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Elintarviketeollisuusliiton kirjallinen kommentti asetusehdotuksesta eräiden elintarvikkeiden 
alkuperämaan ilmoittamisesta  
 

Elintarviketeollisuusliitto ry (ETL) kiittää mahdollisuudesta kommentoida asetusehdo-
tusta eräiden elintarvikkeiden alkuperämaan ilmoittamisesta. ETL:n jäsenyrityksillä on 
erilaiset, hyvin suurelta osin vastakkaiset, näkemykset mahdollisuuksista toteuttaa ase-
tusehdotuksen vaatimukset sekä ehdotuksen vaikutuksista kustannuksiin, kilpailuun ja 
sen rajoittamiseen sekä kuluttajien valintoihin. Ehdotusta ovat kannattaneet kotimaista 
raaka-ainetta täysin tai suurelta osin käyttävät liha-alan yritykset, joskin monet niistä 
edellyttävät joustoja alkuperämaan ilmoittamistapaan ja realistisuutta asetuksen aika-
tauluun. Asetusta ovat vastustaneet meijerialan yritykset sekä yleensä lihaa- ja tai mai-
toa ainesosana sisältäviä elintarvikkeita valmistavat yritykset.  
 
ETL:n syksyllä antama lausunto on edelleen ajantasainen. Korostamme edelleen halli-
tusohjelman kirjauksia siitä, että EU-säännösten toimeenpanossa pidättäydytään kan-
sallisesta lisäsääntelystä ja edellytetään huolellista vaikutusten arviointia lain valmiste-
lutyössä.  
 
Tuomme lausunnossamme esille jäsenyritystemme näkemyksiä muokattuun asetuseh-
dotukseen. 
 

 1§ Soveltamisala 
 

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.  

 
4 § Elintarvikkeen ainesosana käytetyn lihan alkuperämaan ilmoittaminen 
 

Raaka-aineiden alkuperämaan kertominen on yritykselle yksi kilpailukeino. Monet yri-
tykset ovat ottaneet vapaaehtoisesti erilaisia kotimaisesta raaka-aineesta kertovia il-
maisuja käyttöön jo useita vuosia sitten kuluttajan tiedonsaantia palvellakseen. 
 



   
 
 
 

 
 

 

 

Lihan alkuperästä kertova yksiselitteinen alkuperäämaata tarkoittava sanallinen ilmaisu 
pitää olla hyväksyttävä, kun kasvatusmaa ja teurastusmaa ovat samoja. Tällainen il-
maisu on esim. ”suomalainen xxxliha” tai esim. jos tuotteessa on useita lihalajeja ja ne 
ovat samasta maasta (=kasvatusmaa ja teurastusmaa samoja), on ilmaisu ”Lihan alku-
perämaa on xx” oltava mahdollinen. Ilmaisut antavat kuluttajalle selkeästi tiedon, min-
kämaalaista lihaa tuotteessa on käytetty. 
 
ETL:n jäsenistössä on myös näkemys, jonka mukaan alkuperämerkintäasetuksen tulisi 
velvoittaa liha-alan toimijat kertomaan yksityiskohtaisesti tuottamiensa elintarvikkeiden 
alkuperä ja mahdollisuus käyttää ilmaisua ”useat EU-maat” tai ”useat muut kuin EU-
maat” tulisi poistaa.  
 

5 § Maidon sekä maitotuotteiden ja tiettyjen vastaavien valmisteiden ainesosana käytetyn maidon 
alkuperämaan ilmoittaminen 
 

Suomessa valmistetut maitotuotteet ovat valtaosaltaan suomalaisesta maidosta valmis-
tettuja. Yrityksissä käytetään jo nyt maidon alkuperämaasta kertovia vapaaehtoisesti 
erilaisia kuluttajaa palvelevia ilmaisuja ja korostaen usein myös paikallista maidontuo-
tantoa. 
 
Maitoraaka-ainetta saatetaan joskus täydentää ruotsalaisella maidolla vuodenaikavaih-
teluista johtuen. Täydennysmaitoa käytetään joissakin hapanmaitovalmisteissa tai ruu-
anvalmistustuotteissa. Näissä tuotteissa merkitään alkuperäksi sekä Suomi että Ruotsi, 
vaikka ruotsalaista maitoa ei olisi käytettykään. Näin kuluttaja ei saa samasta tuotteesta 
eri tietoa tuote-erästä riippuen. 
 
Asetusluonnos määrittelee nyt tarkan ilmaisutavan lypsymaan mukaan. Monien ETL:n 
jäsenyritysten näkemyksen mukaan tulisi asetuksessa hyväksyä myös muut kuluttajain-
formaatioltaan saman tasoiset ilmaisut kuten "maidon alkuperä: Suomi" ja "maidon al-
kuperä: EU" 

 
6 § Alkuperämaan ilmoittamistapa 
 

Hyvää Suomesta -merkki on laajasti tunnettu kuluttajien keskuudessa ja indikoi riittä-
västi suomalaista alkuperää. Asetusehdotuksen mahdollistama Hyvää Suomesta –lipun 
käyttö on parannus asetusehdotukseen tuoden lievennystä merkintävelvollisuuksiin.  
 
Kuitenkin myös muu asetuksen sanamuotoa vastaava, kuluttajalle yksiselitteinen ilmoi-
tustapa tulee olla asetuksessa mahdollinen.  
 
Yritysten nykyiset vapaaehtoiset tavat ilmoittaa alkuperämaat tulee riittää, sillä kaikkien 
pakkausmateriaalien muuttaminen mahdollisesti kahden vuoden kokeiluun on todella 
kallista. Muussa tapauksessa monien yritysten on tehtävä hyvin kalliita pakkausuudis-
tuksia ja pakkausmateriaalihävikkiä syntyy vain semantiikan takia.    
 
Pakkauksissa on rajallinen tila erilaisille merkinnöille. Asetusehdotuksen tiukat sana-
muodot pidentäisivät päällysmerkintöjä, mikä vähentää käytettävissä olevaa tilaa muilta 
pakollisilta ja vapaaehtoisilta merkinnöiltä.   



   
 
 
 

 
 

 

 

 
EU:ssa on parhaillaan työn alla elintarviketietoasetuksen artikla 26 (3) edellyttämän 
toimeenpanosäädös. Se tuo valmistuessaan ja voimaan astuessaan jälleen uusia pak-
kausmerkintävaatimuksia. On kohtuutonta, että samanaikaisesti, kun alan kilpailukyvyn 
kasvattamisesta kannetaan huolta, laaditaan hallitusohjelman vastaisesti EU-
lainsäädäntöä pidemmälle menevää kansallista lainsäädäntöä, jolla on merkittäviä kus-
tannusvaikutuksia alan yrityksille.  
 

7 § Raportit asetuksen soveltamisesta 
 

Lainsäädännön valmistelussa tulee tehdä huolellinen vaikutusten arviointi. Tehdyn ku-
luttajaselvityksen lisäksi vaikutuksia ei ole arvoitu teollisuudelle aiheutuvien kustannus-
ten ja säädöksen aiheuttaman valvontavelvoitteen kannalta.  
 
Asetusehdotuksessa eikä sen muistiossa ole kerrottu, mitä mittareita asetuksen sovel-
tamista koskevassa raportoinnissa tullaan käyttämään ja mitä indikaattoreita pidetään 
vertailukohtana asetuksen toimivuutta analysoitaessa. Muistiossa mainitaan vaikutuk-
set kuluttajan ostokäyttäytymiseen ja liha- ja maitosektorin toimintaan. Suomesta puut-
tuu yleinen markkinatietojärjestelmä, jolla voitaisiin arvioida eri tuoteryhmien kulutuske-
hitystä. Entä mitataanko arvioinnissa yritysten liikevaihdon, kannattavuuden, jalostusar-
von vai kenties työllisyyden kehitystä, kotimaisen raaka-aineen käyttöä vai tiettyjen kus-
tannusten kehitystä? Miten raportoinnissa on tarkoitus analysoida käsillä olevan lain 
vaikutusta em. kehityksiin?  

 
8 § Voimaantulo ja siirtymäajat 
 

Pakkauksia valmistavat yritykset hinnoittelevat tuotteensa niin että, että pieni määrä 
pakkauksia on suhteessa hyvin kallis hankinta verrattuna isompiin eriin (esim. jos 100 
kpl maksaa 100 yksikköä, 1000 kpl maksaa 200 yksikköä ja 10000 kp maksaa 500 yk-
sikköä). Erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset tilaavat tästä syystä pakkauksia use-
amman vuoden tarpeen kerrallaan. Jos jokin nyt käytössä oleva kuluttajaa palveleva 
termi raaka-aineen alkuperästä ei käy, varastoon jää käyttämättä kymmenien tuhansien 
arvosta pakkauksia. 

 
Yritysten pakkaussuunnitteluprosessi hyväksyntöineen vie aikaa. Yrityksillä ei ole mah-
dollisuuksia saada ensi kesäksi kaikki pakkauksia hyväksytyksi. On huomioitava, että 
ainesosana käytetyn lihan alkuperämaan merkintävelvoite koskee myös tuotteita, joilla 
on erittäin pitkä säilyvyys. Tällaisia ovat esimerkiksi Suomessa valmistetut lastenruuat. 
Käytännössä ei ole mahdollista myydä varastoja loppuun vanhoilla merkinnöillä tuotet-
tuja tuotteita. Eettisesti ei olisi hyväksyttävää heittää pois korkealaatuista ruokaa suo-
malaista ruokaa.   
 
Asetusluonnokseen on kirjattu tavoitteeksi saada asetus voimaan jo 1.6.2017. Kaupan 
toukokuussa alkavalle jaksolle pakkauksen ovat jo painossa. Asetusluonnoksen mu-
kaan vanhoja pakkauksia saa käyttää 30.11.2017 saakka. Tuotteen parasta ennen- 
päiväys on ilmoitettu kaupalle osana tuotetietoja ja kauppa edellyttää tietyn myyntiajan 
olevan vielä jäljellä vastaanottaessaan tavaran. Esimerkiksi sulatejuustoissa on 12 kk 
parasta ennen -päiväys. Ennen asetuksen voimaantuloa toukokuussa valmistuissa 



   
 
 
 

 
 

 

 

tuotteissa on parasta ennen -päiväys toukokuulle 2018 saakka. Nykylain mukaan val-
mistetut tuotteet tulee voida myydä normaalisti loppuun. On esitetty kysymys, kuka 
poistaa nämä tuotteet hyllystä 1.12.2017 ja kenen kustannuksella. Miten asia suhteutuu 
syntyvään ruokahävikkiin, jonka syntymistä tulisi kaikin tavoin ehkäistä? 

 
Jotta ruuan ja pakkausmateriaalien hävikkiä ei syntyisi, tulee teollisuuden saada käyt-
tää pois ennen lain voimaantuloa tilatut pakkaukset ja ne tulee myös voida myydä päi-
väysmerkintöjen puitteissa.  

 
Yritykset valmistavat tuotteita myös tukkujen ja kauppojen omilla merkeillä suurkeittiöil-
le ja vähittäismyyntiin. Asiakkaan toivomuksesta alkuperämaata ei ole aina merkitty. 
Jos asetus tulee voimaan kesäkuussa 2017, siirtymäaika 3 kk on aivan liian lyhyt pak-
kausmuutoksille ja se aiheuttaa kustannuksia sekä pakkausmateriaalin hävikkiä.  

 
Monet yritykset ovat kevään aikana hyväksyneet pakkaukset, jotka tullaan lanseeraa-
maan ensi syksynä, kaupan valikoimaikkunoiden mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoit-
taisi, että nyt hyväksyttyjä pakkauksia ei saisi käyttää, kun ne syksyllä saapuvat valmii-
na painotaloista tehtaalle. Aiheutuneet taloudelliset kustannukset olisivat täysin koh-
tuuttomia yrityksille. Yritysten ei voida olettaa tekevän pakkausuudistuksia vasta luon-
noksena olevien asetusten pohjalta. 
 
ETL:n jäsenistössä on myös näkökulma, jonka mukaan voimaantulo- ja siirtymäaika-
säännökset asetusluonnoksessa ovat hyvät ja kannatettavat. Sen sijaan asetukseen 
kriittisesti suhtautuvien yritysten näkemyksen mukaan asetuksen toimeenpanosta tulee 
luopua, ellei esille nostettuja epäkohtia voida korjata. 

 
Kunnioittavasti  
 
ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITTO ry 

 
Heikki Juutinen 
toimitusjohtaja 
 


