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Vehnätärkkelys?

Kaura?

Soijakastike?

Couscous?

Maltoosi?

Vehnäaromi?

Saanko kaikki 

tarvittavat 

ravintoaineet?

Modifioitu 

tärkkelys?

Pitääkö gluteenitonta syödä aina?

Miten tarkka pitää olla?

Miten leivon/valmistan 

ruokaa?

Mitkä tuotemerkit 

ovat turvallisia?

Mitä tapahtuu, jos syön 

vahingossa gluteenia?

Tärkkelyssiirappi?

Mitä saan syödä, 

kiellettyjä paljon!

Mannapuuro?

Ohrakas?

HP-kastike?



Gluteenittoman tuotteen merkki auttaa 

- kuluttajaa ja ammattilaista

• Helposti havaittava symboli nopeuttaa/ helpottaa 

tuotevalintaa

• Lisää luotettavuutta tuotteen gluteenittomuutta 

kohtaan  

• Tuotteet saavat lisänäkyvyyttä/ 

erottuvat muista tuotteista



Käyttöoikeus on jo 320 tuotteella Suomessa

• Merkin käyttöoikeus on Suomessa tällä hetkellä 25 

yrityksen noin 320 tuotteella. 

• Suomessa Keliakialiitto on perustanut  

merkkijärjestelmän v. 2003

• Merkkijärjestelmässä noudatetaan Euroopan 

keliakialiittojen kattojärjestön AOECS:n kriteerejä 

-> merkki on Euroopan laajuinen yhtenäisin  

kriteerein



Mistä löydät merkin tuotteessa?

• Merkki (symboli) tulee sijaita valmistaja- tai 

valmistuttajatietojen yhteydessä 

ja 

sen alla tulee olla FI-tunnus, 

yrityskohtainen tunnus 

ja 

kumulatiivinen tuotenumero.

Gluteenitonta kauraa sisältävissä tuotteissa: 

KAURA tai OATS -sana symbolin alapuolelle. 



Gluteenittoman tuotteen merkin 

hakeminen ja käyttö

• Käyttöoikeus on aina tuotekohtainen. 

• Käyttöoikeuden saaminen edellyttää, että tuote on 

myöntämisperusteiden mukainen ja toiminnanharjoittajan 

kotipaikka Suomi. 

• Kriteerit merkille ovat

- tuotekohtainen gluteenianalyysitodistus

- toimiva omavalvontasuunnitelma 

- tuotekohtainen pakkausvedos

• Käyttöoikeusmaksu perustuu käyttöoikeuden saaneiden 

gluteenittomien tuotteiden liikevaihtoon. 

• Keliakialiitto tiedottaa käyttöoikeuden saaneista tuotteista 

Keliakialiiton viestintäkanavissa ja tapahtumissa. 



UUTTA! Gluteenittoman palvelun merkki 
ravintoloille ja kahviloille

• Lanseeraus Gluteeniton elämä -messuilla 25.-26.11.

• Uuden merkkijärjestelmän tavoitteena on 

- helpottaa gluteenitonta ruokavaliota noudattavia

asiakkaita löytämään turvallisia gluteenittomia  

ateriapalveluita 

- tiedottaa kahviloista ja ravintoloista, jotka

panostavat gluteenittoman ruoan valmistamiseen

ja tarjoavat gluteenittomia aterioita 

Huom! Kaikkien aterioiden ei tarvitse olla

gluteenittomia



Mitä merkki edellyttää?

• Käyttöoikeuden myöntää Keliakialiitto

• Hakijan täytettävä myöntämiskriteerit koskien 

gluteenittomuuden toteutumista toiminnassaan

- henkilökunnan koulutus ja hyväksytty testin 

suorittaminen

- toimipaikan gluteenittomuuden varmistus 

(tarkistuslista)

- toimipisteen sertifiointi 

• Käyttöoikeuden saanut yritys voi kertoa merkistä 

ovitarroin, ruokalistassa, markkinointikanavissaan

• Keliakialiitto tiedottaa merkkioikeuden saaneista 

yrityksistä markkinointikanavissaan 

• Käyttöoikeus on luvanvarainen ja maksullinen



Tervetuloa näytteilleasettajaksi ja 

viihtymään Tampere-taloon!

• Ajankohta: 

pe 25.11.2016 klo 10-17

la 26.11.2016 klo 9-16

• Paikka: Tampere-talo  

Ainutlaatuinen messutapahtuma tulossa jälleen!

• Keliakialiitto järjestää gluteenittoman 

messutapahtuman jo viidennen kerran.

• Kaikki aikaisemmat messut ovat olleet todellisia 

yleisömenestyksiä.



Täällä tavoitat 

todelliset 

asiakkaat! 



Messut ovat hyvä 

mahdollisuus 

maistattaa, kertoa ja 

kysellä!



Kiitos sinulle!

Otathan yhteyttä 

merkkiasioissa

tuoteasiantuntija Tarja Heimolehto

tarja.heimolehto@keliakialiitto.fi

messuasioissa

tuoteasiantuntija Marjo Jokinen

marjo.jokinen@keliakialiitto.fi


