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Elintarvikealan vahittais-ja tukkukaupat

Ruokaviraston paatos tiettyjen elintarvikkeiden pakollisia pakkausmerkintoja koskevista
helpotuksista koronaviruksen aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa

Koronavirusepidemian aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi kuluttajat ovat
ostaneet elintarvikkeita vahittaiskaupoista paljon tavanomaista suurempia maaria
lyhyessa ajassa. Nopeasti kasvaneen kysynnan vuoksi tiettyjen elintarvikkeiden
toimitusketjut eivat pysty vastaamaan kysyntaan ja elintarvikkeita joudutaan
mahdollisesti hankkimaan tavanomaisten toimitusketjujen ulkopuolelta. Kun
elintarvikkeita ostetaan tavanomaisten toimitusketjujen ulkopuolelta, ei
elintarvikkeissa usein ole lainsaadanndn edellyttamia pakollisia elintarviketietoja
suomeksi ja ruotsiksi. Toimiala on lahestynyt Ruokavirastoa kysymyksella, olisiko
tassa poikkeuksellisessa tilanteessa mahdollista joustaa joidenkin elintarvikkeiden
osalta vaatimuksesta, etta pakkausmerkintojen on oltava suomeksi ja ruotsiksi.
Elintarvikelainsaadanto edellyttaa, etta valmiiksi pakatun elintarvikkeen pakolliset
pakkausmerkinnat on kaksikielisessa kunnassa myytaviin tai muuten luovutettaviin
elintarvikkeisiin tehtava ainakin suomen ja ruotsin kielella ennen elintarvikkeiden
saattamista markkinoille. On tarkeaa, etta pakolliset tiedot annetaan kuluttajan
ymmartamalla kielella, jotta hanella on mahdollisuus valita itselleen sopivia tuotteita.
Ruokavirasto katsoo, etta tassa poikkeuksellisessa tilanteessa tiettyjen
elintarvikeryhmien pakkausmerkintoja koskevien vaatimusten tayttymisesta
voitaisiin elintarviketurvallisuutta vaarantamatta huolehtia tavanomaisesta
poikkeavalla tavalla. Ruokavirasto katsoo myds, etta elintarvikealan toimijoiden
tasapuolinen kohtelu edellyttaa valtakunnallisen maarayksen antamista niista
edellytyksista, joiden tayttyessa tiettyihin elintarvikeryhmiin kuuluvia elintarvikkeita
on mahdollista myyda kuluttajille ilman suomen-ja ruotsinkielisia pakkausmerkintoja
Suomessa.
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Paatos
Alla lueteltuihin elintarvikeryhmiin kuuluvia elintarvikkeita voidaan tassa
poikkeuksellisessa tilanteessa myyda Suomessa suoraan kuluttajille siten, etta
suomen-ja ruotsinkielisia pakkausmerkintdja ei edellyteta lisattavaksi
elintarvikepakkauksiin.
1. Pastat, joiden ainesosina ainoastaan vehna ja vesi
2. Sokeri
3. Tonnikalavalmisteet, joissa tonnikalan lisaksi vain vetta tai dijya ja suolaa
4. Tomaattisailykkeet, joiden ainesosana tomaatin lisaksi vain suola
5. Hedelma- ja vihannessailykkeet, jotka sisaltavat vain yhta vihannesta/hedelmaa
ja vetta/oljya ja sokeria/suolaa
6. Riisi
7. Yhta ainesosaa sisaltavat pakastevihannekset
8. Yksinkertaiset pakastevihannessekoitukset (esim. herne-maissi-paprika), jos
pakkauksen kuvasta nakee selvasti sekoituksen ainesosat
9. Kahvi
10. Kuivahiiva
Jotta elintarvikkeesta annettavien tietojen oikeellisuus ja riittavyys ei vaarannu, naita
elintarvikkeita markkinoille saattavien elintarvikealan toimijoiden on noudatettava
seuraavia elintarvikelain (23/2006) 55 §:n nojalla asetettavia vaatimuksia.
1. Elintarvikkeiden pakkausmerkintdjen tulee olla saatavilla suomeksi ja ruotsiksi seka
erillisella kirjallisella paperilla etta isolla nakyvalla taululla, jossa myds lyhyesti
selostetaan syy poikkeukselliseen menettelyyn.
2. Elintarvikkeiden suomen-ja ruotsinkielisten pakkausmerkintdjen pitaa olla
elintarvikkeiden valittdmassa laheisyydessa ja siten, etta sekoittumisvaaraa toisten
elintarvikkeiden ja niiden pakkausmerkintdjen kanssa ei ole.
3. Omavalvontaa on taman paatdksen kohteena olevien elintarvikkeiden osalta
toteutettava kirjallisessa muodossa ja omavalvontakirjanpitoon on erikseen
merkittava poikkeuksellisilla merkinndilla vastaanotetut ja myydyt elintarvikkeet.
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4. Elintarvikealan toimijan tulee ilmoittaa oman kuntansa
elintarvikevalvontaviranomaiselle taman paatoksen mukaisin merkintahelpotuksin
myytavien elintarvikkeiden tiedot.
Elintarviketietojen merkitsemistapaa lukuun ottamatta elintarvikkeiden on kaikilta
osin taytettava Suomessa voimassa olevan elintarvikelainsaadanndn vaatimukset.

Paatoksen perustelut
Elintarviketietojen antamisesta saadetaan EU:n ns. elintarviketietoasetuksessa^.
Pakollisten elintarviketietojen kielivaatimuksista saadetaan elintarviketietojen
antamisesta kuluttajille annetussa maa-ja metsatalousministeridn asetuksessa
834/2014.
Maa-ja metsatalousministeridn asetuksen 4 §:ssa saadetaan, etta valmiiksi pakatun
elintarvikkeen pakolliset pakkausmerkinnat on kaksikielisessa kunnassa myytaviin tai
muuten luovutettaviin elintarvikkeisiin tehtava ainakin suomen ja ruotsin kielella.
Koronaepidemian aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi on perusteltua sallia
tiettyjen elintarvikeryhmien elintarvikkeiden myyminen Suomen markkinoilla siten,
etta elintarviketurvallisuus ei vaarannu ja samalla kuluttajien oikeus riittaviin
tietoihin varmistetaan. Koska tilanteen arviointi edellyttaa monialaista
erityisasiantuntemusta ja koska kyseessa on valtakunnallinen tilanne, soveltaa
Ruokavirasto tata paatdsta antaessaan elintarvikelain 30 §:n 4) -kohtaa. Kyseisessa
lainkohdassa saadetaan, etta Ruokavirasto vastaa valtakunnallisesti
elintarvikevalvontatehtavista, jotka edellyttavat erityista asiantuntemusta.
Suorittamansa riskinarvioinnin ja tilanteen kokonaisharkinnan perusteella
Ruokavirasto on paatynyt ratkaisuun, jonka mukaan tassa poikkeuksellisessa
tilanteessa uusia hankintakanavia pitkin hankitut elintarvikkeet on mahdollista
saattaa markkinoille ilman, etta elintarvikkeiden pakkauksiin lisataan suomen-ja
ruotsinkieliset elintarviketiedot. Joustojen piiriin on otettu vain koostumukseltaan
yksinkertaisia elintarvikkeita.

^ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille, Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1927/2006 ja (EY) 1925/2006 muuttamisesta seka komission direktiivin
87/250/ETY, neuvoston direktiivin 90/496/ETY, komission direktiivin 1999/10/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2000/13/EY, komission direktiivien 2002/67/EYja 2008/5/EY seka komission asetuksen (EY) N:o 608/2004
kumoamisesta
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Elintarvikkeista annettavien tietojen oikeellisuuden ja riittavyyden varmistamiseksi
Ruokavirasto katsoo tarpeelliseksi antaa elintarvikelain 55 §:n mukaisen maarayksen.
Elintarvikelain 55 §;n mukaan elintarvikevalvontaviranomainen voi antaa
maarayksen, jos elintarvike tai siita annetut tiedot, elintarvikkeen tuotanto-, jalostustai jakeluvaihe, elintarvikehuoneisto, alkutuotantopaikka tai niissa harjoitettava
toiminta voivat vaarantaa elintarvikkeesta annettujen tietojen oikeellisuuden tai
riittavyyden. Ruokaviraston nakemyksen mukaan pakollisten elintarviketietojen
antaminen tuotteiden valittdmassa laheisyydessa kirjallisina paperilla ja niin, etteivat
eri tuotteiden pakkausmerkinnat voi sekoittua keskenaan, on vaittamatdn edellytys,
jolla kuluttajien tiedonsaanti turvataan. Lisaksi kuluttajien tiedonsaannin
turvaamiseksi elintarvikkeiden pakkausmerkintdjen tulee olla saatavilla isolla
nakyvalla taululla tai kyltissa, jossa myds lyhyesti selostetaan syy poikkeukselliseen
menettelyyn.
Asianosaisten kuuleminen
Asianosaisia ei ole kuuitu hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaisesti, koska
kuuleminen saattaa vaarantaa paatdksen tarkoituksen toteutumisen. Paatdksen
tarkoituksena on saada nopeasti elintarvikkeiden suomen-ja ruotsinkielisia
pakkausmerkintoja koskevat joustot laajasti elintarvikealan toimijoiden kayttodn ja
kuulemisen edellyttama aika viivastyttaisi paatdksen antamista.
Toimenpiteet
Ruokavirasto pyytaa valvontaviranomaisia tarvittaessa valvomaan, etta paatdksen
kohteena olevien elintarvikkeiden pakkausmerkinnat ovat vahittaiskaupoissa
kuluttajien saatavilla tassa paatdksessa edellytetylla tavalla. Ruokavirasto pyytaa
valvontaviranomaisia myds tarvittaessa valvomaan, etta elintarvikealan toimijat
tayttavat paatdksessa edellytetyt vaatimukset.
Oikeusohjeet
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011 elintarviketietojen
antamisesta kuluttajille, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o
1927/2006 ja (EY) 1925/2006 muuttamisesta seka komission direktiivin 87/250/ETY,
neuvoston direktiivin 90/496/ETY, komission direktiivin 1999/10/EY, Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY, komission direktiivien 2002/67/EY
ja 2008/5/EY seka komission asetuksen (EY) N:o 608/2004 kumoamisesta 4 artikla, 12
artikla ja 13 artikla
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Maa-ja metsatalousministerion asetus (834/2014) elintarviketietojen antamisesta
kuluttajille 4 §
Elintarvikelaki (23/2006) 9 §, 30 §, 55 §, 64 §, ja 78 §
Hallintolaki (434/2003) 2, 34 ja 62 §
Voimaantulo ja voimassaoloaika
Tama paatos tulee voimaan valittomasti ja se on voimassa siihen asti, kunnes
valmiuslain nojalla maarattyjen poikkeusolojen aikana vahittaismyyntiin saatetut
elintarvikkeet on myyty loppuun.
Taytantoonpano
Tata paatosta on noudatettava valituksesta huolimatta, jollei valitusviranomainen
toisin maaraa.
Muutoksenhaku
Tahan paatokseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen
liitteena olevan valitusosoituksen mukaisesti.
Lisatietoja
Lisatietoja asiasta antavat ylitarkastaja Minna Anthoni (puh. 040 137 9854)
lakimies Hanna Brotherus (puh. 050 555 3987)
Tieto paatdksen tekemisesta julkaistaan Ruokaviraston internet-sivulla, jolloin sen
katsotaan tulleen asianomaisten tietoon.

Paajohtaja

Antti-Jussi Oikarinen

Osastonjohtaja
Elintarviketurvallisuusosasto

Leena Rasanen
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