
www.ruokatieto.fi/elintarviketieto

Selkeä käsitys ostettavasta 

ruuasta 



ELINTARVIKETIETO: KULUTTAJAA VARTEN

• Kuluttaja tarvitsee päätöksenteon tueksi 

riittävät ja oikeat tiedot ruuasta.

• Kuluttajien mielestä tietoa on ollut vaikea löytää, 

eikä niitä näe lukea.

• EU:n elintarviketietoasetus tuli voimaan 

13.12.2011. Siihen yhdistettiin pakkausmerkintä-

ja ravintoarvomerkintädirektiivit.

• Siirtymäaika oli 13.12.2014 saakka, 

ravintoarvomerkinnät 13.12.2016.
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MONI PAKKAUS ON JO SAANUT UUDET 

MERKINNÄT, OSA MUUTOKSISTA TOTEUTETAAN 

MYÖHEMMIN
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RIITTÄVÄT TIEDOT VÄLITTYVÄT ETEENPÄIN 

• Merkintöjen tulee antaa kuluttajalle riittävästi tietoa tuotteista, 

jotta hän pystyisi tekemään tietoisia valintoja 

ostotilanteessa ja valitsemaan itselleen soveltuvia tuotteita.

• Vastuu elintarviketiedosta on toimijalla, jonka nimellä tai 

toiminimellä elintarviketta pidetään kaupan.

• Ruokaketjun jokaisella lenkillä on vastuu viedä elintarviketietoa 

eteenpäin oikein.

• Elintarviketeollisuusliitto: ”Myönteisiä asioita 

elintarviketietoasetuksessa ovat allergeenien

korostamisvaatimus ja suolatieto pakollisessa 

ravintoarvotaulukossa, ylipäätään yhtenäisempi ilmaisutapa, 

joka helpottaa palvelua ja tuotteiden vertaamista.”
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MIKÄ ON MUUTTUNUT? 

• Luettavuus parantunut, tekstille vähimmäiskoko

• 1,2 mm, erottuva kontrasti

• normaalin näkökyvyn omaava henkilö pystyy lukemaan merkinnät 

vaivatta ja ilman apuvälineitä

• Allergeenit esiin korostetusti

• Pakatuissa ja pakkaamattomissa elintarvikkeissa sekä tarjoilussa

• Ilmoitettava raaka-aineista ja lisäaineista

• E-koodi ei riitä, merkittävä nimellä: soijalesitiini, 

eikä emulgointiaine E 322.
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Allergiaa ja intoleransseja aiheuttavat ainesosat 

korostetaan tai KOROSTETAAN ainesosaluettelossa. 

Allergeenit ilmoitetaan silloinkin, kun tuotteessa ei ole 

ainesosaluetteloa, kuten tikkari > ”sisältää vehnää”. 

Ilmoitettavat: vehnä, ohra, kala, äyriäiset, nilviäiset, 

kananmuna, maapähkinä, pähkinät, soijapapu, maito, 

selleri, sinappi, seesaminsiemen, rikkidioksidi, sulfiitit 

(> 10 mg/kg tai l), lupiini. 

ALLERGEENIT KERROTAAN AINA 
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ALLERGEENIT KERROTAAN AINA 

• Pakkaamattomista tuotteista allergeenitiedon on löydyttävä 

tarjoilupaikassa ja vähittäismyyntitilassa tuotteen vierestä 

tai se on annettava suullisesti kysyttäessä.

• Kun tieto annetaan suullisesti: Pakkaamattoman elintarvikkeen 

läheisyydessä kerrotaan selkeästi esimerkiksi erillisellä 

taululla, että tiedot voi pyytää henkilökunnalta. 

• Tiedot voivat myös olla kuluttajan saatavissa kirjallisessa tai 

elektronisessa muodossa. Ne on saatava ennen 

ostopäätöksen tekoa ja ilman ylimääräisiä kustannuksia.

• Työntekijöitä ja elintarviketarkastajaa varten allergeenitiedon 

on oltava tallessa myös kirjallisena.
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LISÄÄ MUUTOKSIA

• Elintarvikkeen nimeä täydentävät tiedot:

• Lihatuotteesta kerrotaan yhdistäminen paloista ja lisätty 

vesi.

• Pakastuspäivämäärä raakalihavalmisteissa ja 

pakastetuissa jalostamattomissa kalastustuotteissa.

• Sulatus: ”Vehnäleipä, sulatettu”. Ei koske ennen 

paistamista pakastettuja, eikä lopullisen tuotteen ainesosia 

> pakastemansikat mansikkajogurtissa.

• Kun tuotteelta odotettu ainesosa on vaihdettu toiseen: 

Hampurilaisessa kasvispihvi > Kasvishampurilainen
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MUUTOKSIA AINESOSALUETTELOSSA

• Ainesosaluetteloon uusia yksityiskohtia

• Kerrottava kasviöljyn ja –rasvan kasvilaji(t),

”vaihtelevina osuuksina”.

• Jos öljy on kovetettu, on ilmoitettava onko se 

”kokonaan kovetettu” tai ”osittain kovetettu” 

• Nanomateriaalin jäljessä ”nano” suluissa.

Nanoteknologiaa hyödynnetään toistaiseksi vielä 

hyvin vähän elintarvikkeissa ja 

elintarvikepakkauksissa. 
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Ravintoarvo ilmoitetaan kaikissa

pakatuissa elintarvikkeissa, paitsi kahvissa, 

mausteissa ja purukumissa. Ravintoarvoluettelo on 

muuttunut tuotteissa, joissa ravintoarvot 

oli merkitty jo aiemmin. 

Muut tuotteet saavat uudenmalliset 

ravintoarvomerkinnät 13.12.2016 

mennessä.

MUUTOKSIA RAVINTOAINEMERKINNÖISSÄ

16.10.2015 10



UUSI MUOTO: RAVINTOARVO /100 G

• Energia, kJ/kcal

• Rasva, g

tyydyttynyttä, g

kertatyydyttymättömät rasvat (vapaaehtoinen tieto), g

monityydyttymättömät rasvat (vapaaehtoinen tieto), g

• Hiilihydraatit, g

josta sokereita, g

polyolit (vapaaehtoinen tieto), g

tärkkelys (vapaaehtoinen tieto), g

• Ravintokuitu (vapaaehtoinen tieto), g

Proteiini, g

Suola, g

Vitamiinit ja kivennäisaineet (vapaaehtoinen tieto), g
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SUOLAN LASKENTA UUSIKSI VUOTEEN 2017 

MENNESSÄ

• Ravintoarvoihin merkitään tuotteen kokonaissuolapitoisuus. 

Aiemmin lisätty suola on ilmoitettu ainesosaluettelossa.

• Valmistuksessa lisätty natrium ja raaka-aineiden luontainen 

natrium lasketaan yhteen. 

• Suola merkitään myös elintarvikkeissa, jotka sisältävät 

luontaisesti natriumia, kuten jalostamaton liha ja maito.

• Suolapitoisuus saadaan kertomalla natriumin määrä 2,5:llä.

• Tavoitteena on auttaa kuluttajia arvioimaan tuotteista saadun 

suolan määrää ja tunnistamaan merkittäviä suolan lähteitä 

omassa ruokavaliossaan. 
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”VOIMAKASSUOLAINEN” JATKUU 

MERKITTÄVISSÄ SUOLAN LÄHTEISSÄ

• ”Voimakassuolainen” –merkinnän kriteerit uudistettiin vuonna 

2014. 

• Ruokaleipien (1,1 %), näkkileipien (1,4 %) sekä 

aamiaisviljavalmisteiden (1,4 %) raja-arvoja on alennettu. 

Viljatuotteilla ja erityisesti ruokaleivällä on keskeinen osuus 

suomalaisten suolan saannissa.

• ”Voimakassuolainen” -merkintävelvoite laajenee 

pakkaamattomana vähittäiskaupassa myytäviin juustoihin, 

makkaroihin, lihaleikkeleisiin ja ruokaleipiin.

• Auttaa kuluttajaa tekemään terveyden kannalta edullisempia 

valintoja ja kannustaa teollisuutta vähentämään suolan 

käyttöä.
16.10.2015 13



Alkuperämaan tai lähtöpaikan 

ilmoittaminen on pakollista, jos 

ilmoittamatta jättäminen voi johtaa 

kuluttajaa harhaan.

Mahdollista harhaanjohtamista 

arvioidaan pakkauksesta 

kokonaisuutena. Siihen liittyvät toimijan 

nimi, logo, tavaramerkki, toiminimi, 

kuvat, symbolit, liput, viirit, muut 

merkinnät ja pakkausmateriaali.



ALKUPERÄMAAN TAI LÄHTÖPAIKAN 

ILMOITTAMINEN ON PAKOLLISTA:

• Naudan, sian, lampaan, vuohen ja siipikarjan lihassa, 

hunajassa, kalastustuotteissa sekä vihanneksissa ja 

hedelmissä.

• Alkuperämaa on maa, jossa elintarvike on valmistettu tai 

tuotettu. 

• Lähtöpaikka on paikka, josta elintarvikkeen ilmoitetaan tulevan, 

ei alkuperämaa.

• Valmistusmaan ilmoittaminen ei korvaa alkuperämaan 

ilmoittamista.
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Alkuperätieto kiinnostaa, 

siitä saa aina kertoa lisää!



ETÄMYYNNISTÄ SÄÄDETÄÄN ENSIMMÄISTÄ 

KERTAA

• Etämyynnissä elintarvikkeita myydään esim. internetin ja 

postimyynnin välityksellä.

• Pakatuista, etämyyntinä myytävistä elintarvikkeista annetaan 

ennen kaupantekoa vastaavat tiedot kuin tavanomaisessa 

kaupassa myytävistä elintarvikkeista.

• Etämyynnissä annettavista tiedoista vastaa www-sivuston 

omistaja.

• Varsinaisen elintarvikepakkauksen merkinnöistä vastaa 

tässäkin tapauksessa se toimija, jonka nimellä elintarviketta 

kaupataan.
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KALAN TAUSTAT TIETOON

• Kalatuotteita saa myydä ainoastaan, kun 

ilmoitetaan:

• kalalajin kauppanimi ja tieteellinen nimi,

• kalastus- tai viljelyalue,

• kalastuksessa käytetty pyydystyyppi,

• tuotantomenetelmä,

• onko tuote sulatettu ja

• vähimmäissäilyvyysaika.
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ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITTO VINKKAA
Johtaja Marleena Tanhuanpää 

• Tee yritykselle tyylikirja, johon kuvataan esim. 

ravintosisältötaulukon muoto, miten allergeenit 

boldataan yms. → yhtenäiset merkinnät ja 

toimintatavat säilyvät työntekijän vaihtuessa. 

• Systemaattinen läpikäynti tuotteittain ja 

aikataulutus, joka perustuu vanhojen 

pakkausmateriaalien riittävyyteen ja tiedossa 

oleviin muihin pakkausta koskeviin muutoksiin. 
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ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITTO VINKKAA
Johtaja Marleena Tanhuanpää 

• Vaikeisiin tulkintatilanteisiin on hyvä varautua. 

Vaikeimpia asioita kannattaa konsultoida 

paikallisilta valvojilta, ETL:tä tai Eviralta. Jos 

kysymyksiin ei ole olemassa selkeitä 

vastauksia, pitää vain tehdä oman intuition 

mukaan. 

• Kannattaa myös tutkia kilpailijoiden tuotteita 

kaupoissa. Kaikki isot yritykset ovat muutokset 

jo tehneet, joten sieltä saattaa saada ideoita 

oman tuotteen merkintäongelmien ratkaisuun. 
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ELINTARVIKETIETO ESIIN! –

KOULUTUSMATERIAALI VERKOSSA

16.10.2015 21



KÄYTÄ, JAA, ANNA PALAUTETTA

• Elintarviketietoasetuksen koulutushankkeen 2015 – 2016 

koulutusmateriaalit löytyvät osoitteesta:

www.ruokatieto.fi/elintarviketieto

• 6 opetusvideota on linkitetty verkkosivuille ja löytyvät myös 

Youtubesta Ruokatieto Yhdistys ry:n kanavalta.

• Koulutusmateriaalia saa käyttää, linkittää, jakaa intrassa ja 

somessa. 

• Kuvien käyttöoikeus on vain hankekumppaneilla. 

• Sivuilta löytyvät myös tulevien koulutusten ajankohdat.

• Otamme mielellään palautetta materiaaleista ja koulutuksista!

16.10.2015 22

http://www.ruokatieto.fi/elintarviketieto


VIDEOIHIN KOOTTIIN KESKEISIN

MUISTETTAVA
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VIDEOT: JOS ON AIKAA VAIN YHTEEN

• 6 videota, 2-3 minuuttia/video.

• YouTube-kanava Ruokatieto Yhdistys ry

• Aiheina: 

• Elintarviketietoasetus: Miksi?

• Ruoka alan yrityksen vastuut

• Oiva tsekkauslista

• Tarjoilupaikat: Mitä herkuista on kerrottava

• Pakolliset tiedot pakatussa elintarvikkeessa

• Alkuperämaamerkinnät
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