei ole tuote- tai hakijakohtainen  
Hyväksytyt ravitsemus- ja terveysväitteet eivät ole tuote- tai hakijakohtaisia, vaan ne  
koskevat elintarvikeryhmää, elintarviketta tai elintarvikkeen sisältämää ainetta. Kuka  
tahansa elintarvikealan toimija voi käyttää hyväksyttyä väitettä oman tuotteensa  
markkinoinnissa edellyttäen, että väitteen käytön ehdot toteutuvat tuotteessa ja  
elintarvikkeen pakkauksessa on väitteen käytön edellyttämät pakkausmerkinnät.  
 
Pitäisikö tässä olla maininta, että ei ole hakijakohtainen, jollei sille erikseen ole myönnetty tie-
tosuojaa? 
 
sivu 15  
Vastaavien sanamuotojen käyttö 
Evira suosittelee käyttämään kullekin ravitsemus- tai terveysväitteelle asetuksessa annettua 
sanamuotoa. Jos toimija käyttää muita vastaavia sanamuotoja, tulee toimijan varmistaa, että 
sanamuodolla on kuluttajalle oletettavasti sama merkitys. Erityisen tärkeää on varmistaa, ettei 
esitetty sanamuoto ole vahvempi kuin asetuksessa annettu muoto.  
 
Ei liene tarpeellista antaa tämän muotoista suositusta valvontaohjeessa, kun asetuksessa 
suoraan sanotaan, että vastaavansisältöinenkin käy. Lienee selvää, että hyväksytyt väitteet 
ovat osin melko kankeaa kieltä eikä sellaisenaan sovi kuluttajaviestintään, joten muiden sa-
namuotojen käyttö tulee sallia Suomessakin.  
 
Asetus ei vaadi sanamuodoista tutkimuksia, joten tapauskohtainen tulkinta riittänee samansi-
sältöisistä väitteistä.  
 
sivu 18  
Vitamiinit ja kivennäisaineet 
Ohjeen sivulla 18 kerrotaan vitamiinien ja kivennäisaineiden osalta, että merkitsevänä mää-
ränä pidetään 15 % päivittäisen saannin vertailuarvosta 100 g:ssa tai 100 ml:ssa tuotetta. 
Koska lainsäädännössä (Elintarviketietoasetus 1169/2011) annetaan ehtoja myös yksittäin 
pakatuille tuotteille (vähintään 15 % vertailuarvosta koko tuotteessa), olisi siitä hyvä mainita 
myös valvontaohjeessa.  
 



 

 
 

 
 
Samoin toivoisimme linjausta siihen, tarvitseeko yksittäisen annoksen (esim. 300 g muropak-
kauksessa, joka sisältää 10 annosta, yksi annos on 30 g) sisältää 15 % saannin vertailuar-
vosta, vai riittääkö, että ehto 15 % /100g täytyy, kun pakkauksessa on useita annoksia. 

 
sivu 25 
7. Toimenpiteet ja Oiva-ohje 
Ohjeessa vedotaan Oiva ohjeeseen ja arviointiasteikkoon, jota teollisuudelle ei ole hyväksytty 
tai virallisesti esitetty.  
 

 
 
 Kunnioittavasti 
 
 Elisa Piesala 
 Toimialapäällikkö  
 


