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Osa 7, Säilytys- ja käyttöohje

Oppaan tässä osassa opit:

 ` Milloin säilytysohje vaaditaan ja  
miten se tulee ilmoittaa?

 ` Milloin käyttöohje vaaditaan ja  
miten se tulee ilmoittaa?

Säilytysohje
Elintarvikkeen pakkaukseen merkitään 
tarvittaessa erityiset säilytysohjeet. 

Merkintä vaaditaan, kun tuotteen 
säilyminen ilmoitettuun ajankohtaan saakka 
edellyttää huoneenlämpötilasta poikkeavaa 
lämpötilaa  tai muutoin erityisiä säilytys- tai 
käyttöolosuhteita.

Säilytysohje on aina ilmoitettava 
mikrobiologisesti helposti pilaantuvien 
elintarvikkeiden pakkauksissa. 

Säilytysohje tulee merkitä myös, jos on 
mahdollista, että ostaja ei tiedä, miten 
tuotetta pitää säilyttää. 

Säilytysohje voi koskea tuotetta myös 
pelkästään avaamisen jälkeen. 
Esimerkiksi:  
”Tuote säilyy avattuna 4 päivää jääkaapissa 6 
°C:ssa.”

Pakkaamattomista elintarvikkeista tulee 
antaa kuluttajalle säilytysohje tarvittaessa 
vähittäismyynnissä. 

Säilytysohjeen ilmoittaminen 
erityislainsäädännössä
Erityislainsäädäntö edellyttää säilytysohjeen 
ilmoittamista joidenkin elintarvikkeiden 
pakkauksessa. Esimerkiksi:

Ruokaperuna  
Ruokaperunan pakkauksessa tulee ilmoittaa 
säilytysohje ja pakkauspäivämäärä tai 
vähimmäissäilyvyysaika. 

Esimerkiksi säilytysohje voidaan antaa 
seuraavasti: ”Säilytettävä valolta suojattuna, 
enintään + 10 °C.” 

Pakasteet  
Pakasteisiin on merkittävä 
vähimmäissäilyvyysajan lisäksi aika,  
jonka ostaja voi säilyttää pakastetta sekä 
säilytysohje, josta ilmenee säilytyslämpötila. 
Pakastettujen ja jäädytettyjen elintarvikkeiden 
erityismerkintöjä käsitellään tarkemmin 
Osassa 9, Muut pakolliset tiedot. 

Lisätietoa säilytysohjeesta löydät 
Elintarviketieto-oppaan osioista 6.12 ja 7.1. 
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Käyttöohje
Elintarvikkeen pakkaukseen tulee  
merkitä käyttöohje, jos elintarvikkeen  
tarkoituksenmukainen käyttö 
ilman sitä on vaikeaa. 
Merkintä vaaditaan silloin, kun 
käyttöohjeen puuttuminen saattaa aiheuttaa 
terveydellistä tai taloudellista vaaraa tai jos 
on olemassa mahdollisuus, että tuotetta 
käytetään muuten virheellisesti. 

Käyttöohjeet voivat olla myös  
varoitusmerkintöjä tai annostusohjeita.  
Erityislainsäädäntö edellyttää  
varoitusmerkinnän tekemistä tiettyihin  
tuotteisiin, kuten esimerkiksi korvasieneen 
 (Maa- ja metsätalousministeriön asetus  
eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista  
264/2012, 5 §). 

Valmistusta edellyttävien tuotteiden,  
esimerkiksi keittoainesten,  
pakkausmerkinnöissä on aina syytä olla  
käyttöohje (valmistusohje). 

Käyttöohje tulee olla myös silloin,  
kun tuote on kuluttajalle entuudestaan 
tuntematon.

Pakkaamattomat elintarvikkeet 
Vähittäismyyntipaikassa tulee 
pakkaamattomasta elintarvikkeesta antaa 
kuluttajalle käyttöohje tarvittaessa.
 

Käyttöohjeen merkitseminen
Käyttöohjeet on annettava sanoin ja 
numeroin. Kuvat ja symbolit yksin eivät riitä, 
vaan ne ovat ainoastaan lisäkeino tietojen 
esittämiseen. 

Lisätietoa löydät Elintarviketieto-oppaan 
osioista 6.13 ja 7.1.

Voit harjoitella oppimaasi tämän oppaan 
Osassa 11, Kertaustehtävät. 

Yhteenveto

 ` Säilytysohje tulee ilmoittaa, 
jos tuotteen säilytys edellyttää 
huoneenlämpötilasta poikkeavaa 
lämpötilaa tai muutoin erityisiä 
säilytysolosuhteita.

 ` Käyttöohje tulee antaa, jos 
elintarvikkeen tarkoituksenmukainen 
käyttö ilman sitä on vaikeaa.




