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Elintarviketietoasetus 1169/2011
MMMa 834/2014, MMMa 1042/2016

 Säädetään
 Pakattujen elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä

 Pakkaamattomana luovutettavista elintarvikkeista 
loppukuluttajalle annettavista tiedoista

 Sovelletaan
 Kaikkiin elintarvikkeisiin, jotka tarkoitettu 

loppukuluttajalle

 Myös suurtalouksien toimittamiin elintarvikkeisiin

 Etämyynti – samat vaatimukset kuin muuten myytävillä



Loppukuluttaja 

 Elintarvikkeen viimeinen kuluttaja, joka ei 
käytä elintarviketta mihinkään 
elintarvikealan liiketoimeen tai toimintaan 



Suurtalous 

 Mikä tahansa laitos, ml. ajoneuvot ja 
kiinteät tai liikkuvat kojut

 Esim. ravintolat, ruokalat, koulujen ja 
sairaaloiden keittiöt, ateriapalvelujen 
tarjoajat 

 Valmistetut elintarvikkeet valmiita 
loppukuluttajan nautittavaksi 



Valmiiksi pakattu elintarvike

 Loppukuluttajalle tai suurtaloudelle 
tarkoitettu myyntiyksikkö

 Pakattu siten, että sisällystä ei voi 
muuttaa avaamatta tai vaihtamatta 
pakkausta



Pakkausmerkintöjen luettavuus

 Oltava helposti havaittavissa ja luettavissa

 Pysyvällä tavalla tehtyjä

 Ymmärrettävyys
 Ei epämääräisiä lyhenteitä

 x-kirjasinkoko vähintään 1,2 mm

 Poikkeus: x- kirjasinkoko vähintään 0,9 mm, jos pakkauksen 
suurimman pinnan pinta-ala on pienempi kuin 80 cm2 



Pakolliset pakkausmerkinnät

Elintarvikkeen nimi 

Virallinen nimi – voi, kerma, juusto, hunaja
Tavanomainen nimi, vakiintunut nimi – lasagne, mämmi, 
pullapitko, ruisleipä
Kuvaava nimi, kuvaa koostumusta, käsittelyä – ruispasta, 
hillomunkki

Ainesosaluettelo ja tarvittaessa tiettyjen ainesosien 
määrä 
 Ainesosaluettelo painon mukaan alenevassa järjestyksessä

 (EU) 1169/2011 art.18, Liite VII A

Esim. ruisleivässä rukiin määrä, mustikkajogurtissa mustikoiden määrä 
– määrä ilmoitetaan koko elintarvikkeesta



Elintarvikkeen ainesosista

 Ainesosaluettelon nimi: 

 Ainesosat / Ainekset / Valmistus- ja lisäaineet 

 Luetellaan kaikki käytetyt aineet

 Raaka-aineet, aromit, lisäaineet, koostetun ainesosan osat

 Painon mukaan alenevassa järjestyksessä (art. 18, Liite VII)

 Käytetään yksilöllistä nimeä, esim. hunaja, kerma, ruisjauho, naudanliha, 
osittain kovetettu auringonkukkaöljy, sianmaksa, kaurahiutale jne.

 Alle 2 % valmiista tuotteesta, voidaan luetella eri järjestyksessä muiden 
jälkeen

 Poikkeukset liite VII, B osa – ryhmänimellä 

 (mauste(et) / mausteseos, yrtti (yrtit) / yrttiseos   



Pakolliset pakkausmerkinnät

 Sisällön määrä 
 (EU) 1169/2011 art. 23

 ml, cl, l, g, kg 

 Samassa kentässä elintarvikkeen nimen kanssa (art. 13 kohta 5)

Valmistajan, pakkaajan tai EU:ssa toimivan myyjän nimi, toiminimi tai 
aputoiminimi sekä osoite 

Alkuperämaa / alue, jos sen puuttuminen voi johtaa ostajaa harhaan: 
Esim. suomalainen ruisleipä tehty puolalaisesta rukiista 
Pääainesosan alkuperämaa EU 2018/775, soveltaminen 1.4.2020 alkaen

Elintarvikkeen ja sen ainesosan alkuperä – MMMa 218/2017, voimassa 
31.12.2021 
Maitotuotteet; lypsymaa - alkuperä
Elintarvikkeen ainesosana käytetty liha; alkuperämaa - teurastusmaa



Erityislainsäädännön 
edellyttämät merkinnät

 Pakasteet – ”Pakastettu” tai ”pakaste, ei saa jäädyttää 
uudelleen sulatuksen jälkeen”

 Paraste ennen + aika, jonka ostaja voi säilyttää tuotetta + ohje

 MMMa 818/2012 

 Pakollisia alkuperämerkintöjä:

 Liha: nauta, sika, lammas, vuohi ja siipikarja (EU 1337/2013)

 Kala, hunaja, oliiviöljy

 Kokonaiset kasvikset: marjat, hedelmät ja vihannekset



Vähimmäissäilyvyysaika tai viimeinen 
käyttöajankohta – Päiväyksistä – art. 24, Liite X

 Viimeinen käyttöajankohta
 Mikrobiologisesti helposti pilaantuvat tuotteet

 Tuotteet, joiden säilyvyyttä ei ole varmistettu lämpökäsittelyn tai 
säilöntäaineiden avulla

 Esim. tuore liha ja kala, jauheliha, kypsentämättömät konditoriatuotteet

 Viimeinen käyttöpäivä 24.2.2021

 Jokaisessa valmiiksi pakatussa annoksessa (huom.! Ryhmäpakkaukset)

 Vähimmäissäilyvyysaika - Parasta ennen-päiväys

 Tarkka päivä tai parasta ennen 12/2021 loppua

 Tarvittaessa säilytysohje, jota noudattamalla tuote säilyy parasta 
ennen- ajankohtaan saakka

 Pakastuspäivämäärä (liha, raakalihavalmisteet, jalostamattomat 

kalastustuotteet)



Leipomotuotteiden päiväyksistä 

 Viimeinen käyttöajankohta:

 Konditoriovalmisteet

 Kuumentamattomat jälkiruoat

 Munavalmisteet

 Parasta ennen - merkintä:

 Leipomotuotteet ja leivät, joita myydään useampana 
päivänä

 Ei parasta ennen – merkintää:

 Leipomotuotteet ja leivät, jotka nautitaan vuorokauden 
kuluessa (patonki, sämpylä paperipussissa)



Pakolliset pakkausmerkinnät

Elintarvike-erän tunnus 
Usein valmistuspäivä

Säilytysohje tarvittaessa 
Pestopurkki; ”säilytä avaamisen jälkeen viileässä”

Käyttöohje tarvittaessa 
”Ravistettava ennen käyttöä”

Varoitusmerkintä tarvittaessa 
Esim. korkeakofeiinipitoisuus

Elintarvikkeen alkoholipitoisuus, jos se nestemäisessä elintarvikkeessa on yli 
1,2 tilavuusprosenttia ja kiinteässä elintarvikkeessa enemmän kuin 1,8 
painoprosenttia

Ravintoarvoilmoitus

Suola- ja voimakassuolaisuusmerkintä tarvittaessa



Allergiaa ja intoleranssia aiheuttavat –
huomiointi pakkausmerkinnöissä 

1169/2011 Liite II

 Gluteenia sisältävät viljat

 Äyriäiset

 Kananmunat ja munatuotteet

 Kalat ja kalatuotteet

 Maapähkinät ja maapähkinätuotteet, pähkinät

 Soijapavut ja soijapaputuotteet

 Maito ja maitotuotteet

 Selleri ja sellerituotteet

 Sinappi ja sinappituotteet

 Seesaminsiemenet ja seesaminsiementuotteet

 Rikkidioksidi ja sulfiitit

 Lupiinit ja lupiinituotteet

 Nilviäiset ja nilviäistuotteet



Allergeenien ilmoittaminen

Esim. Raejuusto
Ainekset: pastöroitu rasvaton maito ja kerma, suola, hapate, säilöntäaine 
(kaliumsorbaatti). 



Allergeenien ilmoittaminen
art. 21

 Aineosan kasvi- tai eläinalkuperä tulee ilmoittaa

 Paitsi jos ainesosa liitetään yleisesti tiettyyn 
alkuperään 

 Juusto – tiedetään aina sisältävän maitoa, sitä ei tarvitse 
ilmoittaa

 Kaseiini – ilmoitettava, että maidosta peräisin 

 Hera – ilmoitettava, että maidosta peräisin 

 Kaikki ainesosat allergisoivia -> korostus muihin

pakollisiin tietoihin nähden

 Albumiini – ilmoitettava, että kananmunasta peräisin



Allergeenien ilmoittaminen 

Allergeenilistan aineita sisältävät lisäaineet 

- ilmoittaminen pelkällä  E-numerolla ei riitä

 E 322 – selvitettävä, mistä tehty; soijalesitiini / lesitiini 
(soijasta vai lesitiini kananmunasta)

 E 220, rikkidioksidi ja E 221-228 sulfiitit; ilmoitettava 
nimellä, jos määrä yli 10 mg / kg

 E 426 soijapapuhemiselluloosa

 E 1105 lysotsyymi (kananmunasta)

 E 1404-1452 muunnetut tärkkelykset; vilja-alkuperä 
ilmoitettava (ohrasta / vehnästä)



Kielivaatimukset –
834/2014 4§

 Pakatut elintarvikkeet

 Kaksikielisessä kunnassa suomen ja ruotsin 
kielellä

 Yksikielisessä kunnassa kyseisen kunnan kielellä

 Lisäksi voidaan antaa myös useammalla kielellä

 Pakkaamattomat elintarvikkeet

 Ei säädetty

 Ruokavirasto suosittelee tietojen antamista 
samalla tavalla kuten pakattujen osalta



Marja- ja kasvistuotteiden 
erityisvaatimuksista

 Avonaiset marjaropeet – ei pakkausmerkintöjä

 Käsittelemättömät tuoreet marjat, hedelmät, kasvikset ja 
sienet 

 Ainesosia ei tarvitse ilmoittaa

 Ei parasta ennen-merkintää

 Tuoreitten kasvisten, marjojen, hedelmien ja sienten 
vähäiset pakkaukset – ei sisällön määrää tarvitse ilmoittaa, 
jos tarvike punnitaan ostohetkellä 

 Ohut verkko tai kalvo – saa sisällyttää painoon



Pakolliset pakkausmerkinnät

 Ilmoitettava alkuperämaa - kaikki tuoreet hedelmä- ja 
vihannesalan tuotteet

 Laatuluokitellut kasvikset:

 Pakkaajan nimi ja postiosoite

 Laatuluokka (extra, extra (E), I tai 1 ja II tai 2)

 Alkuperämaa (suomalainen, Suomi, FIN, FI)

 Lajike ilmoitettava: appelsiini, aprikoosi, avokado, luumu, omena, 
päärynä, mandariini, viinirypäle



Kasvisten merkinnöistä

 Vähittäismyyntiä varten esipakattu tuote (kuluttajapakkaus) luetaan 
pakkaukseksi, mikäli yhdessä pakkauksessa on useampi kuin yksi kappale 
tuotetta

 Esimerkiksi kaksi suippopaprikaa

 Tai kolme kappaletta paprikoita, ns. paprikamix

 Näissä pakkauksissa pitää olla vaaditut merkinnät sekä lisäksi pakkauksen 
paino

 Useampaa eri tuotetta samaan pakkaukseen ->lisäksi merkittävä kaikkien 
pakkauksessa olevien tuotteiden tai lajien nimi ja alkuperä

 Esimerkiksi pakattaessa vihreää ja tummaa viinirypälettä samaan rasiaan 
pitää molempien lajike sekä alkuperämaa ilmoittaa: ”Thompson Brasilia, 
Flame Chile



Muita merkintöjä…

 Tuote pakattu suojakaasuun

 ”pakattu suojakaasuun” – esim. jauheliha, sämpylät

 Käytetty makeutusaineita

 ”makeutettu ksylitolilla” – esim. täysksylitolipurukumi

 Suomalaisen työn merkki

 Suomalainen puutarhatuote

 Yrittäjyyden ja työn merkki



Merkinnöillä tuotteen tuottaja / valmistaja takaa kuluttajalle, että…

Pakolliset luomumerkinnät 

Tuote on EU:n 
luomusäännösten 
mukaisesti tuotettu/ 
valmistettu luomutuote

Tuotteen maatalous-
peräiset raaka-aineet 
ovat peräisin EU:n 
ja/tai EU:n 
ulkopuolisesta 
maataloudesta

FI-EKO-201
Tuotettu Suomessa       

Toimijaa on valvottu 

Tulossa muotoon muutos!
’EU:n maataloudesta’
’muusta kuin EU:n maataloudesta’
’EU:n ja muusta kuin EU:n maataloudesta’



Nimisuojatut tuotteet – EU:n 
nimisuojajärjestelmä 1151/2012

 Suojattu alkuperänimitys
 Lapin puikula

 Lapin poronliha

 Lapin poron kuivaliha

 Lapin poron kylmäsavuliha

 Parman kinkku

 Suojattu maantieteellinen merkitys
 Kainuun rönttönen

 Lyypekin marsipaani

 Erityisluonnetta koskeva nimitys
 Sahti

 Kalakukko

 Karjalanpiirakka 

 Mozzarella juusto



Pakkaamaton elintarvike

 Loppukuluttajalle tarkoitettu

 Kuluttaja itse pakkaa – irtomyynti

 Suljetaan pakkaukseen ostohetkellä – konsulentti

 Pakataan kuluttajan pyynnöstä/tilauksesta - lounasateria

 Ennalta pakattu välitöntä myyntiä varten – koulun myymälä 

 Tarjoillaan valmiina nautittavaksi – kahvilan leipä

 Tuote on pakattu valmiiksi luovutuspaikassa välitöntä myyntiä 
varten 

Välitön myynti = elintarvikkeen myyntiä, jossa tuote on pakattu valmiiksi elintarvikkeen 
luovutuspaikassa myynnin nopeuttamiseksi ja helpottamiseksi

(MMMa 834/2014, muutos MMMa 1042/2016)



MMMa 834/2014
Elintarviketietojen antaminen kuluttajille

 Vähittäismyyntipaikka
 Elintarvikkeen nimi

 Ainesosat

 Alkuperämaa tai lähtöpaikka (vastaavasti kuten pakatuissa) 

 Tarvittaessa käyttö- ja säilytysohjeet

 Allergeenit (1169/2011, Liite II)

 Juustot, makkarat ja lihaleikkeleet

 Rasva ja suola

 Ruokaleivät

 Suola (= kokonaisnatrium x 2,5)

 Tarvittaessa erityislainsäädännön edellyttämät



Piispanmunkki

 Ainesosat:

 VEHNÄJAUHO (Suomi), vesi, sokeri, sokerikuorrute (sokeri, vesi, 
hyytelöimisaine E406, happamuudensäätöaine E330, emulgointiaine E471, 
sakeuttamisaine E410), sekamarjamarmeladi (sokeri, vesi, omena, mansikka, 
vadelma, mustikka, aprikoosi, puolukka, hyytelöimisaineet E1442, E401, 
happamuudensäätöaine E330, säilöntäaine E202, stabilointiaine E333, E450, 
väri E162), palmuöljy, laktoositon margariini (kasviöljy [rapsi], vesi, suola, 
aromi), hiiva, VEHNÄGLUTEENI, suola (suola, jodi), sinihelmet (sokeri, 
tärkkelyssiirappi, aromi, pintakäsittelyaine (E904, mehiläisvaha), 
auringonkukkaöljy, väri E131), emulgointiaine E472e ja vanilliini.

 Saattaa sisältää kananmunaa

 Saattaa sisältää maitoa



MMMa 834/2014  7§

 Tarjoilupaikka

 Allergeenit

 Elintarvikkeen nimi

 Alkuperämaa tai lähtöpaikka (vastaavasti kuten pakatuissa)

 Virossa valmistettu lihamakaronilaatikko, lämmitetty 
Suomessa / tarjottava leipä tulee Tanskasta

 Vaatimuksia sovelletaan kaikkiin tarjoiltaviin 
elintarvikkeisiin riippumatta siitä, nauttiiko 
kuluttaja tuotteen paikan päällä vai ottaako 
mukaan



MMMa 834/2014  7§

 Ammattikeittiöt – ruokalat, laitoskeittiöt, kahvilat, ravintolat, 
pitseriat…

 Ei tarvitse ilmoittaa kaikkia ainesosia

 Ei tarvitse ilmoittaa suola- ja rasvapitoisuuksia tai 
ravintosisältötietoja 

MUTTA

 Kannustetaan  tarjoiltavien aterioiden ravitsemuksellista 
laatua, määrittämään aterioiden ravintosisältöä sekä 
antamaan kuluttajille ravintosisältötietoja vapaaehtoisesti

 Jos ilmoitetaan vapaaehtoisesti: Energia tai energia, 
rasva, tyydyttyneet rasvahapot, sokerit ja suola 



Tietojen ilmoittamistapa

 Kirjallisesti pakkaamattoman elintarvikkeen läheisyydessä

 Esim. hyllyn reunassa, erillinen teline

 Suullisesti kuluttajan pyynnöstä (poikkeus voimakassuolaisuus!)

 Selkeästi kerrottu, että tieto saatavana pyydettäessä ilman lisäkustannuksia

 Tiedot kirjallisessa / elektronisessa muodossa henkilökunnan ja 
valvontaviranomaisen saatavilla – ei muotovaatimuksia

"Hyvä asiakkaamme, 
lisätietoja elintarvikkeista 
ja niiden mahdollisista 
allergeeneista saa 
myymälän 
henkilökunnalta.” 



Suurtalouden pakkaamattomat 
Poikkeukset 

 Erillistä ilmoitusta, miten allergioita ja intoleransseja 
aiheuttavia aineita ja tuotteita koskevat tiedot ovat saatavissa, 
ei vaadita, kun 

 Allergioita ja intoleransseja koskevat ravitsemukselliset 
erityistarpeet on etukäteen selvitetty ja kirjattu ylös 

 Elintarvikkeet luovutetaan tai ateriat tarjoillaan 
kohdennetusti näiden tietojen perusteella

 Esim. päiväkodeissa, kouluissa, sairaaloissa, 
vanhustenhuollossa ja vankiloissa 



Etämyynti 

 Perusperiaate: 

 Elintarvikkeiden on täytettävä samat tietovaatimukset kuin 
kaupoissa myytävien elintarvikkeiden (pakatut, 
pakkaamattomat)

 Verkkokauppa on yleensä vähittäismyyntitoimintaa, 
joka vaatii elintarvikehuoneistoa koskevan ilmoituksen 
tekemisen – vrt. Reko toiminta

 Ennen kuin osto tehdään: Pakollisten elintarviketietojen on oltava 
saatavilla. (Poikkeus muuttuvat tiedot, kuten erätiedot, 
vähimmäissäilyvyysaika) 

 Toimitushetkellä: Kaikkien pakollisten tietojen on oltava saatavilla; 
myös erityislainsäädännön vaatimat tiedot



Elintarvikkeen ravintoarvo
= ravintoarvoilmoitus

 Elintarviketietoasetus 1169/2011

 Art. 29 – 35, 54 – 55

 Liitteet liite V, XIII-XV 



Ravintoarvomerkinnät 

 Lähtökohta: 

 Pakollinen lähes kaikkiin pakattuihin elintarvikkeisiin 

 Pakollinen aina, jos on täydennetty tai on esitetty ravitsemus- tai 
terveysväite

 Ravintoarvomerkintää koskevat vaatimukset eivät koske

 Ravintolisiä

 Luontaisia kivennäisvesiä 

 Lähdevesiä

 Huomioitava annetut helpotukset

 Elintarviketietoasetuksen liitteessä V kuvatut 

 Pakkaamattomat 

 Juomat, joiden alkoholipitoisuus yli 1,2 til-%. 



Ravintoarvotietojen esittäminen

 Myytävää elintarviketta / Nautittavaksi valmistettua elintarviketta kohti -> 
tarkat valmistusohjeet (esim. kuivat keittoainekset) 

 Paistohävikit huomioitava!

 100 g / 100 ml kohti (pakollinen pääosin)

 Keskiarvolukuja, jotka perustuvat 

 Analyyseihin (tavarantoimittajat)

 Laskelmaan 

 Joka on tehty käytettyjen ainesosien tunnettujen tai todellisten 
keskiarvolukujen perusteella 

 Yleisesti tunnettuun ja hyväksyttyyn tietoon

 Fineli: https://fineli.fi/fineli/fi/index - elintarvikkeiden kansallinen 
koostumustietopankki

 Aterix



Ravintoarvomerkinnän sisältö
ja esittäminen - art. 30

 Pakollinen ravintoarvomerkintä sisällettävä – art. 30.1.

 Energiasisältö kJ / kcal

 Rasvan g

 Tyydyttyneiden rasvojen g 

 Hiilihydraatin g

 Sokerit g 

 Proteiini g

 Suola (art. 30.1) g



Merkitsemisestä 

 Jos määrä alle 1 g –
merkitään < 1 g

 Jos ravintoaineita ei ole 
tuotteessa  - merkitään 0 g 

 ei saa jättää pois

 Energiasisältö ja 
ravintoaineiden määrä 
voidaan ilmaista myös annosta 
tai kulutusta kohden



Suolapitoisuus johtuu yksinomaan 
luontaisesti esiintyvästä natriumista…

Maito
Liha
Kala
Vihannekset



Vitamiinien ja kivennäisaineiden päivittäisen 
saannin vertailuarvot      (1169/2011, Liite XIII)

C-vitamiini 80 mg / d

30 mg / 80 mg x 100 % = 37,5 %



Voimakassuolaisuus 
MMMa 1010/2014

 Voimakassuolaisuus määräytyy elintarvikkeen 
kokonaissuolapitoisuuden suhteen

 Voimakassuolapitoisuus edellytetään osaan 
sekä pakattuja että pakkaamattomia 
elintarvikkeita

 Ilmoitetaan, jos suolapitoisuus ylittää 
lainsäädännössä asetetut 
elintarvikeryhmäkohtaiset rajat



Voimakassuolaisuus –
raja-arvot

ELINTARVIKE

Juustot 1,1 1,4

Makkarat 1,5 2,0

Muut leikkeleenä käytettävät 

lihavalmisteet 1,7 2,2

Kalavalmisteet 1,5 2,0

Ruokaleivät 0,83 1,1

Näkkileivät ja hapankorput 1,1 1,4

Aamiaisviljavalmisteet 1,1 1,4

Valmis ruoat ja nautintovalmiin 

aterian komponentit 0,90 1,2

Napostelutuotteet (lisätty suolaa) 1,1 1,4

Vähennetty suolaa tai 
vähemmän suolaa
% suolaa enintään

Voimakassuolainen / 
sisältää paljon suolaa
% suolaa yli



Kansalliset suolasäädökset

 Merkintä ravintoarvomerkinnän läheisyydessä

 Muulla helposti havaittavalla tavalla

 Tieto voimakassuolaisuudesta annettava

 Vähittäismyyntipaikassa myös seuraavista 
pakkaamattomista elintarvikkeista:

 Juustot ; makkarat ; muut leikkeleenä käytettävät lihavalmisteet ; 
ruokaleivät

 Ilmoitettava kirjallisesti pakkaamattoman elintarvikkeen 
läheisyydessä selkeällä tavalla (aiemmin ei vaadittu merkintää)



Esim. Makkaravalmiste
Voimakassuolainen / sisältää paljon suolaa

Makkaroissa yli 2,0 p-%

1169/2011 art. 34:
Ravintoarvotiedot esitettävä 
taulukko muodossa, numeroarvot 
suorassa linjassa, jos tilaa on

Jos ei ole tilaa, ilmoitus on 
esitettävä vaakasuorilla riveillä

MMMa:
Tieto voimakassuolaisuudesta 
ravintoarvomerkinnän 
läheisyydessä

Jos ravintoarvomerkintää ei ole, 
tieto on esitettävä 
pakkausmerkinnöissä muulla 
helposti havaittavalla tavalla



Kun ravintoarvoja ei tarvitse 
merkitä….

 (EU) 1169/2011 Liite V

 Kohta 18; Pakkaukset, joiden suurimman pinnan pinta-ala on <25 
cm² 

 Kohta 19; ”Elintarvikkeet, käsityönä valmistetut 
elintarvikkeet mukaan lukien, joita pieniä tuotemääriä 
tuottava valmistaja toimittaa suoraan loppukuluttajalle tai 
paikallisille vähittäisliikkeille, jotka toimittavat tuotteet 
suoraan loppukuluttajalle”

 Jalostamattomat tuotteet (jaettu, ositettu, annosteltu, viipaloitu, 
leikattu luuttomiksi, jauhettu massaksi, nyljetty, murskattu, leikattu, 
puhdistettu, siistitty, kuorittu, jauhettu jauheeksi, jäähdytetty, 
jäädytetty, pakastettu tai sulatettu)

 MMMa 834/2014 7§



Ravitsemus- ja terveysväitteet

 Toteaa, esittää tai antaa ymmärtää, että elintarvikkeella on 
erityisominaisuuksia

 Vapaaehtoinen esitys tai kuvaus, ei lainsäädännön mukaan pakollinen

 Tekstin lisäksi myös kuva, symboli tai graafinen esitys

 Tavaramerkki, tuotenimi tai kuvitteellinen nimi

 Ravintoarvomerkintä 

 Ravitsemusväite

 Tarkoitetaan elintarvikkeen hyödyllistä ravintosisältöä käsittelevää väitettä 

 ’sisältää kalsiumia’

 Terveysväite

 Tarkoitetaan elintarvikkeen ja terveyden välistä yhteyttä käsittelevää väitettä 

 ’Kalsium on välttämätön lasten luuston normaalille kasvulle ja kehitykselle’



Väite ja ravintoarvotietojen esittäminen

 Jos ravitsemus- ja terveysväite koskee ainetta, joka 
sisältyy ravintoarvotietoihin, esim. kuitu ja on väite 
”Runsaskuituinen” – mitään muuta merkintää ei vaadita



Erityisille ryhmille tarkoitetut elintarvikkeet 
”Erityisruokavaliovalmisteet” 

 Ei ravitsemusväite

 Eroaa koostumukseltaan tai valmistusmenetelmältään 
vastaavasta tavanomaisesta elintarvikkeesta

 Lastenruoat

 Gluteenittomat 

 Vähälaktoosiset 

 Laktoosittomat elintarvikkeet

 Kliiniset ravintovalmisteet

 Eräät laihduttajille ja urheilijoille tarkoitetut 
elintarvikkeet



Laktoositon / vähälaktoosinen

 -> 1169/2011 -> sallitaan ilmoitus esim. varsinaisen 

ravintoarvomerkinnän alla

 EU:ssa ei ole tällä hetkellä yhtenäisiä raja-arvoja;

 Suomessa sovelletaan yhteispohjoismaisia raja-arvoja:

 laktoosittomat elintarvikkeet - laktoosia vähemmän 
kuin 10 mg/100 g tai 100 ml

 vähälaktoosiset elintarvikkeet – laktoosia vähemmän 
kuin 1 g/100 g tai 100 ml

 HUOM! Ero;

 Laktoosi-intoleranssi – maitosokerin imeytymishäiriö

 Maitoallergia – herkkä maidon valkuaisaineille



Gluteeniton ja erittäin vähägluteeninen

 Keliaakikoille tarkoitetut elintarvikkeet

 Erittäin vähägluteeniset, gluteenia enintään 100 mg/kg 
 Ei Suomen markkinoilla tällä hetkellä näyttäisi olevan

 Gluteenittomat, gluteenia enintään 20 mg/kg

 Gluteenittoman kauran (20 mg gluteenia/kg) sallittu

 Tavanomaiset elintarvikkeet, joissa käytetään gluteeniton –

 merkintää

 Gluteeniton –merkinnän käyttö mahdollista

 Erittäin vähägluteeninen – merkinnän käyttö ei sallittu



Pakkausmerkintöjen oikeellisuus –
tärkeä osa yrityksen omavalvontaa

Pakkausmerkinnät eivät saa johtaa ostajaa harhaan 
elintarvikkeen ominaisuuksien, koostumuksen, luonteen, 
määrän, alkuperän, valmistus- tai tuotantomenetelmän tai 
muun vastaavan seikan suhteen – ei harhaanjohtavia 
väittämiä. 

Pakkausmerkinnöissä ei saa ilmoittaa elintarvikkeella olevan 
sellaisia erityisiä vaikutuksia tai ominaisuuksia, joita sillä ei 
ole tai joiden suhteen se ei poikkea muista vastaavista 
elintarvikkeista – ei katteettomia lupauksia.



Kiitos &
Aurinkoista kevättalvea! 

Jaana Elo
Puh. 044 222 0879

elojaana67@gmail.com

Tulevia koulutuksia:

2.2. klo 12.30 – 15
Elintarviketurvallisuus, 
Elintarvikelaki, Oiva

3.2. klo 12 – 15
Luomuelintarvikkeiden jalostus 
ja luomusuunnitelman laadinta

4.2. klo 13-15
Liha-alan lainsäädäntö ja 
omavalvonta

25.3. klo 13.30 – 15.30
Pakkaus ja pakkaaminen II
Uudet pakkaustrendit, 
pakkauksen merkitys 
myynnissä, ekologisuus, 
kierrätys, vastuullinen 
pakkaaminen


