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LIITE 1: Oiva-arviointiohjeissa tarkastettavia asioita vastaavat lainsäädännön kohdat. Ajantasainen lainsäädäntö: EUR-Lex tietokanta. Ruokaviraston internetsivuilla 

ylläpidetään säädöksiin linkitettyä yhteenvetotaulukkoa. 
 

Oivassa tarkastettava asia 
Lainsäädännön kohta 

Lisäaineet Aromit Savuaromit Entsyymit 

Lisäaineet, aromit ja entsyymit ovat sallittuja 

elintarvikkeisiin, joiden valmistukseen niitä 

markkinoidaan tai käytetään ja niille 

mahdollisesti säädetyt elintarvikekohtaiset 

enimmäismäärät eivät ylity 

(EY) N:o 1333/2008 

-Liite II, D-osa: 

elintarvikkeiden luokittelu 

elintarvikeryhmiin 

-Liite II, E-osa: eri 

elintarvikeryhmissä sallitut 

lisäaineet ja niille annetut 

enimmäismäärät 

-Liite II, C-osa: E-osassa 

mainittuihin ryhmiin I, II, III ja 

IV kuuluvat lisäaineet sekä 

muut lisäaineet, joiden 

käyttöä yhdessä voidaan 

säädellä 

 

-Art 18: Siirtoperiaate (ns. 

carry-over) 

-Liite II, A-osa:  taulukot 1 ja 

2: elintarvikkeet, joihin 

siirtoperiaatetta ei voida 

soveltaa 

(EY) N:o 1334/2008 

-Liite I, A-osa, taulukko 1: 

elintarvikkeissa sallitut 

aromiaineet ja niiden 

käyttörajoitukset (sarake 7) 

-Jos sarake 7 on tyhjä, 

aromiaineiden käyttö 

sallitaan hyvien 

tuotantotapojen mukaisesti 

-Aromiaineita, joille annetaan 

käyttörajoituksia, voidaan 

lisätä ainoastaan sarakkeessa 

7 mainittuihin 

elintarvikeryhmiin 

 

-Liite I, A-osa, 2-jakso, 

huomautus 4: Siirtoperiaate 

(ns. carry-over) 

 

-Art 8: Elintarvikkeista saatuja 

aromivalmisteita, 

paistoaromeja (liitteen V 

vaatimusten täytyttävä) ja 

aromien lähtöaineita saa 

käyttää ilman turvallisuus-

arviointia, jollei ole syytä 

epäillä turvallisuutta 

-Art 9, 3(3) ja 8: Muista raaka-

aineista kuin elintarvikkeista 

saatuja aromivalmisteita, 

paistoaromeja ja aromien 

(EU) N:o 1321/2013 

-Liite: Elintarvikkeissa sallitut 

savuaromit ja niille annetut 

enimmäismäärät 

 

Liite, huomautus 4: 

Siirtoperiaate (ns. carry-

over) 

(EY) N:o 1332/2008 

Asetusta sovelletaan lukuun ottamatta 

hyväksyttyjen entsyymien luetteloa, jota ei 

ole vielä julkaistu 

 

Tulevaisuudessa ainoastaan sallittujen 

entsyymien luetteloon hyväksyttyjä 

entsyymejä saa saattaa markkinoille 

sellaisenaan ja käyttää elintarvikkeissa 

niiden käytölle annettujen edellytysten 

mukaisesti 

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/yhteiset-koostumusvaatimukset/elintarvikeparanteet/lainsaadanto/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/yhteiset-koostumusvaatimukset/elintarvikeparanteet/lainsaadanto/
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Oivassa tarkastettava asia 
Lainsäädännön kohta 

Lisäaineet Aromit Savuaromit Entsyymit 

lähtöaineita saa käyttää ilman 

turvallisuusarviointia, jos 

raaka-ainetta on 

todistettavasti käytetty 

merkittävässä määrin 

aromien valmistuksessa  eikä 

ole syytä epäillä turvallisuutta 

-Art 9 (e): Muut aromit 

vaativat aina turvallisuus-

arvioinnin 

Lisäaineille, aromeille ja entsyymeille annetut 

puhtausvaatimukset sekä muut raaka-aine-, 

valmistus- ja koostumuskohtaiset vaatimukset 

täyttyvät. 

 

Lisäaine-, aromi- ja entsyymivalmisteissa on 

käytetty ainoastaan niihin sallittuja lisäaineita 

ja kantaja-aineita ja sallitut enimmäismäärät 

eivät ylity. 

 

Lisäaineiden, aromien ja entsyymien sekä 

näistä valmistusaineiden kanssa sekoitettujen 

esiseosten mukana toimitetaan asiakkaalle 

asianmukaiset tiedot, joista asiakas voi 

varmistua puhtausvaatimusten sekä muiden 

raaka-aine-, valmistus- ja koostumuskohtaisten 

vaatimusten täyttymisestä. 

(EU) N:o 231/2012: 

-Alkuperää, puhtautta ja 

muita tarvittavia tietoja 

koskevat vaatimukset, jotka 

annettu erikseen jokaiselle 

lisäaineelle 

 

(EY) N:o 1333/2008 

-Liite III, 

1-osa: lisäaineissa sallitut 

kantaja-aineet; 

2-osa: lisäaineissa sallitut 

lisäaineet, 

5-osa: ravintoaineissa sallitut 

lisäaineet; 

6-osa: osissa 1-6 mainitut 

taulukot 1-7 

(EY) N:o 1334/2008 

-Liite 1, A-osa, taulukko 1, 

sarake 6: Nimetyn 

aromiaineen puhtauden tulee 

olla vähintään 95 %, jollei 

toisin mainita 

 

(EY) N:o 1333/2008 

-Liite III, 4-osa: aromeissa 

sallitut lisäaineet; 6-osa: 

osissa 1-6 mainitut taulukot 

1-7 

 

(EY) N:o 1334/2008 

-Liite III, A-osa: aineet, joita ei 

saa lisätä elintarvikkeisiin 

sellaisenaan 

 

-Liite III, B-osa: tiettyjen 

luontaisesti esiintyvien 

aineiden sallitut 

enimmäismäärät tietyissä 

koostetuissa elintarvikkeissa, 

joihin on lisätty aromeja 

(EU) N:o 1321/2013 

-Liite: Luettelo sallituista 

savuaromien 

primaarituotteista 

 

(EY) N:o 2065/2003 

-Art 13 

(EY) N:o 1333/2008 

-Liite III, 3-osa: entsyymeissä sallitut 

lisäaineet; 6-osa: osissa 1-6 mainitut 

taulukot 1-7 
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Oivassa tarkastettava asia 
Lainsäädännön kohta 

Lisäaineet Aromit Savuaromit Entsyymit 

ja/tai elintarvikkeiden 

ainesosia, joilla on 

aromaattisia ominaisuuksia 

 

-Liite IV: luettelo raaka-

aineista, joiden käyttöön 

valmistettaessa aromeja 

liittyy rajoituksia 

Lisäaineiden, aromien ja entsyymien sekä 

näistä valmistusaineiden kanssa sekoitettujen 

esiseosten pakkausmerkintävaatimukset 

täyttyvät ja vastaavat tuotteen koostumusta 

 

Lisäaineiden, aromien ja entsyymien sekä 

näistä valmistusaineiden kanssa sekoitettujen 

esiseosten mukana toimitetaan asiakkaalle 

asianmukaiset pakkausmerkinnät ja niihin 

liittyvät asiakirjat, joista asiakas voi varmistua 

pakkausmerkintävaatimusten täyttymisestä 

(EY) N:o 1333/2008 

-Art 21-25 

(EY) N:o 1334/2008 

-Art 14-18 

(EY) N:o 2065/2003 

-Art 13 

(EY) N:o 1334/2008 

-Art 14-18 

(EU) N:o 1321/2013 

-Liite: Luettelo sallituista 

savuaromien 

primaarituotteista 

(EY) N:o 1332/2008 

-Art 10-13 

 


