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Kommenttipyyntö (1421/01.03/2016) 

Kirjallinen kommenttipyyntö (23.3.2017) muutetusta asetusehdotuksesta  
 
Elintarviketeollisuusliiton kirjallinen kommentti asetusehdotuksesta eräiden elintarvikkeiden 
alkuperämaan ilmoittamisesta  
 

Elintarviketeollisuusliitto ry (ETL) kiittää mahdollisuudesta kommentoida muutettua ase-
tusehdotusta eräiden elintarvikkeiden alkuperämaan ilmoittamisesta. ETL pyytää huo-
mioimaan jo aiemmin asetusluonnoksesta antamansa lausunnot. 
 
ETL:n jäsenyrityksillä on erilaiset, hyvin suurelta osin vastakkaiset, näkemykset mah-
dollisuuksista toteuttaa asetusehdotuksen vaatimukset sekä ehdotuksen vaikutuksista 
kustannuksiin, kilpailuun ja sen rajoittamiseen sekä kuluttajien valintoihin.  
 
Pääsääntöisesti yritykset, joilla Hyvää Suomesta -merkki on laajasti käytössään, suh-
tautuvat asetukseen myönteisesti. Myös suurimmat kotimaista raaka-ainetta jalostuk-
sessaan käyttävät liha- ja valmisruokayritykset ovat suhtautuneet lähtökohtaisesti erit-
täin myönteisesti raaka-aineen alkuperän pakolliseen ilmoittamiseen. Osa näistäkin yri-
tyksistä on tosin esittänyt kritiikkiä alkuperän merkitsemistavan joustamattomuuteen ja 
kokevat, että vain semantiikan takia joudutaan tekemään kalliita muutoksia, vaikka jo 
olemassa olevat merkinnät kertovat selkeästi lihan suomalaisesta alkuperästä. On 
myös esitetty näkemys, jonka mukaan asetuksen tulisi olla tiukempi alkuperämaiden 
kertomisen suhteen. Samaisen näkemyksen mukaan myöskin voimaantulo- ja siirtymä-
aikasäännökset asetusluonnoksessa ovat hyvät ja kannatettavat.  
 
Useat yritykset ovat huolissaan tällä hetkellä laillisten pakkausmateriaalien käyttöön liit-
tyvän siirtymäajan lyhyydestä, pakkausmateriaalin hävikistä ja ylimääräisistä kuluista. 
 
Yleisesti ottaen osa yrityksistä näkee asetuksen palvelevan kuluttajan tiedon saantia, 
kun taas iso osa yrityksistä näkee asetuksen turhaksi ja kilpailukykyä heikentäväksi.     
 
Kuluttaja on kiinnostunut alkuperästä – kuluttajaa palvellaan vapaaehtoisesti 
Elintarviketeollisuus ymmärtää hyvin kuluttajien kiinnostuksen ruuan ja sen ainesosien 
alkuperään. Monet yritykset ovatkin vapaaehtoisesti kertoneet raaka-aineen alkuperä-
maasta ja alkuperästä jopa tilatasolle asti. Erilaiset merkit kuten Hyvää Suomesta ja 
Avainlippu-merkki kertovat myös osaltaan muidenkin raaka-aineiden kotimaisuus osuu-
desta kuin vain lihan ja maidon. 
 
Useat yritykset merkitsevät lihan suomalaisen alkuperän kuluttajalle selkeällä tavalla, 
esim. suomalainen porsaanliha/suomalainen naudanliha /suomalainen broilerinliha” tai 
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esim. brändilupauksilla ”Aina suomalaista lihaa” tms. Nämä ilmaisut ja merkintätavat 
ovat kuluttajille selkeitä ja jota yritykset ovat kautta aikojen käyttäneet laajasti.  
 
Ristiriidat hallitusohjelman kanssa  
Useat jäsenyritykset ovat kommenteissaan korostaneet kansallisen asetuksen ristiriitai-
suutta hallituksen norminpurun kanssa. Niin isot kuin pienetkin yritykset ovat tuoneet 
esille huolensa asetuksen aiheuttamien kustannusten alan kilpailukykyä heikentävästä 
vaikutuksesta.  
 
Lainsäädännön tulee olla tasapuolista 
Asetusehdotus asettaa kotimaassa valmistetut tuotteet ja tuontituotteet eriarvoiseen 
asemaan. Tuontituotteilta ei edellytetä mittavia pakkausmerkintämuutoksia. Kuluttaja ei 
saa vastaavia tietoja tuontituotteesta. Esim. Suomessa valmistettu tuote, jossa on alku-
perän osalta merkintä ”useat EU-maat” tai ”useat muut kuin EU-maat” saattaa näyttäy-
tyä kuluttajalle kielteisempänä kuin tuontituote, josta raaka-aineen alkuperään liittyvät 
tiedot puuttuvat.   
 
Pakkaamattomat tuotteet kilpailevat pakattujen tuotteiden kanssa. Siksi merkintävaati-
mus vain pakatuilta elintarvikkeilta asettaa tuotteet eriarvoiseen asemaan.  
 
Lainsäädännön on oltava ennakoitavaa 
On selvää, että luonnosvaiheessa ja paljon kritiikkiä osakseen saaneen asetusluonnok-
sen perusteella ei voida olettaa yritysten alkavan tekemään kustannuksia aiheuttavia 
muutoksia. On hyvän lainsäädäntötavan vastaista odottaa, että yritykset alkaisivat toi-
menpiteisiin ennen kuin asetuksen tarkka sisältö ja vaadittavat sanamuodot ovat tie-
dossa. Pakkausuudistukset (suunnittelu, painolaatat, painatus, materiaalit) ovat kalliita 
eikä uudistuksissa missään nimessä haluta tehdä kustannuksia aiheuttavia virheitä.   
 
Vaikutustenarviointi tulee tehdä huolella 

Lainsäädännön tulee olla ennakoitavaa. Yritysten kritiikki on kohdistunut erityisesti lau-
suntokierroksella esitettyjen taloudellisten ja käytännöllisten vaikutusten huo-
miotta jättämiseen sekä käytännössä olemattoman siirtymäaikaan, jolloin pakkausma-

teriaalin hävikki on vastoin ympäristötavoitteita. Se, että teollisuus, varsinkin pk-sektori, 
on tilannut pakkausmateriaalia kustannusvaikutuksia optimoiden, on normaalia liiketoi-
mintaa. Poliittisten päättäjien tulisi ymmärtää elintarviketeollisuuden toimintaa, jotta 
lainsäädännöllä ei vaikeuteta elinkeinon toimintaa kohtuuttomasti. Kireä siirtymäaika tai 
sen puuttuminen merkitsevät sitä, etteivät yritykset pysty tekemään muutoksia sujuvasti 
ja taloudellisesti järkevällä tavalla muutoinkin toimintaan tehtävien päivitysten yhtey-
dessä. 
 
Säädöksen valmistelussa on arvioitu ainoastaan kuluttajan kiinnostusta alkuperämaa-
merkintöihin. Sen sijaan asetusta valmisteltaessa ei ole arvioitu asetuksen vaikutuksia 
elinkeinolle aiheutuvia hyötyjä ja haittoja.  

 
Kiire on huono isäntä  
Joillekin yrityksille asetuksen kireä aikataulu ei tuota ongelmia. Monia yrityksiä kuitenkin 
ihmetyttää, miksi asetuksen valmistelulla ja soveltamisella on kova kiire. Elintarviketie-
toasetuksen edellyttämät mittavat pakkausmerkintämuutokset tuli olla valmiina 



   
 
 
 

 
 

 

 

13.12.2016, joiden ansiosta pakkausmerkinnät ovat täsmällisemmät kuin koskaan 
aiemmin. Miksi nyt vain puolta vuotta myöhemmin tulisi olla jo seuraavat muutokset 
tehtynä. Elintarviketurvallisuustekijät eivät ole syynä kiireelle.  

 
Olemattomat siirtymäajat – osalle yrityksistä tilanne on mahdoton, osalle ei 
Koska ei voida olettaa, että yritykset alkavat tehdä muutoksia keskeneräisen lainsää-
dännön pohjalta, tulee ne pakkausmateriaalit, mitkä ovat hankittu ennen asetuksen voi-
maantuloa saada käyttää loppuun. Useilla yrityksillä on merkittäviä määriä pakkausma-
teriaaleja varastossa, joita on tarkoitus käyttää 31.8 jälkeen. Esim. pusseja ja tuubeja 
usein tilataan yli vuodenkin tarpeet, koska isot tilausmäärät ovat merkittävästi halvem-
pia. On taloudellista haaskausta ja ympäristön kannalta haitallista, jos materiaali jää 
käyttämättä.  
 
Hyvää Suomesta -merkin hyväksyminen alkuperämaamerkinnäksi on iso parannus 
asetukseen. Yrityksille, joiden tuotteissa on jo Hyvää Suomesta -merkki, asetus on hy-
väksyttävissä. Tuotevalikoimasta ja Hyvää Suomesta -merkin omaavien tuotteiden 
määrästä riippuen yritys voi selvitä asetuksen voimaan tulosta ilman toimenpiteitä tai 
toisaalta muutosvaatimukset voivat johtaa kaikkien tuotteiden pakkauksien muuttami-
seen.  

 
 

 
 
Kunnioittavasti  
 
ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITTO ry 

 
Heikki Juutinen 
toimitusjohtaja 
 


