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Yleistä 

pakkaus-

merkinnöistä

Yleiset pakkausmerkintävaatimukset on esitetty EU:n 

elintarviketietoasetuksessa eli Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1169/2011 

elintarviketietojen antamisesta kuluttajille. 

Asetusta alettiin soveltaa 13.12.2014 alkaen 

 ravintoarvomerkintää koskevat vaatimukset tulee 

sovellettavaksi 13.12.2016 alkaen. Mikäli 

ravintoarvotietoja annetaan jo nyt, tulee ne tehdä 

asetuksen mukaan.

Lisäksi pakatun elintarvikkeen eränumerosta ja 

kielivaatimuksista säädetään kansallisesti, maa- ja 

maatalousministeriön asetuksella 834/2014 ja 

voimakassuolaisuuden ilmoittamisesta maa- ja 

metsätalousministeriön asetuksella 1010/2014.

Eviran Elintarviketieto-opas
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Yleistä 

pakkaus-

merkinnöistä

Ravitsemus- ja terveysväitteet

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 
1924/2006 elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja 
terveysväitteistä

Eviran Ravitsemus- ja terveysväiteopas

Luonnonmukaisesti tuotetut tuotteet

Neuvoston asetus (EY) N:o 834/2007 maataloustuotteiden 
luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista 
merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa 
(luomuasetus)

Ravintolisät

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi ravintolisistä 
(2002/46/EY)

Eviran Ravintolisäopas
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Muutoksia lainsäädännössä
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1989-2016 Erityisruokavaliovalmisteet (Parnut, ERV)

20.7.2016 alkaen Erityisille ryhmille tarkoitetut elintarvikkeet 

(FSG, ERE)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 609/2013 

imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista ruoista, erityisiin 

lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetuista elintarvikkeista ja 

painonhallintaan tarkoitetuista ruokavalionkorvikkeista



Muutoksia lainsäädännössä
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Osa vanhoista erityisruokavaliovalmisteista siirtyi säädeltäviksi muulla 

lainsäädännöllä

•urheiluvalmisteet

•gluteenittomat ja erittäin vähägluteeniset elintarvikkeet

•laktoosittomat ja vähälaktoosiset elintarvikkeet

•painonhallintaan tarkoitetut ateriankorvikkeet

•pikkulapsille tarkoitetut maitojuomat

Sana ’’erityisruokavaliovalmiste’’ on poistunut lainsäädännöstä 20.7.2016 

alkaen, kun asetusta EU N:o 609/2013 alettiin soveltaa.

HUOM! Gluteenittomista tuotteista ei jatkossa tarvitse tehdä ilmoitusta 

Eviraan.



Yleistä 

pakkaus-

merkinnöistä

Elintarviketietoasetuksen mukaisia merkintöjä sovelletaan 

• elintarvikkeisiin, jotka on sellaisenaan tarkoitettu 

luovutettavaksi kuluttajalle

• elintarvikkeet, jotka on tarkoitettu toimitettavaksi 

suurtalouksille

• Suurtalouksien toimittamat elintarvikkeet

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.
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Yleistä 

pakkaus-

merkinnöistä

Miksi pakkausmerkinnät ovat tärkeitä?

- Tarjotaan kuluttajalle lähtökohdat tietoon perustuvien 

elintarvikevalintojen tekemiseen

- Suojataan kuluttajan etuja

Erilaisten säännösten tarkoituksena on kuluttajan 

valistaminen sekä suojaaminen terveysvaaroilta ja 

taloudellisilta tappioilta.

Elintarvikkeiden merkinnät, mainonta, esillepano, ulkonäkö, 

pakkaus tai muut tiedot, joita niistä annetaan, eivät saa 

johtaa kuluttajaa harhaan!
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Yleistä 

pakkaus-

merkinnöistä

Merkintöjen on oltava

• riittävän isokokoiset kirjaimet (x-korkeus 1,2 

mm)

 Alle 80 cm2 suurimman pinnan pinta-ala, 

x-korkeus 0,9 mm)

• helposti luettavat ja havaittavat

• teksti erottuu taustasta, kontrasti, 

kirjasinlaji, viivan paksuus, riviväli

• ymmärrettäviä

• ei saa käyttää lyhenteitä (esim. vkp, pe)

• ei harhaanjohtavia

• kielenä suomi + ruotsi
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Yleistä 

pakkaus-

merkinnöistä
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Luettavuuteen

vaikuttaa useita

tekijöitä
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Pakolliset pakkausmerkinnät
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• Elintarvikkeen nimi

• Ainesosaluettelo

• Allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet ja tuotteet

• Tiettyjen ainesosien määrä

• Sisällön määrä

• Vähimmäissäilyvyysaika tai viimeinen käyttöajankohta

• Valmistajan, pakkaajan tai EU:ssa toimivan myyjän nimi ja osoite

• Alkuperämaa tai lähtöpaikka (lain vaatimusten mukaan tai jos sen 

puuttuminen voi johtaa kuluttajaa harhaan)



Pakolliset pakkausmerkinnät
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• Erätunnus tarvittaessa

• Säilytysohje tarvittaessa

• Käyttöohje tarvittaessa

• Varoitusmerkinnät tarvittaessa

• Alkoholipitoisuus tarvittaessa

• Ravintoarvoilmoitus

• Voimakassuolaisuusmerkintä tarvittaessa

• Tunnistusmerkki tarvittaessa



Pakolliset pakkausmerkinnät
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Lisäksi tarvittaessa seuraavat merkinnät:

• Merkintä pakkauskaasun käytöstä

• Merkintä makeutusaineen käytöstä

• Merkintä lakritsikasvin käytöstä

• Merkintä kofeiinista

• merkinnät lisätyistä kasvisteroleista, kasvisteroliestereistä, 

kasvistanoleista tai kasvistanoliestereistä

• Merkintä pakastamispäivämäärästä



Pakolliset pakkausmerkinnät
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• Samassa nähtävissä olevassa kentässä

• Elintarvikkeen nimi

• Sisällön määrä

• Alkoholipitoisuus

• Helpotuksia

• Suurin pinta-ala < 10 cm2: pakollisia tietoja ainoastaan tuotteen nimi, 

allergeenit, sisällön määrä ja säilyvyysaika. Ainesosia koskevat tiedot 

toimitettava muilla keinoin tai asetettava saataville kuluttajan 

pyynnöstä.

• Suurin pinta-ala < 25 cm2: ravintoarvomerkintä ei pakollinen 



Elintarvikkeen 

nimi

Säädetty nimi

• EY-säädökset (esim. levitettävät rasvat, 

maitotuotteet)

• kansalliset säädökset (esim. hillot, mehut)

Ellei ole säädettyä nimeä

• Käyttöön tavanomainen nimi eli  vakiintunut nimi 

• Vierasperäinen nimi, esim. pizza ja spagetti

• Kotimainen nimi, esim. sima, lörtsy ja mämmi

• elintarvikkeen ja tarvittaessa sen käytön kuvaus

• tulee olla riittävän täsmällinen ilmaisemaan 

ostajalle elintarvikkeen laadun

• tulee mahdollistaa elintarvikkeen erottaminen 

tuotteista, joihin se voidaan sekoittaa

Nimeä ei saa korvata tavaramerkillä, kaupallisella 

merkillä tai kuvitteellisella nimellä
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Elintarvikkeen 

nimi – ainesosan

määrä
Ainesosan määrän ilmoittaminen on pakollista 

jos

• Elintarvikkeen nimessä mainitaan jokin sen 

sisältämä ainesosa tai ainesosaryhmä 

(mansikkajogurtti)

• Kuluttaja tavallisesti yhdistää ainesosan 

elintarvikkeen nimeen (janssonin kiusaus)

• Ainesosaa korostetaan muulla tavoin 

pakkauksessa (esim. kuvat)

Ainesosan määrä ilmoitetaan KOKO elintarvikkeesta 

ei sen sisältämästä koostetusta ainesosasta.
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Elintarvikkeen 

nimi – ainesosan

määrä

Ainesosan määrän jättäminen ilmoittamatta

- Kun ilmoitetaan valutettu nettopaino (esim. 

tonnikala)

- Ainesosa ilmoitetaan muun EY-lainsäädännön 

nojalla (esim. hillot, makkarat)

- Ainesosaa käytetään pieninä määrinä 

maustamiseen (esim. sitruunakakku, 

valkosipulipatonki)

- Ainesosa ei vaikuta kuluttajan valintaan (esim. 

hiivaleipä, kermajäätelö, lanttulaatikko)

- Hedelmä-, kasvis-, mauste- ja yrttisekoitukset 

(esim. herne-maissi-paprika-sekoitus), minkään 

ainesosan osuus ei ole painoltaan muita 

merkittävämpi
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Elintarvikkeen 

nimi – ainesosan

määrä

Ruisleipä

- ’’Ruisleipä’’-nimeä käytetään ainoastaan leivästä, 
jossa rukiin osuus viljaraaka-aineista on vähintään 
50%

- Ilmoitetaan ’’ruista x % viljaraaka-aineista’’

- Lisäksi rukiin osuus % ainesosien yhteismäärästä 
lopputuotteessa

Täysjyvä

- Leivän viljaraaka-aineiden määrästä vähintään 
50% on täysjyvää

- Ilmoitetaan ’’täysjyvää x % viljaraaka-aineista’’

- Lisäksi täysjyvän osuus % ainesosien 
yhteismäärästä lopputuotteessa
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Ainesosaluettelo

Ainesosat ilmoitetaan yhtenä kokonaisuutena

• selkeästi eri osista koostuvat elintarvikkeet 

(esim. ateriakokonaisuudet) voi ilmoittaa 

osakohtaisesti

• kaikki ainesosat ilmoitetaan pitoisuudesta 

riippumatta, lukuun ottamatta elintarvikkeita

• joita ei pidetä ainesosina

• alenevassa painojärjestyksessä paitsi 

ainesosat joiden määrä on alle 2 % 

lopullisesta elintarvikkeesta (voidaan luetella 

muiden ainesosien jälkeen halutussa 

järjestyksessä)

• Huom! Vettä ei tarvitse ilmoittaa, jos määrä ei 

valmiissa elintarvikkeessa ylitä 5 

painoprosenttia (ei sovelleta lihaan, 

raakalihavalmisteisiin eikä jalostamattomiin 

kalastustuotteisiin)
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Ainesosaluettelo

Koostettu ainesosa

• Mikä tahansa ainesosa, joka sisältää 

useampaa kuin yhtä ainesosaa

• Ilmoitetaan

• joko painonsa mukaisella paikalla 

lopullisen elintarvikkeen 

ainesosaluettelossa ja sen jälkeen 

suluissa kaikki sen ainesosat

• tai hajotetaan lopullisen elintarvikkeen 

ainesosien joukkoon
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Ainesosaluettelo

Koostettu ainesosa

• Ei tarvitse purkaa

• jos koostumus määritelty EY-

lainsäädännössä ja osuus alle 2 paino-% 

lopullisesta elintarvikkeesta (hillo, suklaa)

• mauste- ja yrttisekoituksia, joiden osuus 

alle 2 paino-%

• jos koostettu ainesosa on elintarvike, 

jonka ainesosia ei tarvitse ilmoittaa (esim. 

voi)
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Ainesosaluettelo

Kasviöljyt ja –rasvat

• Voidaan ilmoittaa ryhmänimellä ”kasviöljy” tai 

”kasvirasva”

• Ryhmänimen jälkeen lueteltava 

käytettyjen öljyjen kasvialkuperä

• Luetteloa voidaan täydentää 

maininnalla ”vaihtelevassa 

suhteessa”

• Esim. Ainesosat: Vesi, osittain 

kovetettu kasviöljy (vaihtelevassa 

suhteessa palmu, shea),…

Lisäaineet

– Ilmoitetaan ryhmänimen jälkeen joko omalla 

nimellä tai E-koodilla

• ryhmänimet 1084/2004, liite 2, 

elintarviketietoasetus liite VII, C OSA
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Lisäaineiden 

ryhmänimet
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Yliherkkyyttä

aiheuttavat 

ainesosat

• gluteenia sisältävät viljat (vehnä, ruis, ohra, kaura, speltti, kamut-

vilja sekä niiden hybridikannat) ja viljatuotteet

• äyriäiset ja äyriäistuotteet

• kananmunat ja kananmunatuotteet

• kalat ja kalatuotteet

• maapähkinät ja maapähkinätuotteet

• soijapapu ja soijapaputuotteet

• maito ja maitotuotteet (laktoosi mukaan lukien)

• pähkinät: mantelit (Amygdalus communis L.), hasselpähkinät 
(Corylus avellana), saksanpähkinät (Juglans regia), 
cashewpähkinät (Anacardium occidentale), pekaanipähkinät 
(Carya illinoiesis (Wangenh) K. Koch), parapähkinät (Bertholletia
excelsa), pistaasipähkinät (Pistacia vera), Macadamia- ja 
Queensland-pähkinät (Macadamia ternifolia) sekä 
pähkinätuotteet;

• selleri ja sellerituotteet;

• sinappi ja sinappituotteet;

• seesaminsiemenet ja seesaminsiementuotteet;

• rikkidioksidi ja sulfiitti, joiden pitoisuudet ovat yli 10 mg/kg tai 10 
ml/l SO2:na ilmaistuna;

• lupiinit ja lupiinituotteet; sekä

• nilviäiset ja nilviäistuotteet
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Yliherkkyyttä

aiheuttavat 

ainesosat

Ilmoitetaan aina ainesosaluettelossa omalla nimellään 
(huom. myös lisäaineet)! Erotuttava selkeästi 
ainesosaluettelossa, esim. kursiivi tai lihavointi!

– vaikka sisältyisi koostettuun ainesosaan, jonka 
muita ainesosia ei tarvitse ilmoittaa

– Helpotuksia 

• alkuperää ei tarvitse ilmoittaa, jos

– se liitetään yleisesti tiettyyn alkuperään 
(esim. juusto; maitoa ei tarvitse ilmoittaa)

– se ilmoitetaan jonkin toisen ainesosan 
yhteydessä (esim. jos kakku sisältää 
mantelia ja manteliaromia ei aromin 
yhteydessä tarvita mainintaa ”manteli”)

– Ristikontaminaatiovaara

• vaarasta tulee ilmoittaa pakkauksessa, jos 
omavalvonnan avulla ei voida ehkäistä 
ristikontaminaatiomahdollisuutta
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Yliherkkyyttä

aiheuttavat 

ainesosat

Huomioitavaa

• Tärkkelysmakeuttajien  vehnä-tai ohra – alkuperää 

ei tarvitse ilmoittaa

• Ainesosan alkuperää ei tarvitse ilmoittaa jos se

- On mainittu elintarvikkeen nimessä

- Liitetään yleisesti tiettyyn alkuperään 

(juusto, voi, jogurtti)

• Herasta tulee ilmoittaa alkuperä  esimerkiksi hera 

(maito)
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Vähimmäissäily-

vyysaika
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Elintarviketietoasetuksen sanamuodot:

• ”parasta ennen… ”

• ”parasta ennen … loppua” / ”parasta ennen ajankohdan 
loppuun:kk.vvvv”

• ”viimeinen käyttöajankohta… ” tai ”viimeinen käyttöpäivä…”



Alkuperämaa

• Ilmoitettava, jos sen ilmoittamatta jättäminen voi 

johtaa kuluttajaa harhaan

• Pakollista aina naudanlihassa, sianlihassa, 

lampaan- ja vuohenlihassa sekä siipikarjanlihassa

• Kun elintarvikkeen alkuperämaa tai lähtöpaikka 

ilmoitetaan eikä se ole sama kuin pääainesosan:

• Kyseisen pääainesosan alkuperämaa tai 

lähtöpaikka on myös ilmoitettava TAI

• On mainittava, että pääainesosan 

alkuperämaa tai lähtöpaikka on eri kuin 

elintarvikkeen alkuperämaa tai lähtöpaikka
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Ravintoarvo

merkinnät

- Pakollinen lähes kaikissa  pakatuissa 

elintarvikkeissa 13.12.2016 alkaen.

• Muutamia poikkeuksia (asetuksen liite V)

• Pakkaukset tai astiat, joiden suurimman 

pinnan pinta-ala < 25 cm2

- Ravitsemus- ja terveysväitteen käyttö tai 

elintarvikkeiden täydentäminen edellyttävät aina 

ravintoarvon ilmoittamista.

- Ravintoarvomerkintöjä koskevia vaatimuksia ei 

sovelleta

- Ravintolisät

- Luontaiset kivennäisvedet
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Ravintoarvo

merkinnät

Aikataulu

• Pakolliset ravintoarvomerkinnät tulee 

joulukuusta 2016 alkaen esittää  

elintarviketietoasetuksen vaatimusten 

mukaisesti

• Sitä ennen pakollinen ravintoarvomerkintä 

asetuksen (588/2009) mukaan tai 

elintarviketietoasetuksen mukaan

• Vapaaehtoinen ravintoarvoilmoitus tulee 

siirtymäkaudella tehdä 

elintarviketietoasetuksen mukaisesti

• Mikäli esitetään ravitsemus- tai terveysväite 

tai elintarviketta on täydennetty on  

ravintoarvoilmoitus pitänyt tehdä 

elintarviketietoasetuksen vaatimusten 

mukaisesti joulukuusta 2014 lähtien
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Ravintoarvo

merkinnät

Esittäminen

• Yhtenä kokonaisuutena, samassa nähtävissä 

olevassa kentässä

• Esitettävä taulukkomuodossa siten, että 

numeroarvot ovat suorassa linjassa jos tilaa 

on

• jos tilaa ei ole, tiedot voidaan luetella 

vaakasuorilla riveillä

Tiedot annettava elintarvikkeen 100 grammaa tai 100 

millilitraa kohti

• lisäksi voidaan ilmoittaa annosta tai yksikköä 

kohti edellyttäen, että

– Annosten koko on ilmoitettu 

ravintoarvoilmoituksen välittömässä 

läheisyydessä

– Annosten tai yksiköiden lukumäärä 

on ilmoitettu pakkauksessa

31



Ravintoarvo

merkinnät
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• Yksiköt ja järjestys

Järjestys ja yksiköt



Suolapitoisuus ja 

voimakassuolaisuus

Elintarviketietoasetuksen mukaisesti suolan määrä 

ilmoitetaan elintarvikkeissa ravintoarvomerkintöjen 

yhteydessä 

Suola = natrium x 2,5

Seuraavien elintarvikkeiden pakkaukseen on tehtävä 

merkintä "voimakassuolainen" 

tai "sisältää paljon suolaa”

jos elintarvikkeen 

suolapitoisuus on: 
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VÄITTÄMÄT
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Gluteeniton

• sisältää gluteenia enintään 20 mg/kg kuluttajalle myyntivalmiissa elintarvikkeessa.

Erittäin vähägluteeninen

• sisältää gluteenia enintään 100 mg/kg kuluttajalle myyntivalmiissa 
elintarvikkeessa.

Laktoositon

• laktoosia vähemmän kuin 10 mg/100 g tai 100 ml

Vähälaktoosinen

• laktoosia vähemmän kuin 1 g/100 g tai 100 ml

Sokeriton 

• sokeria enintään 0,5 g/100 g tai 0,5 g/100 ml.



VÄITTÄMÄT
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Maidoton, lisäaineeton, säilöntäaineeton

Väittämät ovat tietyllä tavalla ehdottomia ja vaativat sen, että tuote ei sisällä 
väitteen kohteena olevia ainesosina. 

Erityishuomio kiinnitettävä carry over aineisiin eli aineisiin, jotka tulevat toisen 
ainesosan mukana, joilla ei ole enää merkitystä lopputuotteessa ja joita ei tarvitse 
deklaroida ainesosiin. Esim. perunahiutaleen tai suolan paakkuuntumisenestoaine, 
margariinin emulgointiaine.



MUISTA 

AINAKIN 

NÄMÄ!

Allergeenit

Ravintoarvoilmoitus / suola

Väittämät
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Elena Syväjärvi
Asiantuntija: pakkausmerkinnät, Synkka-
tallennuspalvelu, aistinvarainen arviointi
elena.syvajarvi@foodwest.fi
044 772 5073

Helena Kangas
Asiantuntija: Synkka-tallennuspalvelu, 
pakkausmerkinnät, sopimuspakkaus ja –valmistus
helena.kangas@foodwest.fi
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040 526 6361
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