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• 13 Elintarvikkeista annettavat tiedot

• 13.1 Pakolliset elintarviketiedot

• 13.2 Ravintoarvomerkintä

• 13.3 Markkinointi
• 13.4 Lihan erityislainsäädännön edellyttämät tiedot (Naudanliha, sianliha, lampaan- ja vuohenliha ja siipikarjanliha sekä kyseisen eläimen lihaa 

sisältävä jauheliha)

• 13.5 Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden erityislainsäädännön edellyttämät tiedot

• 13.6 Maidon sekä elintarvikkeen ainesosana käytetyn maidon ja lihan alkuperämaan ilmoittaminen

• 14 Pakkaus- ja muut elintarvikekontaktimateriaalit

• Lisäksi valvotaan osana oivariviä 5 Elintarvikkeiden tuotanto- tai käsittelyhygienia

• 5.5 Pakkaaminen: pakkaamista, pakkausmateriaalien puhtautta ja eheyttä ja niiden
käsittelyä ja säilytystä

• https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-
lomakkeet/yritykset/elintarvikeala/oiva-arviointiohjeet/rekisteroity-elintarviketoiminta/

OSA OIVATARKASTUKSIA

https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/elintarvikeala/oiva-arviointiohjeet/rekisteroity-elintarviketoiminta/


• Käydään läpi vähintään kerran kolmessa vuodessa Oivatarkastusten yhteydessä

• 1-3 tuotetta kerrallaan

• Valitusten perusteella tehdyt tarkastukset tai omavalvonnan perusteella tehdyt ilmoitukset
tai toimenpiteet eivät aina automaattisesti ole Oivatarkastuksia

= toiminta on vaatimusten mukaista (A)

= Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa

harhaan (B)

= Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan.  

Epäkohdat on korjattava määräajassa (C)              

= Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti

harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi (D)



• Elintarvikealan toimija vastaa kaikissa tuotannon, jalostuksen ja jakelun 

vaiheissa elintarvikkeiden turvallisuudesta ja siitä, että elintarviketoiminta

täyttää elintarvikemääräysten vaatimukset.

• Toimijalla velvollisuus tuntea toimintaansa liittyvä lainsäädäntö ja muut velvoitteet

• Elintarvikevalvonta valvoo pakkausmerkintöjen oikeellisuutta ja lainmukaisuutta

• Elintarvikevalvonta neuvoo toimijaa lainsäädäntöön liittyvissä asioissa

• Elintarvikevalvonta ei tee pakkausmerkintöjä

• Elintarvikevalvonta ei ennakkohyväksy pakkausmerkintöjä

ELINTARVIKETURVALLISUUDEN TÄRKEIN TEKIJÄ 

ON HYVÄ ELINTARVIKEALAN TOIMIJA



• Jos toiminnassa on huomautettavaa

• Arvioidaan

• Epäkohdan vakavuus ja laajuus

• Sovitaan tarvittavat toimenpiteet ja aikataulu

• Toimenpiteitä ovat esim:

• Neuvonta ja ohjaus

• Kehotus korjata puutteet (esim. merkintöjen korjaus)

• Takaisinveto

• Hallinnolliset pakkokeinot (määräys korjata epäkohta, kielto, markkinoilta poistaminen, haltuunotto, 

hävittäminen, toiminnan keskeyttäminen tai lopettaminen, internetsivuston sulkeminen (RV), markkinoinnin

kieltäminen ja oikaisu, seuraamusmaksu, uhkasakko)

SAMA SEURAAMUS EI TOIMI KAIKKIIN…



1) Pakkausmerkinnöissä muut tiedot oikein, mutta toimijan osoitteen sijaan puhelinnumero, 

sähköpostiosoite ja/tai internetsivu.

2) Pakkausmerkinnöissä pääainesosan alkuperämaaksi merkitty Espanja, kun raaka-aineen

toimitusmaaksi muuttui Italia

3) Virallinen tai kuvaava nimi puuttuu

4) Allergeenit on ilmoitettu, mutta korostus puuttuu

5) Maahantuoduista elintarvikkeista puuttuvat suomenkieliset pakkausmerkinnät

6) Verkkokaupassa kiellettyjä terveysväitteitä tai lääkkeellisiä väitteitä

7) Myyntiin on purettu suuremmasta pakkauksesta osapakkauksia joissa

ei merkintöjä.

KÄYTÄNNÖN ESIMERKKEJÄ





• Ravintola pakkaa tuotetta vähittäismyyntiin ilman pakkausmerkintöjä (Kaupan puolesta
hinnoittelu ja päiväysmerkinnät tarrassa)

• Terveysvaara -> Huono arvosana D ja hallinnollisten pakkokeinojen käyttö

• Ravintola lisäsi tuotetietoja (toimijan yhteystiedot, osa ilmoitetuista allergeeneistä oli
korostettu, osa korostamatta)

• Kaikkia ainesosia ei ollut ilmoitettu mm. seesaminsiemeniä ja maustetahnaa joista ei ollut
mainintaa pakkausmerkinnöissä

• Allergeenivaara!

• Kehotus korjata merkinnät välittömästi

• Kielto myydä elintarvikkeita ilman lainsäädännön mukaisia pakkausmerkintöjä.

• Pakkokeinopäätös

• Uusintatarkastus, jossa todettu vielä pientä korjattavaa koostettujen ainesosien
merkinnöissä, korjaukset tehtiin määräaikaan mennessä.

VIELÄ YKSI ESIMERKKITAPAUS



• Tunne toimintaasi koskeva lainsäädäntö

• Tunne tuotteesi

• Tunne raaka-aineesi ja varmistu että muutoksista tulee tieto perille

• Varmistu pakkausmateriaalien soveltuvuudesta tuotteellesi

• Varmista että kuluttaja saa tarvitsemansa tiedon tuotteesta

• Varmistu, ettet johda kuluttajaa harhaan

• Kysy, jos joku asia mietityttää
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• Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®

• http://eur-lex.europa.eu/fi/index.htm

• Kansalliset säädökset Ruokaviraston sivulla 

• MMM:n sivuilla myös EU-säädökset

• Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004Linkki toiselle sivustolle (konsolidoitu 
23.3.2021) 

• Kontaktimateriaalit – Ruokavirasto

• Pakkausmerkinnät – Ruokavirasto

• Markkinointi - Ruokavirasto

• Ruokaviraston sivut elintarvikeyrityksen perustamisesta: sisältävät paljon tietoa ja verkkokursseja 
ym

• Kannattaa myös rekisteröityä Ruokaviraston uutiskirjeen tilaajaksi: tietoa mm takaisinvedoista ja 
muusta ajankohtaisesta

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

Mistä keskeiset säädökset ja ohjeet löytyvät:

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/
http://eur-lex.europa.eu/fi/index.htm
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/elintarvikealan-yhteiset-vaatimukset/elintarvikelainsaadanto/
https://mmm.fi/lainsaadanto/elaimet-elintarvikkeet-ja-terveys/lainsaadanto
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0852-20210324&from=FI
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/pakkaukset-ja-muut-elintarvikekontaktimateriaalit/kontaktimateriaalit/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/elintarvikkeista-annettavat-tiedot/pakkausmerkinnat/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/myynti/markkinointi/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/elintarvikeyrityksen-perustaminen/
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/ajankohtaista/tilaa-uutiskirjeita/


lappeenranta.fi

greenreality.fi

Kiitos!! 


