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Lausuntopyyntö Evira/2731/0400/2014 Elintarviketieto-oppaan luonnoksesta
Elintarviketeollisuusliitto ry (ETL) kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto Eviran päivittämästä
Pakkausmerkintäoppaasta elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille (Eviran ohje 17005/4),
uudelta nimeltään Elintarviketieto-opas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille, johon on
otettu huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille ja Maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksen elintarviketietojen antamisesta kuluttajille tuomat muutokset.
EU:n elintarviketietoasetus on tervetullut säädös pakkausmerkintöjen harmonisoimiseksi Euroopassa. Käytännössä asetus muuttaa kaikkien pakkauksien merkintöjä. Toimijoille muutos tuo
erittäin suuret kustannukset ja merkintöjen saattaminen lainsäädännön mukaisiksi vaatii hyvin
paljon resursseja. Siirtymäajasta huolimatta muutosten aikataulu on tiukka, sillä muutoksia tehdään kaikkiin tuotteisiin kaikkialla Euroopassa samaan aikaan. Normaalitilanteessa pakkausuudistuksia tehdään pitkällä aikajänteellä suunnitellusti reseptimuutokset, lainsäädännön vaatimukset, markkinoinnilliset tarpeet ja kaupan valikoimajaksot huomioiden.
Muutosten tekemistä on hidastanut asetuksen monet tulkinnalliset asiat ja alkuperämaamerkintöihin liittyvien toimeenpanosäädösten viivästyminen. Toimijat haluavat olla varmoja tekemiensä
pakkausuudistusten oikeellisuudesta, jotta kalliilta uudistuksia ei tarvitsisi tehdä moneen kertaan
ja jotta ei syntyisi pakkausmateriaalihävikkiä. Siksi Eviran Elintarviketieto-opas on toimijoille tärkeä ja kauan kaivattu työkalu.
Aikataulupaineista johtuen uudistuksia on kuitenkin jouduttu tekemään jo kauan ennen oppaan
valmistumista parhaalla mahdollisella asiantuntemuksella ja tulkinnoilla. Elintarviketeollisuusliitto
esittääkin, että mikäli toimijoiden tekemät tulkinnat ovat olleet erilaiset kuin mitä Evira oppaassaan esittää, valvonnassa huomioitaisiin tilanteen haasteellisuus ja suhtauduttaisiin opastavasti
ja kustannukset huomioiden merkintöjen saattamiseksi kuntoon, mikäli kysymys ei ole välittömästä elintarviketurvallisuudesta.
ETL tuo Elintarviketurvallisuusviraston tietoon seuraavat sinisellä merkityt kommentit luonnokseen liittyen. Muutoin lausunnossa olevat tekstit ja niiden värit (musta ja punainen) ovat opasluonnoksen mukaiset.
1. JOHDANTO
s.5
Elintarviketieto-opas on tarkoitettu sekä valvontaviranomaisille että elintarvikealan toimijoille. Sen tarkoituksena on antaa tietoa elintarvikkeita koskevista merkintämääräyksistä ja
niiden soveltamisesta 13.12.2014 alkaen. Opas sisältää tarvittavat viittaukset merkintämääräyksiin, mutta määräysten toistamista on pyritty välttämään. Tästä syystä oppaan
käyttö edellyttää tuekseen varsinaisen säädöstekstin.
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On jo voimassa, eli sovelletaan viimeistään 13.12.2014.
2. MÄÄRITELMÄT
s.7
2. artikla, 1 b) asetuksen (EY) N:o 852/2004, 2. artikla, 1. kohta:
n) ”jalostamattomilla tuotteilla”…
Jäädyttäminen on ymmärtääksemme poistettu pakasteasetuksesta?
MERKINTÄMÄÄRÄYKSET
3.1. Yleistä
s. 9
Elintarviketietoasetuksen pakolliset merkintävaatimukset ovat lähtökohtaisesti samat kuin
mitä oli aiemmassa pakkausmerkintöjä koskevassa kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksessa (1084/2004, jäljempänä pakkausmerkintäasetus).
Se, että ravintoarvot tulevat pakollisiksi, on iso tilaa ja tietoa vaativa muutos. Näin
ollen merkintävaatimuksia ei voida pitää lähtökohtaisesti samoina.
•

suolan määrä ilmoitetaan elintarvikkeen kokonaisnatriumin perusteella.
Olisi syytä mainita ensin, että ravintoarvotietoihin tulee suola natriumin sijasta.

3.2. Luettavuus, selvyys ja havaittavuus
s.11
Pakkauksen muoto vaikuttaa siihen, mitä paikkaa on pidettävä näkyvänä. Esimerkiksi
pakkauksen pohjaan ei yleensä pidä sijoittaa mitään merkintöjä…
Käytännössä pakkauksen pohjaan tehdään merkintöjä ja on täysin pakkaustyypistä
riippuvaisia, ovatko merkinnät pohjassa helposti havaittavia. Useimmiten pohjassa
on parempi painopinta kuin sivuilla, mikä varmistaa merkinnän pysyvyyttä.
Pakkauksen suurimman pinnan pinta-alan määrittely
s.12
Sisällön määrän kirjasinkoolle on vielä erityisiä säännöksiä kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä valmispakkauksista (179/2000). Päätöksen noudattamista valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES). Valmispakkauksissa, joissa sisällön nimellismäärä
(nimellispaino tai nimellistilavuus) ilmaistaan kilogrammoina, grammoina, litroina, senttilitroina tai millilitroina ja merkitään numeroilla, tulee numeroiden olla vähintään kooltaan:
Koskevatko nämä vain niitä tapauksia, kun käytetään e-merkkiä?
Tätä ei ole ollut aiemmassa ohjeessa. Kuinka relevantti säädös on elintarvikepakkauksiin? Toteutunee tosin suuressa osassa pakkauksia.
s.13
Ymmärrettävyys
Näkyvyyttä ja havaittavuutta koskevien vaatimusten lisäksi merkintöjen tulee olla sellaisia, että ne
voidaan ymmärtää. Merkintöjen ymmärrettävyyttä heikentää muun muassa sanojen lyhentäminen,
millä pyritään supistamaan merkintöjen vaatimaa tilaa. Esimerkkinä tällaisesta pakollistenmerkintöjen lyhentämisestä ymmärrettävyyden kustannuksella on viimeisen käyttöpäivän typistäminen muotoon v.k.p. tai vkp tai "parasta ennen" muotoon p.e. Kuluttajan ei voida olettaa ymmärtävän tällaisia
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lyhenteitä, minkä vuoksi niitä on pidettävä määräysten vastaisena. Päiväysmerkintöihin liittyvää
ymmärrettävyyttä on käsitelty myös kohdassa 5.7.1 taulukossa 6.

Päiväysmerkintöjä on pakko lyhentää koska esim. viimeinen käyttöajankohta on
todella pitkä ilmaus eikä pakkauksissa yksinkertaisesti ole tilaa, jotta tämä mahtuisi
lyhentämättä. Elintarviketeollisuusliitto esittää, että Evira määrittäisi mahdollisimman hyvän mallin lyhentämiseen.
Näkemyksemme mukaan kuluttajat kyllä ymmärtävät lyhenteet hyvin, sillä yritykset
eivät ole saaneet aiheesta palautetta kuluttajilta vuosien varrella.
Pysyvyys
Merkintöjen tekeminen pysyvällä tavalla, esimerkiksi pienikokoisiin tai erikoisenmuotoisiin
makeisiin (pakkauksiin), saattaa olla teknisesti hankalaa. Jos etiketin kiinnittäminen pakkaukseen ei ole muuten mahdollista, voidaan pakkaus sulkea esimerkiksi läpinäkyvään
muovikalvoon, johon merkinnät pystytään vaivatta tekemään.
Ylimääräinen kirkas kääre pakkauksen ympärillä ei auta merkintöjen teossa ja näkyvyydessä, vaan lisää vain turhaa jätettä.
3.4. Kielimääräykset
s.15
Jäsenvaltiot, joissa elintarviketta pidetään kaupan, voivat omalla alueellaan määrätä, millä
unionin virallisista kielistä pakolliset elintarviketiedot on annettava. Suomessa pakolliset
pakkausmerkinnät on pääsääntöisesti tehtävä suomen ja ruotsin kielellä. Pakkaamattomista elintarvikkeista tiedot tulee antaa vähintään…..Lisäksi elintarvikkeesta annettavat tiedot saa antaa muilla kielillä. Tämä koskee myös vapaaehtoisia varoitusmerkintöjä.
Voisiko asiaa tarkentaa kirjoittamalla esim: Pakollisten kielten lisäksi pakkausmerkinnät voidaan antaa myös muilla kielillä. Nyt jää epäselväksi, mikä koskee vapaaehtoisia varoitusmerkintöjä? Se, että ne pitää olla suomen- ja ruotsinkielellä,
vai se, että ne voi olla myös muilla kielillä? Jos on muilla kielillä kerrottu, onko
pakko olla myös suomeksi ja ruotsiksi? Tämä kaipaa selkeyttä.
Suomen- tai ruotsinkieliset tekstit voidaan sijoittaa pakkauksessa eri paikkoihin, mutta niiden tulee sisällöllisesti vastata toisiaan.
Voisiko tämä lause olla jo aiemmin heti kielivaatimuksen jälkeen? Nyt puhutaan
ensin varoitusmerkinnöistä ja sitten sisällöstä, lukijalle ei hahmotu helposti mitä
tämä vaatimus koskee, kaikkia pakkausmerkintöjä vai varoitusmerkintöjä? Lisäksi
sama asia toistuu (pienet erot sallittuja) heti seuraavan lauseen jälkeen.

Suositeltavaa on, että sekä elintarvikkeen suomenkielinen että ruotsinkielinen nimi sijoitettaisiin mahdollisuuksien mukaan kaupallisen nimen yhteyteen. Pienet erot merkinnöissä
ovat sallittuja, esimerkiksi lisäaineet voidaan ilmoittaa suomenkielisessä tekstissä Ekoodeilla ja ruotsinkielisessä tekstissä lisäaineiden nimillä. Muilla kielillä tehtyjen merkintöjen tulee vastata suomen- ja ruotsinkielisiä merkintöjä, jollei merkintöjen yhteydessä käy
ilmi, että ne koskevat vain asianomaiseen maahan toimitettavia elintarvikkeita.
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ETL näkee, että merkinnöissä olisi mahdollista käyttää myös ns. ”scandicia”, jossa
ensimmäisenä on ruotsi ja muutama sanat myös tanskaksi/norjaksi, jos niiden
muoto eroaa ruotsista. Tätä käytetään pohjoismaissa yleisesti monikielisissä pakkauksissa, kuten makeispakkauksissa. Kaikki ruotsinkieliset sanat ovat siis mukana, muunkieliset sanat ovat lisänä.
Maahantuotujen sekä kaksikielisissä kunnissa myytävien tai muuten luovutettavien
pakattujen elintarvikkeiden pakolliset merkinnät on tehtävä suomen ja ruotsin kielellä.
Valmiiksi pakattujen elintarvikkeiden, joita myydään tai muuten luovutetaan vain
yksikielisissä kunnissa, pakolliset pakkausmerkinnät on tehtävä ainakin kyseisen kunnan
kielellä.
Mitä jos maahantuodut elintarvikkeet myydään ainoastaan yksikielisessä kunnassa? Pitääkö silloinkin olla kaksikieliset tekstit?
Vapaaehtoiset pakkausmerkinnät voidaan tehdä vain yhdellä kielellä, tai merkintöjen
sisällössä voi olla eroavuuksia.
Tästä saa vaikutelman, ettei tekstejä voitaisi tehdä kahdella kielellä, vaikka sitä
tässä tuskin tarkoitetaan?
Muilla kielillä tehtyjen merkintöjen tulee vastata suomen- ja ruotsinkielisiä merkintöjä, jollei
merkintöjen yhteydessä käy ilmi, että ne koskevat vain asianomaiseen maahan toimitettavia elintarvikkeita.
Entä tilanteet, joissa samaa tuotetta viedään maahan, jossa on erilaiset pakkausmerkintävaatimukset?

4. MERKINTÄMÄÄRÄYSTEN SOVELTAMISALA
4.1. Merkinnän käsite
s.17
Pakkausmerkinnät on tehtävä elintarvikkeisiin, jotka on tarkoitettu luovutettaviksi valmiiksi pakattuina kuluttajalle tai suurtaloudelle. Merkintävelvoite koskee myös kuluttajille ilmaiseksi jaettavia valmiiksi pakattuja elintarvikkeita.
Olisiko kuluttajille ilmaiseksi jaettaville valmiiksi pakatuille näytepakkauksille mahdollista saada helpotus siten, että tiedot olisi saatavilla. Jaettavat näytepakkaukset
ovat yleensä normaalia pienempiä.
4.2. Elintarvikkeen käsite
s.18
Elintarvike käsittää kaikki ainesosat, jotka on tarkoituksellisesti lisätty elintarvikkeeseen
sen valmistuksen ja käsittelyn aikana. Siihen sisältyy vesi, joka on otettu direktiivin
(98/83/EY) 6 artiklan mukaisen vaatimuksenmukaisuuden määrittelykohdan jälkeen.
Tässä jää epäselväksi, mitä sillä halutaan sanoa? Tarkoitetaanko, että kaikki ainesosat ovat elintarvikkeita? Onko lisäaine elintarvike? Mitä tarkoittaa, että "siihen
sisältyy vesi? Sitäkö, että myös vesi katsotaan elintarvikkeeksi? Tarkoitetaanko,
että kun vesi on otettu vesijohtoverkon tietystä pisteestä?
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Tämä määrittelykohta on, esimerkiksi myyntiin tarkoitetun pullotetun ja säiliössä toimitettavan veden osalta se kohta, jossa vesi pullotetaan tai pannaan säiliöihin. Elintarvikkeita
tuottavassa yrityksessä käytetyn veden osalta siinä kohdassa, jossa kyseistä vettä käytetään yrityksessä.
Asia on ilmaistu epäselvästi.
Alkoholijuomalla tarkoitetaan juomaa, joka sisältää enemmän kuin 2,8 tilavuusprosenttia
etyylialkoholia (alkoholilaki 1143/1994, 3 §). Alkoholivalmisteella tarkoitetaan alkoholipitoista ainetta, joka ei ole alkoholijuoma eikä väkiviina ja joka voi olla denaturoitu. Näihin
tehdään elintarvikelain mukaiset merkinnät siltä osin kuin niistä ei erikseen säädetä alkoholilainsäädännössä. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira valvoo yli
2,8 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävien alkoholijuomien ja niiden merkintöjen alkoholi- ja elintarvikelainsäädännön mukaisuutta.
Tämä kappale osin toistaa edellisen kappaleen tekstiä ja on osittain turhaa.
4.3. Valmiiksi pakattu elintarvike
s. 20
Pakkausmerkinnät on tehtävä elintarvikkeisiin, jotka luovutetaan valmiiksi pakattuina.
Valmiiksi pakatulla elintarvikkeella tarkoitetaan elintarviketta, joka on ennen myyntiä
valmiiksi suljettu pakkaukseen kokonaan tai osittain siten, että pakkauksen sisältöä ei
voida muuttaa avaamatta tai rikkomatta pakkausta ja joka on sellaisenaan tarkoitettu luovutettavaksi kuluttajalle tai suurtaloudelle. Valmiiksi pakattu elintarvike on tällöin yksi
myyntiyksikkö.
Valmiiksi pakattu elintarvike on jo määritelty sivulla 7. Voiko poistaa tästä?
Valmiiksi pakattuna voidaan pitää jokaista elintarviketta, joka on suljettu päällykseen,
rasiaan tai pussiin kokonaan tai osittain siten, että sen esille ottaminen edellyttää jonkinlaista avaamis- tai rikkomistoimenpidettä, kuten suojakalvon poistamista elintarvikkeen
ympäriltä. Sen sijaan sellaisia kooltaan vähäisiä elintarvikkeita, kuten makeisia, jotka on
kääritty paperiin tms. niiden käsittelyn ja kaupanpidon helpottamiseksi, ei ole syytä pitää
valmiiksi pakattuina, jos niitä myydään painon mukaan, kuten vastaavia kääreettömiä irtomakeisia. Jos makeisia myydään yksittäin (esimerkiksi tikkukaramellit ja purukumit), ne
katsotaan valmiiksi pakatuiksi.
Tässä on ristiriita. Tässä kappaleessa sanotaan, että "suojakalvon poistaminen"
tekee tuotteesta valmiiksi pakatun, kun sivun 20 olevissa ranskalaisissa viivoissa
annetaan esimerkkinä sämpylä, joka on muovikalvoon pakattu (ei ole siis pakattu
elintarvike?).
Mikä muu kooltaan vähäinen elintarvike voisi olla kyseessä? Voisiko se olla esimerkiksi annospakattu kahvi? Onko paperiin kääriminen se määräävä tekijä?
4.4. Mihin merkinnät on tehtävä?
s.21
Jos pakkaus sisältää sisemmän pakkauksen (sisäpakkaus) tai useampia sisäpakkauksia
(ryhmäpakkaus) ei merkintöjä tule tehdä niihin, jolleivät ne ole selvästi nähtävissä ja luettavissa ulommaista pakkausta avaamatta (läpinäkyvä pakkaus).
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Tässä kohtaa olisi hyvä myös mainita, että sisäkääreisiin ei vaadita pakkausmerkintöjä, jos ne löytyvät ulkopakkauksesta.
Elintarviketietoasetuksen artiklan 8 mukaan, jos valmiiksi pakattu elintarvike on loppukuluttajalle tarkoitettu, mutta sitä pidetään kaupan ennen myyntiä loppukuluttajalle, ei kuitenkaan suurtaloudelle (esimerkiksi myymälälle toimitetut tukkupakkaukset, jotka myymälässä puretaan) tai elintarvike on tarkoitettu suurtaloudessa tapahtuvaan valmistukseen,
prosessointiin tai pilkkomiseen, voidaan merkintätiedot antaa silloin myös asiakirjoissa.
Tällöin asiakirjat, jotka sisältävät kaikki merkinnät, seuraavat kyseisen elintarvikkeen mukana, tai ne toimitetaan ennen elintarvikkeen luovutusta tai sen yhteydessä. Kyseenomaisessa tapauksessa pakkauksessa, jossa elintarvike pannaan esille, kun sitä pidetään
kaupan, on kuitenkin oltava seuraavat merkinnät:
Jos valmiiksi pakattu tuote pannaan esille, niin siinä näkyy kuluttajapakkauksessa
olevat merkinnät. Alla voi olla joku kartonkialusta (josta on otettu kutistekalvo pois)
tai avattava laatikko. Näihin alustoihin ei ole lainkaan tarkoituksenmukaista tehdä
samoja merkintöjä.
Kuljetusyksikköön riittävät nimi, säilyvyys ja toimijatiedot.
4.5. Myynti ja muu luovuttaminen
s. 22
Elintarviketietoasetus koskee valmiiksi pakattuina ja pakkaamattomina luovutettavia (myytäväksi tai muuten luovutettavaksi tarkoitettuja) elintarvikkeita. Siten elintarvikelain merkintämääräykset koskevat kaupanpidettävien elintarvikkeiden lisäksi myös muuta luovutusta. Muulla luovutuksella tarkoitetaan elintarvikkeen antamista korvauksetta avustukseksi, lahjaksi, näytteeksi, kokeiltavaksi tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen (esimerkiksi yritysten yksityistilaisuuksissaan työntekijöilleen tai muille sidosryhmilleen ilmaiseksi
luovutettavat valmiiksi pakatut elintarvikkeet ja niin sanotut kylkiäiset).
Tässä yhteydessä voisi mainita Eviran ohjeen 16035/1 ruokalahjoituksista.
4.6. kuluttaja ja suurtalous
s. 23
Elintarvikelaissa tarkoitetaan
• kuluttajalla lopullista kuluttajaa siten, kuin se on määritelty yleisessä elintarvikeasetuksessa. Yleisen elintarvikeasetuksen 3 artiklan 18 kohdan mukaan lopullisella kuluttajalla tarkoitetaan elintarvikkeen viimeistä kuluttajaa, joka ei käytä elintarviketta mihinkään elintarvikealan liiketoimintaan tai toimintaan. Määritelmä vastaa sisällöllisesti aikaisemmin voimassa olleen lainsäädännön määritelmää kuluttajasta ja kuluttajaan
rinnastettavasta henkilöstöstä.
Elintarviketietoasetuksessa tarkoitetaan
• ”suurtalouksilla” mitä tahansa laitoksia (mukaan lukien ajoneuvot ja kiinteät tai liikkuvat kojut), kuten ravintoloita, ruokaloita, kouluja, sairaaloita ja ateriapalveluja tarjoavia
yrityksiä, joissa osana toimintaa valmistetaan elintarvikkeita, jotka ovat valmiita loppukuluttajan nautittavaksi.
Mikseivät nämä ole kohdassa "määritelmät"?
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Meneekö vending laitteiden käyttö ja niiden kautta myynti suurtalouksien alle. Esimerkiksi kuumajuoma-automaatit toimistoissa – millaista myyntiä tämä on? Laitteet
valmistavat juomat koneen sisällä olevista raaka-aineista. Mitä tietoa tuotteista pitää kuluttajalle antaa?
4.7. Suomessa luovutettavat ja Suomesta vietävät elintarvikkeet
s. 23
Suomen merkintämääräysten mukaiset pakkausmerkinnät on tehtävä elintarvikkeisiin, jotka on tarkoitettu luovutettavaksi Suomen alueella. Merkintävelvoite ei siten ulotu elintarvikkeisiin, jotka luovutetaan Suomen rajojen ulkopuolella kuluttajille, esimerkiksi laivoilla
tai lentokoneissa.
Miksi vaatimus ulottuu maasta vietäviin elintarvikkeisiin, mutta ei elintarvikkeisiin,
jotka myydään Suomen rajojen ulkopuolella? Tämä on epäloogista.
Olisiko mahdollista selventää, mitä tarkoittaa ”Merkintävelvoite ei siten ulotu elintarvikkeisiin, jotka luovutetaan Suomen rajojen ulkopuolella kuluttajille, esimerkiksi
laivoilla ja lentokoneissa” Eikö näitä ”travel retail” tuotteita valvota ollenkaan ja
minkä määräysten mukaan ne pitää tehdä, vai eikö minkään? Kuuluvatko lentokentät samaan kategoriaan?
s.24
Elintarvikelaki koskee myös maasta vietäviä elintarvikkeita. Tämä on laajentanut merkintämääräysten ulottuvuutta siten, että maasta vietävien elintarvikkeiden pakkauksissa tulee
olla asianomaisen kohdemaan säännösten edellyttämät pakkausmerkinnät.
On huomioitava, että pakkauksia voidaan tarroittaa uusiksi myös kohdemaassa.
Asetuksen 178/2002 artikloissa 11 ja 12 kuvataan elintarvikkeiden vientiä ja tuontia
YHTEISÖSTÄ kolmansiin maihin. Eviran oppaan mukaan tulkinta näyttäisi ulottuvan
myös yhteisön sisällä olevaan kauppaan, jolloin esim. eri maiden väliset kielivaatimukset pitäisi ottaa huomioon jo, kun tuotteita viedään maasta toiseen. Usein kuitenkin tuotteiden tarroitus tapahtuu vastaanottavassa maassa, eikä asetuksen 178 tarkoitus ole ilmeisestikään puuttua sisämarkkinakauppaan, jossa säädökset ovat yhteneväiset lukuun ottamatta muutamia kansallisesti säädettäviä asioita, kuten kielivaatimukset.
4.8. Pakkaamattomien elintarvikkeiden merkinnät
s. 24
Pakkaamattomalla elintarvikkeella tarkoitetaan loppukuluttajalle sellaisenaan tarkoitettua
elintarviketta, jonka kuluttaja itse pakkaa tai joka pakataan kuluttajan pyynnöstä elintarvikkeen luovutuspaikassa tai joka on valmiiksi pakattu elintarvikkeen luovutuspaikassa välitöntä myyntiä varten. Pakkaamattomalla elintarvikkeella tarkoitetaan myös elintarviketta,
joka tarjoillaan elintarvikkeen luovutuspaikassa loppukuluttajalle valmiina nautittavaksi.
Miksi tämä ei ole kohdassa "määritelmiä"?
Elintarviketietoja, allergeeneja ja intoleransseja aineita ja tuotteita lukuun ottamatta, ei
vaadita annettavan loppukuluttajalle pakkaamattomista silloin, kun elintarvikkeita luovutetaan elintarvikelain 13 §:n 6 mom. tarkoittaman toiminnan yhteydessä.
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Ensimmäiseltä riviltä puuttunee sana "aiheuttavia"?
Kyseisessä tapauksessa toimijalta ei edellytetä elintarvikehuoneistoa koskevaa ilmoitusta.
Tällaiseksi toiminnaksi katsotaan esim. koulujen myyjäiset, harrastekerhojen järjestämä
elintarvikkeiden myynti tai yksityishenkilön kotonaan valmistamien elintarvikkeiden myynti,
joka ei ole jatkuvaa eikä säännöllistä. Myytävien tai muuten luovutettavien elintarvikkeiden
määrän tulee olla vähäinen. Elintarvikelain 13 §:n 6 momentin tarkoittamaksi toiminnaksi
katsotaan myös elintarvikkeiden vähäinen luovuttaminen muun elinkeinotoiminnan yhteydessä. Poikkeuksena ovat allergioita ja intoleransseja aiheuttavia aineita ja tuotteita koskevat tiedot, jotka on annettava loppukuluttajalle myös silloin, kun elintarvikkeita luovutetaan elintarvikelain 13 §:n 6 momentin tarkoittaman toiminnan yhteydessä, mutta muita
elintarviketta koskevia tietoja ei vaadita ilmoitettavan.
Tässä ja seuraavassa kappaleessa on runsaasti turhaa toistoa, jota voisi mahdollisesti karsia.
… Kansallisessa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa elintarviketietojen antamisesta kuluttajille on yleiset määräykset siitä, mitä tietoja ja millä tavoin tiedot pakkaamattomana myytävistä elintarvikkeista tulee antaa.
Tämä tieto on niin olennainen, että se olisi hyvä mainita jo heti alussa.
Elintarvike-erän merkitseminen
s. 26
• Pakkaamattoman elintarvikkeen elintarvike-erän tunnus ja kirjain "L" on merkittävä
kuljetuspakkaukseen, -astiaan tai -laatikkoon tai, jos tällaista ei ole, asiaan kuuluviin
kaupallisiin asiakirjoihin. Merkintä on aina tehtävä pysyvällä sekä helposti havaittavalla ja luettavissa olevalla tavalla.
• Loppukuluttajalle ei tarvitse kuitenkaan ilmoittaa elintarvike-erän tunnusta pakkaamattomista tuotteista.
L tunnus ei ole kuitenkaan pakollinen. Kaikissa erätunnuksissa, kuten myöhemmin
ohjeessa todetaan, myös päiväysmerkinnät voivat toimia erätunnuksina. Miksi tässä ei toimi sama?
4.9. Etämyynti
s. 27
Etäviestintävälineellä tarkoitetaan välinettä, jota voidaan käyttää elinkeinoharjoittajan ja
kuluttajan välisen sopimuksen tekemiseen ilman, että nämä kaksi osapuolta ovat samaan
aikaan paikalla. Etäviestintävälineillä tehtävää kauppaa ovat esimerkiksi internetkauppa ja
postimyynti.
Kun internetin välityksellä myydään elintarviketta vendor-laitteeseen esimerkiksi
toimistoon, katsotaanko tämä myynti kuluttajan ja elinkeinoharjoittajan väliseksi
kaupaksi ja siten etämyynniksi? Tarvitseeko tällöin täyttää samat tietovaatimukset
kuin kaupoissa myytävien elintarvikkeiden?
Koskevatko myös kielimääräykset Suomi/Ruotsi Suomessa myytäviä etämyyntituotteita?
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s.28
2.6 Etämyynti (8 ja 14 artikla)
2.6.1 Jos elintarvikkeita myydään etämyyntinä, kuka on vastuussa a)
tiedon antamisesta kuluttajalle ja b) elintarviketiedon tarjonnasta
ja oikeellisuudesta?...
Tämän kohdan voisi kirjoittaa helpommin ymmärrettävään muotoon.
5. YLEISET MERKINNÄT
s. 29
Edellisten merkintöjen lisäksi on pakkauksiin tehtävä määrätyissä tapauksissa seuraavat
elintarviketietoasetuksessa mainitut merkinnät, jollei muualla lainsäädännössä ole
toisin säädetty (elintarviketietoasetus, liite III):
Tässä olisi hyvä kertoa, missä kappaleessa kerrotaan lisää siitä, mitkä ovat ne
määrätyt tapaukset, jolloin kyseisiä merkintöjä on tehtävä?
5.1. Elintarvikkeen nimi
s. 30
Tavaramerkki tai kauppanimi
Elintarvikkeen nimen tulee olla merkitty riittävän suurikokoisin kirjasimin verrattuna kaupalliseen tuotenimeen. Nimi tulee lisäksi pyrkiä sijoittamaan kauppanimen läheisyyteen
etenkin tapauksissa, jolloin kauppanimi yksinään saattaa antaa tuotteesta harhaanjohtavan kuvan.
Onko tälle kohdalle osoitettavissa lainsäädännöllinen peruste vai onko kyseessä
puhtaasti Eviran omasta ohjeesta?
5.1.2. Tavanomainen nimi
s.33
Valvonnassa tuottaa ongelmia sen seikan arvioiminen, milloin nimeä on pidettävä vakiintuneena. Tämä koskee paitsi vierasperäisiä nimiä, myös sellaisia kotimaisia nimityksiä,
joita käytetään varsin yleisesti, mutta joita ei sellaisenaan voida pitää vakiintuneina niminä.
Tämä on toteamus. Olisiko oppaassa hyvä antaa myös neuvo, miten sellaisten tapausten kanssa toimitaan?
5.1.3. Kuvaava nimi
Elintarviketeollisuusliitto pitää hyvänä, että oppaaseen on otettu näin paljon esimerkkejä.
s.40
Esimerkki. ”Broilerin filee” vai broilerin rintaa
Siipikarjalla (tai yleensä linnuilla) on fileeksi kutsuttavaa lihanosaa hyvin vähän. Esimerkiksi broilerin rintapalaa voidaan virheellisesti kutsua broilerin fileeksi. Elintarvikkeen nimen tulee yksilöidä elintarvike riittävän täsmällisesti.
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Broilerin rintapalassa on kaksi osaa: rintapala ja ns. broilerin sisäfilee. Useimmiten
nämä myydään yhdessä tai puolitettuna tai suikaleena.
Broilerin fileellä tarkoitetaan aina koko rintapalaa ja se luokitellaan lihan laadulla.
Koko rintapala on vaaleaa mureaa lihaa, joka eroaa ulkonäöllisesti ja maullisesti
muusta broilerin lihasta.
Fileeosa ja broilerin sisäfilee eivät eroa toisista mureuden, ravintoarvojen tai maun
kautta, toisin kuin esimerkiksi naudan ulko- ja sisäfilee.
Rintapala on kaupallinen termi luulliselle rintafileelle.
Elintarviketeollisuusliitto kysyy, miten esitetyn kaltainen tulkinta hyödyttää kuluttajaa ja miten sitä on ajateltu valvottavan?
Esimerkki. ”Kukot, kanat, ankat, hanhet, kalkkunat, helmikanat; härkä, nauta”
Kuluttajat käsittävät yleensä ostaessaan kukkoa tai härkää kaupasta tarkoittavan urospuolista eläinlajia. Näin ollen, mikäli eläimen lihaa myydään korostamalla eläinlajin sukupuolta, tulee sen myös silloin olla sitä. Lisäksi asia tulee kyetä myös valvonnallisesti todentamaan. Poikkeuksellisesti ravintolassa voidaan tarjota asiakkaalle esimerkiksi
”Kukkoa punaviinissä”, vaikka ruoan valmistuksessa on käytetty muuta kuin kukon lihaa, joko kanan tai broilerin lihaa, sillä termi on kansainvälisesti vakiintunut ruokalajin nimi
ravintolassa.
Härkäruukku ja pippurihärkä ovat vakiintuneita nimiä ja niitä käytetään yleisesti ravintoloissa ja tuotteiden nimissä, vaikka reseptissä on lehmää ja härkää sekaisin.
Kukkoa viinissä on kansainvälisesti vakiintunut ruoannimi ja silloin sitä tulee saada
käyttää sekä valmisruoassa ja ravintoloissa. Nimen salliminen pelkästään ravintoloissa asettaa toimijat epätasa-arvoiseen asemaan.
5.1.4. Olomuodon tai käsittelyn ilmeneminen elintarvikkeen nimessä
s.41
Esimerkki. Hampurilainen
Nimeä ”pekonihampurilainen” voidaan käyttää vain sellaisista halkaistuista sämpylöistä,
joiden välissä on pekonin lisäksi jauhelihasta valmistettu pihvi. Nimi ”pekonihampurilainen” johtaa kuluttajaa harhaan, mikäli tuote sisältää ainoastaan pekonia (suolattua tai savustettu kylkisilavaa), mutta ei lainkaan jauhelihapihviä.
Tämän tekstikohdan voisi poistaa, sillä kukaan ei ole näin toiminut, eikä varmasti
toimi jatkossakaan. Pekonia vaalean leivän välissä kutsutaan BLT sandwichiksi.
s. 42
Esimerkki. Jauhelihapihvi
Jos jauhelihapihvin valmistukseen on käytetty osittain kasvisproteiinia, soijaproteiinia korvaamaan lihaa, tulee soijaproteiini ilmoittaa elintarvikkeen nimen yhteydessä, esimerkiksi
jauhelihasoijaproteiinipihvi.
Kasviproteiineja käytetään teollisissa jauhelihavalmisteissa ja kotikeittiössäkin korvaamaan kananmunaa, jolloin voidaan tehdä mahdollisimman monelle sopivia
tuotteita. Toinen syy on massansidonnan parantaminen, jossa lihaproteiini ei toimi
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yhtä hyvin, joten näissä tuotteissa kasviproteiinit eivät korvaa lihaproteiineja, vaan
parantavat tuotelaatua.
Mikä siis on sellainen määrä kasviproteiinia, jonka ylimenevä osa olisi lihaa korvaavaa? Onko määrää mahdollista valvoa tasapuolisesti?
Esimerkki. Marjajauhe
”Marjajauheella” tarkoitetaan tuotetta, joka on valmistettu jauhamalla kuivattuja marjoja.
Jos jauhetta valmistetaan marjan puristejäämästä, marjan siemenistä ja kuorista, tulee
tuote silloin nimetä marjan siemen- ja kuorijauheeksi.
Ohje tulisi tarkentaa muotoon:
”Marjajauheella” tarkoitetaan tuotetta, joka on valmistettu jauhamalla kokonaisena
kuivattuja marjoja. Jos jauhetta valmistetaan marjamehun puristejäämästä (marjan siemenistä ja kuorista) tulee tuote silloin nimetä marjan siemen- ja kuorijauheeksi tai marjan kuorijauheeksi.”
s.44
Tämän määritelmän mukaan ainesosaluettelossa ilmoitettavia ainesosia ovat:
- valmistusaineet
- elintarvikeparanteet (lisäaineet, aromit, entsyymit)
- ravitsemukselliset lisät (esimerkiksi lisätyt vitamiinit ja kivennäisaineet)
- nanomateriaalia sisältävät ainesosat.
EU:lta on päätös, että osa entsyymeistä on valmistuksen apuaineita. Se olisi hyvä
mainita.
s.45
- Kantaja-aineista on säädetty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa
1333/2008 (liite I ja III). Tällaisia ovat esimerkiksi lisäaineen tai aromin liuottimena tai kantaja-aineena käytön helpottamiseksi käytetty aine.
Kantaja-aineena olevat allergeenit täytynee kuitenkin merkitä?
5.2.1.3. Allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet ja tuotteet sekä niiden merkitseminen
s. 46
gluteenia sisältävät viljat (vehnä, ruis, ohra, kaura, speltti, kamut-vilja sekä niiden
hybridikannat) ja viljatuotteet
lukuun ottamatta
• vehnäpohjaisia glukoosisiirappeja, dekstroosi mukaan luettuna, ja näistä
valmistetuttuja tuotteita, mikäli niiden valmistamiseen tarvittava käsittely ei lisää
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen alkuperäiselle tuotteelle arvioimaa
allergisoivuutta
• vehnäpohjaisia maltodekstriinejä ja näistä valmistettuja tuotteita, mikäli niiden
valmistamiseen tarvittava käsittely ei lisää Euroopan
elintarviketurvallisuusviranomaisen alkuperäiselle tuotteelle arvioimaa allergisoivuutta
• ohrapohjaisia glukoosisiirappeja
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•

viljoja, joita käytetään alkoholitisleiden valmistukseen, maatalousperäinen
etyylialkoholi mukaan lukien.
Tästä tuntuu puuttuvan otsikko, kuten esimerkiksi "Liitteen II allergeeneiksi ja intoleransseja aiheuttaviksi aineiksi luokitellut aineet"
Ensimmäinen ranskalainen viiva on hieman monimutkainen lause. Lukijalle jää
epäselväksi, tarvitseeko alkuperä ilmoitta vai ei (ei tarvitse).

s. 47
Esimerkiksi edellä esitetystä johtuen tärkkelysmakeuttajien (esimerkiksi vehnäpohjaiset
glukoosisiirapit) vehnä- tai ohra-alkuperää ei tarvitse ilmoittaa elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä.
Voisiko tässä olla joku otsikko, esim. "Esimerkkejä", muuten lukija saattaa luulla,
että tämä esimerkki liittyy jotenkin edellä mainittuihin nilviäisiin.
Ainesosaluettelossa on korostettava sen aineen tai tuotteen nimeä, joka vastaa elintarviketietoasetuksen liitteessä II lueteltuja nimiä (esimerkiksi maitojauhe). Käytännössä voidaan kuitenkin myös katsoa, että koko kyseisen ainesosan korostaminen (esimerkiksi
maitojauhe) täyttää oikeudelliset vaatimukset. Kun ainesosan nimi koostuu erillisistä nimistä, on korostettava yksinomaan allergiaa tai intoleranssia aiheuttavan aineen / tuotteen nimeä.
Miten sellaisessa tapauksessa tulisi korostaa allergeeneja, jos kyseessä on esim.
"jauhoseos (vehnä, ohra, riisi)"? Pitääkö myös sana "jauhoseos olla korostettuna,
vai riittääkö, kun sulkujen sisältä korostetaan "vehnä" ja "ohra"? Entä jos ainesosa
on "sokeroitu maitotiiviste (maito, sokeri)"? Tarvitseeko silloin korostaa sekä ainesosaa "maitotiiviste" ja lisäksi sulkujen sisällä sanaa "maito", vai riittääkö, että
on korostettu jommassa kummassa? Näihin kaivattaisiin esimerkkejä tai maininta,
että toimija saa vapaasti päättää, kunhan allerginen kuluttaja saa luotettavan tiedon kaikista esiintyvistä allergeeneista.
Poikkeus: ainesosan alkuperää ei tarvitse ilmoittaa, jos se
• on mainittu elintarvikkeen nimessä (esimerkiksi ”mantelinmakuisen kakun”
manteliaromi voidaan ilmoittaa pelkästään aromina)
• liitetään yleisesti tiettyyn alkuperään (esimerkiksi maitotuotteet, kuten juusto, kerma,
voi, jogurtti, sillä nimi viittaa selvästi maidon alkuperään); sen sijaan hera ei ole kuluttajalle niin selvä, joten sen yhteydessä on syytä ilmoittaa maito, esimerkiksi hera (maito). Myös esimerkiksi vehnäjauho (on selvää, että on alkuperältään vehnää) ja lohi (on
selvää, että on alkuperältään kalaa) viittaavat selvästi alkuperään.
Jos hera on maitotuotteessa yksi ainesosa, pitääkö myös sen perään liittää tieto,
että hera on peräisin maidosta? Esim. jäätelössä on maitoa, kermaa ja heraa,
kaikki korostettuna. Tarvitseeko silloin heran perässä vielä mainita (maito)?
s. 48
Korostamalla allergiaa tai intoleranssia aiheuttavia aineita ainesosaluettelossa varmistetaan, että kuluttajat tutustuvat ainesosaluetteloon. Allergiasta tai intoleranssista kärsivät
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kuluttajat (erityisesti, kun aiheuttajana on ainesosa, joka ei kuulu elintarviketietoasetuksen
luetteloon, kuten herneet) voivat näin tehdä tietoisia valintoja,
jotka ovat heille turvallisia.
Mitä tarkoitetaan puhuttaessa ”herneistä”, eihän niitä tarvitse korostaa?
5.2.1.4. Tiivistetty tai kuivattu ainesosa
s. 50
Tiivistetty tai kuivattu ainesosa voidaan merkitä ainesosaluettelossa
• lisätyn ainesosan painon mukaan käyttäen nimeä tiiviste, kuivattu tai muulla
vastaavalla ilmaisulla.
Pitääkö raaka-aineiden kuivaamisesta mainita ainesosaluettelossa, jos koko tuote
on kuivattu, esim. valmisruokien ja komponenttien kuiva-aineet, jotka myydään
jauheena tai kuivattuna, ja niihin lisätään vettä valmistuksen yhteydessä?
5.2.1.5. Nanomateria ainesosana
s. 51
Onnistuisiko tähän saamaan selvempää tulkintaa, että lisäaineita, jotka eivät ole
”tarkoituksellisesti nanoksi tuotettu” ei tarvitsisi merkitä. Tulkintaa tarvitaan, sillä
EU.n lainsäädännön valmistelu kestää.
5.2.1.7. Lisäaineet ja aromit
Lisäaineet
s. 53
Samassa ainesosaluettelossa voidaan käyttää sekä numerotunnuksia että lisäaineiden nimiä.
Suositeltavaa olisi kuitenkin käyttää jompaakumpaa ilmaisutapaa sekaantumisen välttämiseksi.
(Poikkeus allergiaa ja intoleranssia aiheuttavatlisäaineet, jotka tulee ilmoittaa aina omalla nimellään (esimerkiksi soijalesitiini) eikä numerotunnuksella.)

Sekamuotoinen ilmaisutapa on usein selkeämpi kuin kirjoittaa kaikki E-koodit auki.
Kirjoittamalla vain kuluttajien yleisesti tuntemat lisäaineet auki, saavat he paremmin informaation kuin pelkillä E-koodeilla.
Usein kirjoittamalla kaikki auki, pitenevät ainesosaluettelot ja kuluttajat saattavat
hämääntyä oudommista lisäaineen nimistä.
Aromit
s.55
Aromit ilmoitetaan ainesosaluettelossa sanalla ”aromi(t)” tai aromin tarkemmalla nimellä
tai sen kuvauksella. Aromin nimeä voidaan tarkentaa aromin lajia osoittavalla nimellä,
esimerkiksi "luontainen aromi". Asetuksen (EY) N:o 1334/2008 16 artiklan säännöksiä on
noudatettava käytettäessä termiä ”luontainen” aromien kuvauksessa. Nimeen saa liittää
sen tuotteen nimen, josta aromi on saatu, esimerkiksi luontainen mansikka-aromi. (Tällaisen aromin pitää olla vähintään 95 %:sti peräisin mansikasta).
Olisiko täällä olla hyvä maininta myös aromista, joka ei ole luontainen? Esim. kun
liitetään aromiin vain sen kuvaava määre, esim. mansikka-aromi.
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Aromit on merkittävä nimellä ”savuaromi(t)” tai ”elintarvikkeesta (elintarvikkeista) tai elintarvikeryhmästä tai raaka-aineesta (raaka-aineista) valmistettu (valmistetut) ”savuaromi(t)”, esimerkiksi ”pyökistä valmistettu savuaromi”, jos aromiaines sisältää savuaromiksi
määriteltyjä aromeja ja luovuttaa elintarvikkeeseen savun maun. ”Savuaromilla” tarkoitetaan valmistetta, jota saadaan fraktiointi- ja puhdistusprosessin avulla kondensoidusta savusta, jolloin saadaan primaarisia savukondensaatteja, primaarisia tervafraktioita ja/tai
primaarituotteista saatuja savuaromeja.
Savuaromikohdasta puuttuu maininta, että ne on ilmoitettava omassa kohdassaan, ei aromiluettelossa.
5.5. Elintarvikkeen suolapitoisuuden ilmoittaminen
5.5.1. Yleistä
s.66
Kun elintarvikkeen suolapitoisuus ilmoitetaan ravintoarvomerkinnässä, ei suolapitoisuutta
painoprosentteina tule ilmoittaa ainesosaluettelossa tai muualla pakkauksessa.
Tämä aiheuttaa sekaannusta niin kauan, kunnes kansallisen säädökset ovat olemassa eivätkä ne ole yhtenäiset Elintarviketietoasetuksen kanssa. Eräät yritykset
ilmoittavat ainesosissa lisätyn suolan ja määrän ja tämän lisäksi ravintoarvotaulukossa on natriumista laskettu suola. Tavoitteena on auttaa näin kuluttajia ymmärtämään, ettei tuotteiden suolapitoisuus ole noussut.
5.5.2. Ruokasuolan määrän ilmoittaminen, jos sitä ei ole ilmoitettu ravintoarvomerkinnöissä – voimassa 13. päivään joulukuuta 2014 asti?
s. 66
Ruokasuolan määrän ilmoittaminen painoprosentteina on säädetty pakolliseksi seuraavissa suolan saannin kannalta merkittävissä elintarvikkeissa (KTMa1084/2004, 24 §):
Käytännössä tämä tulee sekoittamaan markkinoita, sillä jos asetus on voimassa
13.12.2016 asti, on suolapitoisuus pakkauksissa ilmoitettu kahdella eri tavalla laskettuna ja kuluttajien on vaikea tätä ymmärtää. Eviran on varauduttava viestimään
tästä pari vuotta kestävästä hämmentävästä tilanteesta kuluttajille. Toki elintarvikeyritysten kuluttajapalvelutkin tähän varautuvat, mutta koska kyseessä on annettujen säädösten noudattamisesta johtuva tilanne, vastuu ei voi olla yksin yritysten.
s. 68
Ruokasuolan (natriumkloridi) kokonaismäärä painoprosentteina ilmoitetaan ainesosaluettelossa suolan yhteydessä tai erikseen muualla pakkauksessa yhden desimaalin tarkkuudella tai ilmoitettuna siten kuin ravintoarvomerkinnöistä erikseen säädetään. Tuotteen
suolapitoisuus ilmoitetaan keskiarvona, tai mikäli tuotteiden suolapitoisuudet vaihtelevat
huomattavasti, maksimiarvona (suolaa enintään x %).
Tämä on ristiriidassa edellä olevan s. 66 tekstin kanssa.
s. 68
Valvonnassa on käytetty aiemmin yleisimmin kloridipitoisuuden määrittämistä, koska se on analyyttisesti helpompaa ja vähemmän laiteresursseja vaativaa. Jatkossa, kun merkinnät tehdään elintarviketietoasetuksen mukaan, käytetään natriumin määrittämistä selvitettäessä elintarvikkeen kokonaissuolapitoisuutta.
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Suolapitoisuuksien valvonnassa voidaan sallia lähinnä valmistusteknisistä syistä johtuen +/10 %:n poikkeama ilmoitetusta pitoisuudesta. Tämän lisäksi otetaan huomioon käytetyn
analyysimenetelmän mittausepävarmuus. Näytteen tulee olla riittävän edustava, esimerkiksi 3 - 5 pakkausta valmistuserää kohden.
Tämä ei ole linjassa komission ohjeen kanssa, joka sallii suolalle +/- 0,375 g, kun
pitoisuus on <1,25 ja +/- 20 %, kun pitoisuus on yli 1,25. Suolapitoisuuden valvonnassa tulisi käyttää komission ohjetta ravintoarvojen toleransseista. Se yhdenmukaistaisi toimintaa, etenkin kansainvälisessä kaupassa
s.69
Näissä tuotteissa tulee suolapitoisuus ilmoittaa myytävästä (paistovalmiista) tuotteesta,
koska paisto-ohjeet eivät yleensä ole täysin yksiselitteiset ja kuluttajien uuneissa on vaihtelua. Suositeltavaa on ilmoittaa lisäksi ohjeen mukaan paistetun valmiin tuotteen suolapitoisuus /suolan määrä, koska kuluttajalla on tällöin mahdollisuus verrata tällaisten tuotteiden suolapitoisuutta tavallisten, valmiiksi
paistettuina myytävien tuotteiden suolapitoisuuteen.
Kuluttajan on helpompi verrata kaikkia tietoja kypsästä tuotteesta, ei vain suolan.
Esimerkki valmistamattomalle tuotteelle voisi olla sellainen, jossa edellytetään kuluttajan lisäävän omia aineita kotona.
… Alitusta ei tällöin pidetä kuluttajaa harhauttavana, koska alhaisempi suolapitoisuus on
kuluttajan terveyden kannalta edullista. Tällainen menettely suo elintarvikealan toimijalle
tavanomaista suuremman liikkumavapauden, mutta samalla antaa kuluttajalle tiedon suolan maksimimäärästä.
Elintarviketeollisuusliitto pitää hyvänä esitettyä joustavaa mahdollisuutta teknisiin
hankaluuksiin. On kuitenkin huomioitava, että merkittävästi ilmoitettua alempi suolapitoisuus ei vastaa maun osalta kuluttajan odotusta.
5.5.4. Elintarvikkeen ilmoittaminen voimakassuolaiseksi (13.12.2016 alkaen)
s. 72
Koska ilmoitus voimakassuolaisuudesta on varoitusmerkinnän luonteinen, merkinnän havaittavuuden ja luettavuuden varmistamiseksi edellytetään, että tieto voimakassuolaisuudesta on esitettävä ravintoarvomerkinnän läheisyydessä elintarviketietoasetuksen edellyttämää kirjasinkokoa (yleensä x-korkeus vähintään 1,2 mm) käyttäen.
Ravintoarvotaulukon läheisyydessä on käytännössä hyvin paljon erilaisia merkintöjä (laktoositon, gluteeniton, omega 3 –rasvahapot jne.),, sillä sen katsotaan monissa tapauksissa olevan se paras paikka etiketissä. Luettavuus ja merkintöjen
erottuminen saattaa tästä kärsiä. Eräät yritykset ilmoittavat voimakassuolaisuuden
ainesosaluettelon lopussa, samassa yhteydessä kuin esim. ravitsemusväitteet
(runsasproteiininen, voimakassuolainen) , jolloin tietoja ei ole hajanaisesti ympäri
pakkausta. Tämän tavan tulisi olla mahdollista jatkossakin.
5.7.4. Päiväysmerkintöjä koskevat helpotukset
s. 84
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”Purukumi ja vastaavat puruvalmisteet” Mitä tarkoitetaan vastaavilla puruvalmisteilla?
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5.8. Toimijan nimi ja osoite
s. 86
Asetuksessa 1169/2011/EU on ero direktiiviin 2000/13/EY ja sen perusteella KTM
asetukseen 1084/2004 tässä asiassa.
Dir 2000/13/EY art. 3 sanoo
”7) valmistajan, pakkaajan tai yhteisöön sijoittautuneen myyjän nimi tai toiminimi ja
osoite”
ja KTM As 1084/2004 6§ sanoo
”6) valmistajan, pakkaajan tai Euroopan unionissa toimivan myyjän nimi, toiminimi
tai aputoiminimi sekä osoite”
Kummassakin ensimmäinen vaihtoehto on siis ”valmistaja”. Siksi olettavasti Eviran
vanhassa oppaassa lukee ”Jos pakkauksessa ilmoitettu toimija ei ole tuotteen
valmistaja, on syytä täydentää nimeä tätä koskevalla maininnalla, jottei merkintä
johtaisi ostajia harhaan (esimerkiksi ”pakkaaja” tai ”markkinoija).”
As 1169/2011/EU art. 9 sanoo
”h) 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu elintarvikealan toimijan nimi tai toiminimi ja
osoite;”
ja art. 8 kohta 1 taas sanoo
” 1. Elintarviketiedoista vastuussa oleva elintarvikealan toimija on toimija, jonka
nimellä tai toiminimellä elintarviketta pidetään kaupan tai jos tämä toimija ei
ole sijoittautunut unioniin, tuontia unionin markkinoille harjoittava toimija.”
Tässä ei siis mainita valmistajaa ollenkaan vaan sanotaan, että toimija on se jonka
nimellä tuotetta myydään tai markkinoidaan. Silti uuden oppaan luonnoksessa lukee edelleen tuo ”Jos pakkauksessa ilmoitettu toimija ei ole tuotteen valmistaja, on
syytä täydentää nimeä tätä koskevalla maininnalla, jottei merkintä johtaisi ostajia
harhaan (esimerkiksi ”pakkaaja” tai ”markkinoija.)”
Yllä mainittuun ohjeeseen ei liene perustetta, vaan lähtökohtaisesti mainittu toimija
on myyjä tai markkinoija eikä mitään määrettä tarvitse esittää vaan pelkkä nimi ja
osoite riittävät. Ei haittaa, jos kyseessä oleva toimija on myös tuotteen valmistaja,
mutta roolia ei silti ole pakko esittää. Varsinkin kansainvälisesti toimivat yritykset
(teollisuus ja kauppa) saattavat ulkoistaa valmistuksen toisille toimijoille ja silti ne
ovat niitä, ”jonka nimellä tai toiminimellä elintarviketta pidetään kaupan”.
Jos tuotteen alkuperä tämän takia hämärtyy ja kuluttaja voi tulla harhaanjohdetuksi, astuvat taas alkuperämerkintävaatimukset voimaan, jolloin pitää kertoa missä
maassa tuote on valmistettu.
Elintarviketeollisuusliitto pyytää Eviraa pohtimaan ja tarkastelemaan uudelleen
olettamusta, että toimijan nimi ja osoite lähtökohtaisesti tarkoittaisi valmistajaa.
Joidenkin toimijoiden mielestä uudessa tilanteessa toimija tarkoittaa myyjää tai
markkinoijaa. Voisiko kappaleessa 5.8. olevan vaatimuksen tai kehotuksen tarkentaa roolia, ellei kyseessä ole valmistaja, poistaa tai todeta, että se lähtökohtaisesta tarkoittaa myyjää tai markkinoijaa?
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5.10.1. Alkuperämaan ja lähtöpaikan ilmoittaminen
s.90
Jos elintarvikepakkauksessa olevasta toimijan nimestä, logosta tai muusta merkinnästä
voi saada harhaanjohtavan käsityksen tuotteen alkuperästä, on oikea alkuperämaa tai alue ilmoitettava niin selvästi, että sekaannuksen vaaraa ei synny. Harhaanjohtavuuden
estämiseksi suositellaan alkuperämerkinnän sijoittamista näkyvään paikkaan, esimerkiksi
pakkauksen etusivulle.
Ei ole tarpeen ohjeistaa tiedon sijoittamisesta, että se merkitään esimerkiksi pakkauksen etusivulle.
s. 91
Alkuperämerkinnäksi riittää alkuperämaan nimi tai yleisesti tunnettu maan nimen lyhennys taikka alkuperäalue. Poikkeuksena ovat tuoreet hedelmät ja vihannekset, joiden
alkuperämaan ilmoittamiseen ei saa käyttää lyhennettä, vaan maan nimi on kirjoitettava
kokonaan ja maan nimen lisäksi voi ilmoittaa tuotantoalueen tai paikannimen.
Maan nimi voi olla pelkistetyssä erisnimimuodossa ilman nimeen säännönmukaisesti sisältyviä valtiomuoto- tai muita sellaisia selityksiä, jos se yksiselitteisesti ilmaisee elintarvikkeen valmistusmaan. Sen sijaan adjektiivimuodossa olevat sanonnat (esimerkiksi
”svensk produkt” tai ”swiss made”) eivät ole määräysten mukaisia.
Voidaanko kuitenkin alkuperämaata toistettaessa käyttää adjektiivimuotoja?
5.10.2. Alkuperämaan tai lähtöpaikan ilmoittaminen
s. 92

• Alkuperämaa tai lähtöpaikka tulee ilmoittaa seuraavissa tapauksissa:
a, b ja c
Tästä kohdasta ei selviä asiaa tuntemattomalle, että kyseessä on naturel liha
5.12. Säilytysohje
s. 97
Esimerkki. Jauhelihan säilytysohje.
Säilytettävä vähintään + 4 °C lämpötilassa
Viimeinen käyttöpäivä 15.7.2014
Korjattava muotoon:
Säilytettävä alle + 4 °C lämpötilassa.
Vähintään antaa kuvan, että pitäisi mielellään olla lämpimämmässä
Erityissäännöksiä
Pakasteisiin on merkittävä vähimmäissäilyvyysajan lisäksi aika, joka ostaja voi pakastetta
säilyttää…
Eikö vähimmäissäilyvyysaika ole juuri se aika, jota tuotetta voi säilyttää, eli mikä
tuo toinen vaadittava aika on? Asia selkiytyy hieman s. 118 Pakastettujen ja jäädytettyjen elintarvikkeiden merkinnät -kohdassa. Miksi samaan aihealueeseen liittyvää tekstiä on eri kohdissa?
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5.17.1. Aikataulu
s.107
Pakolliset ravintoarvomerkinnät tulee 13.12.2016 alkaen esittää elintarviketietoasetuksen
vaatimusten mukaisesti. Sitä ennen pakollisen ravintoarvomerkinnän voi esittää joko
MMM:n ravintoarvomerkintäasetuksen (588/2009) tai elintarviketietoasetuksen
(1169/2011) mukaisesti.
Tämä tieto on virheellinen! Ravintoarvotiedot on oltava asetuksen 1169:n mukaiset
13.12.2014, mutta pakolliset ne ovat vasta 2016. Ei ole loogista kirjoittaa, että on
mahdollista antaa merkinnät 13.12.2014 jälkeen vanhan lainsäädännön mukaisesti.
Ennen 13.12.2016 markkinoille saatettuja tai merkittyjä elintarvikkeita, jotka ovat voimassa olevien ravintoarvomerkintöjä koskevien säännösten mukaisia, voidaan pitää kaupan,
kunnes nämä elintarvikkeet loppuvat varastoista.
Ravintoarvomerkinnän voi tehdä jo ennen 13.12.2016 elintarviketietoasetuksen edellyttämällä tavalla. Kun ravintoarvoilmoitus annetaan vapaaehtoisesti ajanjaksolla 13.12.2014 –
13.12.2016, on sen oltava elintarviketietoasetuksen ravintoarvomerkintöjä koskevien vaatimusten mukainen.
Jos elintarvikkeesta esitetään 13.12.2014 alkaen ravitsemus- tai terveysväite tai elintarviketta on täydennetty ravitsemuksellisesti, tulee myös silloin ravintoarvomerkintä olla elintarviketietoasetuksen ravintoarvomerkintää koskevien vaatimusten mukainen.
Osio on kokonaisuudessaan melko epäloogisesti ja vaikeaselkoisesti kirjoitettu ja
kaipaa selkeyttämistä.
5.17.3. Ravintoarvojen esittäminen
s.109
Tapauksissa, joissa tuotteessa oleva energiasisältö tai ravintoaineen (ravintoaineiden)
määrä on vähäinen, kyseisiä osia koskevat tiedot voidaan korvata esimerkiksi maininnalla
”sisältää vähäisiä määriä …”; maininnan on oltava ravintoarvoilmoituksen välittömässä läheisyydessä, jos sellainen on.
Nollan raja-arvot on esitetty komission ohjeessa.
5.17.5. Vitamiinit ja kivennäisaineet
s. 112
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira suosittaa, että vitamiinit ja kivennaisaineet merkittäisiin
elintarvikkeen ainesosaluetteloon myös elintarviketietoasetuksen liitteessä mainituin
nimin (Taulukko 9).
Olisiko täsmettävä, että tarkoitetaan lisättyä vitamiinia, eikä esim. kyseisen vitamiinin osalta rikkaan raaka-aineen kautta tullutta vitamiinia?
5.17.9. Ravintoaineen määrän varmistaminen
Elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä ilmoitettujen ravintosisältötietojen tulee olla
keskiarvoja, jotka perustuvat
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• valmistajan tekemään analyysiin elintarvikkeesta tai
• laskelmaan, joka on tehty käytettyjen ainesosien tunnettujen tai todellisten
keskiarvolukujen perusteella tai
• laskelmaan, joka perustuu yleisesti tunnettuun ja hyväksyttyyn tietoon.
Kun elintarviketta myydään tietyn ravintoaineen lähteenä tai siitä esitetään
terveysväite, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira suosittelee, että kyseisten
ravintoaineiden määrä analysoidaan laboratoriotutkimuksin tai varmistetaan muuten
luotettavalla tavalla.
Ravintoaineiden määrät tulee ilmoittaa sen suuruisina, kuin ne ovat viimeisenä
käyttöpäivänä tai parasta ennen -päiväyksen ilmoittamana aikana.
Kun esitetään terveysväite, pitää riittää myös yllämainitut hyväksi havaitut menetelmät, etenkin muiden kuin vitamiinien ja kivennäisaineiden kohdalla. Omavalvontaan kuuluu sitten näiden arvojen todentaminen satunnaisilla laboratoriokokeilla.
Ravintoaineiden ilmoittaminen sen suuruisena, kuin ovat viimeisenä käyttöpäivänä, ei lisää niiden tarkkuutta. Varsinkaan lyhyen säilyvyysajan tuotteissa sillä ei mitään merkitystä. Sen sijaan satovaihteluilla on suurempi merkitys.
6.1.2. Jäädyttäminen
s. 119
Pakasteasetus (818/2012) ei säädä enää jäädyttämisestä. Pakastuksessa jäätyminen
yleensä etenee ainakin yhden senttimetrin tunnissa. Jäädyttäminen on pakastamista lievempi säilytysmuoto. Jäädytetyllä elintarvikkeella on yleensä tarkoitettu säilytystarkoituksessa jäädytettyä elintarviketta, joka ei ole pakastettu elintarvike. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira pitää kuitenkin tärkeänä, että jos elintarvike on
jäädytetty, elintarvikkeen pakkaukseen on elintarvikkeen nimen yhteyteen merkittävä selvästi sana ”jäädytetty” sekä säilytysohje.
Pakastumiselle ei ole määritelty nopeutta vaan sillä tarkoitetaan maksimaalista kiteenmuodostusta.
Yleensä tuotteet on pakastettava. Jäädytettynä ei juurikaan tuotteita myydä.
s. 120
- pakastetut / jäädytetyt ruoat ja raaka-aineet tulee säilyttää -18 oC lämpötilassa tai kylmemmässä.
Tämä ei kuulune pakkausmerkintäohjeeseen.
6.2. Muuntogeenisten elintarvikkeiden merkinnät
6.2.2. Soveltamisalue
s. 122 taulukkoa esimerkeistä, joita koskee merkintävelvoite
Kolmen viimeisen esimerkin kohdalla on vaikea ymmärtää, miksi ne pitää merkitä
jos niissä ei ole muunnettua DNA:ta tai proteiinia”. Asia on syytä avata.
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7. PAKKAUSMERKINTÖJÄ KOSKEVIA HELPOTUKSIA
s.126
7.1. Tiettyjen pakollisten tietojen poisjättäminen
Jos yksittäispakatut tuotteet, joiden pinta-ala on < 10 cm2, ovat loppukuluttajalle myyntiin
tarkoitettuja yksiköitä, tulee niistä ilmoittaa seuraavat tiedot:
Asetuksessa lukee suurimman pinnan pinta-ala.
8.3. Erilaiset väittämät pakkauksissa ja markkinoinnissa
s. 131 ja 132
Esimerkkejä väittämistä:
- luonnon, luonnollinen, luonnontuote, naturell
- aito, oikea ja vastaavat ilmaisut
8.3.1. Luonnon-, luonnollinen, luonnontuote, naturell
Esimerkki: Kalkkunasuikale, naturell
Kalkkunasuikale, naturell on tuote, johon ei ole lisätty mitään ainesosia, ei edes
suolaa; kyseessä on maustamaton tuote.
Naturell tarkoittaa, että tuote on käsittelemätön, kuten luonto on sen tehnyt
Maustamaton tarkoittaa kuluttajille, että siihen ei ole lisätty mausteita.
8.3.2. Aito, oikea ja vastaavat ilmaisut
s. 133
Näiden väittämien käyttö sekä myytävästä elintarvikkeesta että sen ainesosista on
useimmiten perusteetonta. Erityisesti silloin, kun väite liittyy elintarvikkeisiin, joiden
nimitykset ovat suojattuja (esimerkiksi maitotuotteet), väite on erityisen
harhaanjohtava. Näistä väittämistä voi syntyä kuluttajalle harhaanjohtava mielikuva,
että kyseisen elintarvikkeen koostumus on ”aidompi” kuin vastaavien tuotteiden,
joissa ei tällaista väittämää ole.
Esimerkkejä näiden väittämien harhaanjohtavasta käytöstä
Tehty aidosta täysmehusta
Kaikkien täysmehujen pitää olla aitoa, ainoastaan kyseisestä hedelmästä peräisin
olevaa.
Aitoa hunajaa
Kaikkien hunajien pitää olla aitoa – epäaidon hunajan markkinointi on lainsäädännön
vastaista.
Sisältää aitoa kermaa
Kerman tulee olla peräisin yksinomaan maidosta, joten kaikki kerma on samanarvoista.
Aitoa kermaa ei viittaa toisiin kermoihin, vaan kasvirasvavalmisteisiin ja sen myötä
perusteltu ilmaisu.
Aito on ollut ilmaisuna rajattu myös aiemmassa pakkausmerkintäoppaassa. Kuitenkin markkinoilla on runsaasti Aito termillä markkinoituja tuotteita, jotka eivät ole sen
aidompia kuin muutkaan. Ilmaisu on kuitenkin vakiintunut tietyissä tuoteryhmissä
niin vahvaksi, että kaikkien on sitä noudatettava, jos aikoo pärjätä kaupallisesti.
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Jos tämän tyyppiset tulkinnat jäävät oppaaseen, tulee niitä myös valvoa tasapuolisesti tai poistaa ne kokonaan.
s. 137
8.6. Vapaaehtoisia alkuperämerkkejä
Hyvää Suomesta -joutsenlippua saa käyttää tuotteissa, jotka on valmistettu Suomessa
ja joiden raaka-aineista vähintään 75 % on suomalaisia. Kaikki liha, kala, kananmuna ja
maito on oltava 100 % suomalaisia. Joutsenlipun käyttöoikeuden myöntää Ruokatieto
Yhdistys ry. Lisää tietoa Joutsenlipusta:http://www.hyvaasuomesta.fi/
Onko näitten paikka viranomaisten ohjeessa?
Lasketaanko avainlippukin suomenlipun käyttämiseksi? Tämä on erittäin tärkeä
linjaus tiedettäväksi, sillä avainlippu merkitsee todella paljon kuluttajalle. Avainlipulla on tärkeä merkitys kuluttajille tärkeästä asiasta eli työn kotimaisuudesta ja
sen yhteiskunnallisesta merkityksestä.
Yleistä:
Ohjeessa on paljon toistoa. Koska opas on kovin pitkä, tulisi turhat toistot saada pois. On
myös hyvä pohtia, ovatko kaikki kohdat tarpeellisia. Paikoitellen teksti on melko ammattislangilla kirjoitettua, jolloin ymmärrettävyys saattaa vaikeutua.
Opas on toimijoille erittäin tärkeä työkalu, joten kiitämme mahdollisuudesta saada vaikuttaa sen sisältöön. Näin mittavassa uudistuksessa tulee myöhemminkin käytännössä esille
uusia tilanteita, joissa kaivataan tulkintoja. ETL toivoo, että se voi jatkossakin olla mukana
pohtimassa tulkintoja yhdessä viranomaisten kanssa.
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