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Elintarvikeyrityksen perustaminen –
mistä neuvoja?
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Yleisiä ohjeita yrityksen perustamiseen löytyy 
useilta verkkosivuilta

• Yritys-Suomi (työkaluja ja perustietoa)

• Uusyrityskeskukset (yrityksen perustamisoppaat)

• Ruokaviraston infopankki (tietoa useilla kielillä)

• Suomen yrittäjät (yrittäjän ABC, perustietoa)

• ELY-keskus (tietoa rahoituksen hakemisesta)

• Kaupparekisteri (rekisteröityminen yritysmuodon mukaan)

• Verohallinto (tietoa perustamisilmoituksesta ja verohallintoon 
rekisteröitymisestä)

10.5.2019



Elintarvikeyrityksen perustamiseen liittyvää 
neuvontaa saa, toimialasta riippuen

• Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksilta

• ProAgrian keskuksilta

• AitojaMakuja –aluetoimijoilta

• Oman kunnan elintarvikevalvonnasta

• Toimialakohtaisista organisaatioista

• Ruokaviraston (aikaisemmin Eviran) pk-neuvontahankkeen materiaaleista
• Ravintolan perustaminen

• Lihalaitoksen perustaminen

• Maatilalla aloitettava myynti ja kasvikunnan tuotteiden jatkojalostus
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Ravintolan tai leipomon perustamiseen 
liittyvää neuvontaa

• Toimialajärjestöiltä
• MaRa ry

• Suomen Leipuriliitto ry

• Ravintola-alan ABC – ohjeita kahvilan ja ravintolan perustajalle (NewCo
YritysHelsinki): liiketoiminta ja laskelmat

• Ravintolan tai kahvilan perustaminen – rakentamistapaohje (Helsingin 
kaupungin rakennusvalvonta)
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Mistä materiaalia löytää?
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www.ruokavirasto.fi/pkneuvonta

http://www.ruokavirasto.fi/pkneuvonta


Mitä pitää huomioida, kun valitset 
elintarvikehuoneistolle tiloja?

10.5.2019



Onko tilan hyväksytty käyttötarkoitus sopiva 
aiotulle toiminnalle?

• Jos ei ole, on varauduttava käyttötarkoituksen muuttamista koskeviin 
kuluihin. Käyttötarkoituksen muuttaminen ei aina edes ole mahdollista.

• Käyttötarkoitus selviää rakennusluvista. Tilaa ei saa käyttää muuhun 
tarkoitukseen kuin hyväksyttyyn käyttötarkoitukseen.

• Ilmanvaihdon, vesipisteiden ja viemäröinnin vaatimat muutokset voivat olla 
kalliita ja muutostyöt vaativat rakennusluvan. Muutostyöt voi aloittaa vasta 
kun rakennuslupa on lainvoimainen.

• Julkisivumuutokset ja mainoslaitteiden asentaminen vaativat usein luvan.
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Mitä muuta pitää huomioida?

• Hyväksyykö myös taloyhtiö toiminnan – Ravintolatoiminta voi olla 
yhtiöjärjestyksessä kielletty

• Terassi – Suostumus tai lupa taloyhtiöltä tai kunnalta

• Paloturvallisuus ja pelastustoiminta
• Pelastussuunnitelma tai vähintään velvollisuus torjua onnettomuuksia ja 

varautua välittömiin pelastustoimiin onnettomuuden varalta, 
palosammutusvälineiden sijainti ja käyttö – ennakointia ja riskien 
huomioimista – Hotellien ja ravintoloiden turvallisuusvaatimukset (Suomen 
Hotelli- ja Ravintolaliitto SHR ry)

• Esteettömyysvaatimukset – koskevat pääsääntöisesti uudisrakentamista, 
mutta esteettömyys ei saa muutostöissä ainakaan heikentyä
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Elintarvikehuoneiston tilat: Mitä 
pitää huomioida?
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Soveltuvatko tilat bisnesideaan?

• Voiko toiminnan järjestää tiloissa turvallisesti ja järkevästi? Toimintojen 
erottelu?
• Kalojen perkaaminen, gluteenittomien leipominen

• Henkilökunnan tilat, tupakointitilat

• Kulkureitit – jätteet, saapuvat kuormat, henkilökunta

• Onko tilaa tarpeeksi toiminnalle ja laitteille ja niiden pesulle?

• Onko vesipisteitä ja wc-tiloja tarpeeksi?

• Onko kylmä- ja muita varastoja tarpeeksi?
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• Onko viemäröinti ja ilmastointi kunnossa?
• Rasvanerotuskaivo, rasvasuodatin, rasvahormi

• Ovatko rakenteiden pinnat oikeanlaiset?
• Helposti puhtaana pidettäviä, sileitä, myrkyttömiä, ehjiä – pitää tarvittaessa 

kestää vesipesua ja mekaanista puhdistamista

• Ota tarvittaessa yhteyttä paikalliseen elintarvikevalvojaan tai 
neuvontatahoihin!
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Elintarvikehuoneiston perustamiseen 
liittyvät ilmoitukset ja luvat
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Tarvittavien ilmoitusten tekeminen ja lupien 
hakeminen

• Elintarvikehuoneistoilmoitus
• Tehtävä viimeistään neljä viikkoa ennen elintarvikehuoneiston toiminnan 

aloittamista elintarvikehuoneiston sijaintikunnan elintarvikevalvontaan

• Ilmoitus tehtävä myös jos toiminta muuttuu olennaisesti – olennainen muutos 
on tulkittu sellaiseksi joka lisää toiminnan riskiä – esimerkiksi 
ravintolantoiminnan ohessa aloitetaan pitopalvelu

• Anniskelulupa ja lupa tupakkatuotteiden myyntiin

• Musiikinkäyttöluvat…
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Elintarvikelain mukaisen 
elintarvikehuoneistohyväksynnän hakeminen

• Tarvitaan ns. laitostoiminnalle eli jos käsittelee raakoja eläinperäisiä raaka-
aineita ennen vähittäismyyntiä
• Hyväksyntää ei tarvita, jos raakoja eläinperäisiä elintarvikkeita käsitellään 

vähittäismyynnin yhteydessä – markkina-alue rajattu maakunnan suuruiseksi

• Hakemus tehdään sijaintikunnan elintarvikevalvontaan

• Hyväksyntä on saatava ennen toiminnan aloittamista
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Paikallinen 

elintarvikevalvontaviranomainen 

käsittelee ilmoituksen tai tekee 

hyväksynnän ja rekisteröi toiminnan
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Elintarvikehuoneiston ensimmäinen tarkastus

• Hyväksyntä vaatii tarkastuskäynnin ennakolta

• Ilmoitettu toiminta tarkastetaan toiminnan aloittamisen jälkeen – voidaan 
tarkastaa ennalta ilmoittamatta – yleensä kuukauden kuluessa toiminnan 
aloittamisesta, riskiin perustuen

• Jatkossa valvonta on säännöllistä ja tiheys perustuu toiminnan riskeihin

• Elintarvikevalvoja tarkastaa tiloja ja toimintaa ja arvioi omavalvonnan 
toimivuutta ja riittävyyttä

• Valvonta on maksullista (kunnan maksutaksan mukaista) ja 
valvontatulokset ovat julkisia (Oivahymy.fi)
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Elintarvikehuoneiston toiminnasta
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Raaka-aineiden hankinta

• Suoraan tuottajalta, tukusta, elintarvikealan laitoksesta, toisesta 
elintarvikealan yrityksestä, sisämarkkinoilta, III-maatuonnin kautta
• Kaikki raaka-aineet oltava jäljitettävissä

• Muista vastaanottotarkastus
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Joitain rajoituksia raaka-aineiden hankintaan 
liittyy – varsinkin eläinperäisiin

• Hyväksytty laitos voi vastaanottaa raaka-aineita vain alkutuotannosta tai 
toisesta laitoksesta

• Jos vähittäismyyntiä harjoittava elintarvikehuoneisto ostaa raakamaitoa 
suoraan tuotantotilalta, on tuotteen valmistusprosessiin sisällytettävä 
pastörointia vastaava käsittely

• Lihan tulee olla tarkastettua, paitsi riistan ja pientuottajan siipikarjan- ja 
kaninlihan (tarkastamatonta lihaa ei saa kuitenkaan toimittaa laitokseen)

• Kananmunat pakkaamon käsittelyn kautta, paitsi vähittäismyynti voi 
poikkeusalueella hankkia suoraan tuotantotilalta

• Jos hankkii merikalaa suoraan ammattikalastajalta, tulee rekisteröityä kalan 
ensiostajaksi ely-keskukseen
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Elintarvikkeiden saastumisen 
estäminen toiminnassa

10.5.2019



Tilojen puhdistamiseen ja puhtaana pitämiseen 
liittyvät asiat

• Oikea pesutekniikka ja oikeanlaiset materiaalit

• Puhtaat siivousvälineet, jotta puhdistaminen ei ole pelkästään lian siirtoa 
paikasta toiseen

• Omat siivousvälineet eri tiloille, kuten valmistus- ja käsittelytiloille, wc-
tiloille

• Siivousvälineiden säilytys hygieenisesti
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Hygieeniset työskentelytavat ja käsihygienia

• Suojavaatetus

• Kun käsitellään pakkaamattomia elintarvikkeita, käsien suojaaminen 
kertakäyttöhansikkailla, jos käsissä on sormuksia, haavoja tai 
rakennekynnet

• Käsien pesu riittävän usein tärkeää
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• Haittaeläintorjunta
• Lemmikit voi sallia tarjoilupaikan asiakastilohin, avustajakoirat sallittava, 

kuten myös myymälään

• Riittävän tehokas ilmanvaihto ja kosteuden poisto

• Ristikontaminaation estäminen
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Lämpötilan hallinta

• Kylmä kylmänä ja kuuma kuumana

• Kylmäketjua ei pidä tarpeettomasti katkaista, vaikuttaa säilymiseen

• Kypsennys, kuten sous vide tai medium-pihvit

• Mikrobien lisääntymiselle otollinen lämpötila-alue +6 - +60 astetta, 
kutsutaan vaaravyöhykkeeksi →

• Jäähdytys 60 asteesta 6 asteeseen korkeintaan 4 tunnissa
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• Veden turvallisuus
• Kun käytössä on omia vesilähteitä tai suodattimia, voi tulla ylimääräisiä 

näytteenottovelvoitteita

• Kuljetus
• Suojattuna ja oikeassa lämpötilassa
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Vaatimuksia henkilökunnalle
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Jokainen työntekijä on omalta osaltaan 
vastuussa elintarvikkeiden turvallisuudesta

• Siksi jokaisen pitää tietää omat vastuunsa ja osata tehdä tarvittaessa 
omaan tehtäväänsä liittyvät toimenpiteet

• Pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsittelevältä 
henkilökunnalta vaaditaan hygieniapassi ja terveydentilan selvitys, sekä 
riittävä suojavaatetus, suosituksena: työpuku, päähine ja jalkineet

• Vatsatautia sairastava ei saa käsitellä elintarvikkeita!

• Käsienpesu ja haavojen suojaaminen tärkeää!
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WHO:n eli YK:n alaisen Maailman 
terveysjärjestön Five keys to safer food

• Keep clean – käsienpesu, puhtaat välineet ja ympäristö, tuhoeläintorjunta

• Separate raw and cooked – ruuat ja välineet

• Cook thoroughly – myös kun lämmität ruokaa uudelleen

• Keep food at safe temperature – lämpötilan hallinta

• Use safe water and raw materials
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Vältä ruokamyrkytykset

• Vatsatautia sairastava ei saa käsitellä elintarvikkeita!

• Käsienpesu tärkeää!

• Lämpötilanhallinta (kuuma kuumana, kylmä kylmänä)

• Puhtaat välineet ja tilat

• Kuusi simppeliä ohjetta, joilla voit välttyä ruokamyrkytyksiltä
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• https://www.youtube.com/watch?v=Tvl0-Emm-g8
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Omavalvonta
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Omavalvonta on pakollinen sekä ilmoitetulle 
että hyväksytylle elintarvikehuoneistolle

• Omavalvonnalla toimija varmistaa, että 
• Hänen tuottamansa elintarvikkeet ovat turvallisia ja

• niistä annettavat tiedot ovat oikeat ja riittävät

• Omavalvonta on jokaisen toimijan oma riskien hallintajärjestelmä – sisällön 
vaatimukset riippuvat toiminnasta

• Tarkoituksena on pohtia
• Mitä riskejä toiminnan eri vaiheisiin liittyy?

• Miten riskejä hallitaan?

• Miten virheet tarvittaessa korjataan?
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Toimialan hyvän käytännön ohjeella voi korvata 
omavalvontasuunnitelman

• Elintarvikemyynti 

• Ravintolat

• Tuorekasvisten tuotanto

• Elintarvikekuljetukset

• Pakkaamon laatutarha

• Myös alkutuotannolle on hyvän käytännön ohjeita: Luonnonyrttiopas, 
mehiläistarhaus, lihasiipikarjan tuottaminen, Laatutarhaohjeistus 
puutarhoille

• https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/elintarvikealan-
yhteiset-vaatimukset/omavalvonta/hyvan-kaytannon-
ohjeet/ruokaviraston-arvioimat-hyvan-kaytannon-ohjeet/
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Elintarvikekäyttöön sopivat 
materiaalit
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Materiaalien tulee sopia elintarvikekäyttöön

• Kaikkien elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin tulevien materiaalien 
(=kontaktimateriaalien) on sovelluttava elintarvikekäyttöön ja haluttuun 
käyttötarkoitukseen. Niistä ei saa siirtyä elintarvikkeisiin haitallisia aineita.

• Kontaktimateriaaleilla tarkoitetaan työskentelypintoja, astioita, 
työvälineitä, laitteita ja pakkausmateriaaleja

• Materiaalin käyttötarkoitus voi selvitä myyntinimikkeestä: esimerkiksi 
juustokalvo, kahvikuppi, ruokalautanen, paistinpannu
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Mistä tiedän, sopiiko materiaali 
elintarvikekäyttöön?

• Malja-haarukka –kuva kertoo, että materiaali sopii 
elintarvike-käyttöön

• Materiaalin käytölle voi olla annettu rajoituksia esim. 
lämpötilan, rasvaisuuden tai käyttöajan suhteen, 
jolloin malja-haarukka –tunnus ei välttämättä 
yksistään riitä kertomaan materiaalin 
soveltuvuudesta.

• Jos käyttötarkoitus tai käyttö-olosuhteet eivät selviä 
esim. muovirasian pakkauksesta tai käyttöohjeesta,   
ne tulee varmistaa materiaalin toimittajalta.
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Miten varmistat, että materiaali sopii 
käyttötarkoitukseesi?

• Malja-haarukkamerkki kertoo pääsääntöisesti riittävästi tarvikkeen 
elintarvikekelpoisuudesta

• Jos ostat tukusta, tuotteen myyntinimike voi kertoa materiaalin tai 
tarvikkeen käyttötarkoituksen. Tarvittaessa varmista asia tukusta.

• Jos ostat materiaalit suoraan valmistajalta tai maahantuojalta, pyydä 
vaatimustenmukaisuutta osoittavat asiakirjat.
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Käytä mikroaaltouunissa vain sinne soveltuvia 
astiamateriaaleja

• Mikroaaltouuniin soveltuvia astiamateriaaleja ovat 
muun muassa keramiikka ja lasi. 

• Keraamiset asiat, joissa on kultauksia, eivät 
kuitenkaan sovellu mikrokuumennukseen.

• Muoviastioissa tulee olla merkintä siitä, että astiaa 
voi käyttää mikrossa. 

• Metallia sisältäviä astioita ei yleensä saa laittaa 
mikroon.
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Estä alumiinin pääsy elintarvikkeisiin

• Älä käytä alumiinisia astioita happamien 
elintarvikkeiden, kuten mehujen 
valmistukseen ja säilytykseen. 

• Alumiinisten keittoastioiden kanssa ei 
myöskään saa käyttää teräksisiä työvälineitä

• Alumiinifoliota ei saa käyttää teräsastian 
suojaamisen
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Siirrä elintarvike toiseen astiaan avatusta 
säilyketölkistä

• Avatusta tinapeltisestä säilyketölkistä 
voi irrota tinaa tai muita metalleja 
elintarvikkeeseen

• Kun säilyketölkki on avattu, siirrä siinä 
olevat elintarvikkeet säilytykseen 
toiseen, elintarvikekelpoiseen astiaan
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Valitse suojakäsineet käyttötarkoituksen 
mukaan

Vinyylikäsineet Ftalaatittomat vinyylikäsineet Nitriilikäsineet

Muista varmistaa, että käsineet soveltuvat elintarvikekäyttöön eli niiden pakkauksesta löytyy esim. malja-
haarukka –tunnus tai maininta elintarvikekäytöstä. Huomioi lisäksi, että kaikki suojakäsineet eivät sovellu 
rasvaisten elintarvikkeiden käsittelyyn. Varmista suojakäsineiden soveltuvuus tarvittaessa hansikkaiden 
toimittajalta. 
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Lisää esimerkkejä 

Säilytyslaatikko

Elintarvikekäyttöön. Kalalaatikko. 
Valmistettu HD Polyeteenistä. 
-40° - +90 °C  
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Luonnontuotteiden haitalliset aineet

Suomessa erikoiset tai tuntemattomat 

elintarvikkeet
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Huomioi luonnontuotteiden haitalliset aineet

• Jotkut kasvit ja sienet voivat luontaisesti sisältää 
ihmiselle haitallisia aineita. Esim. korvasieni vaatii 
sopivan käsittelyn.

• Kun keräät kasveja, ota myös huomioon esim. teiden 
tai tehtaiden läheisyys. Eli kerää kasvit ja sienet 
puhtailta alueilta.

• Arktiset Aromit ry:n laatimasta luonnonyrttioppaasta 
saat ohjeita Suomen luonnossa kasvavien yrttien 
keräämisestä, myynnistä ja käytöstä.
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Suomessa erikoiset tai tuntemattomat 
elintarvikkeet

• Huomioi, että kasvi- ja eläinkunnan tuotteiden, joiden käyttö 
elintarvikkeena ei ole EU:ssa tunnettua, myynti ja käyttö saattaa 
vaatia uuselintarvikeluvan. 

• Lisätietoa uuselintarvikkeista löydät Ruokaviraston sivuilta: 
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/yhteis
et-koostumusvaatimukset/uuselintarvikkeet/
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Elintarviketietojen hallinta
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Elintarviketietojen hallinta ravintolassa

• Elintarviketietojen hallinta tarkoittaa sitä, että 
• sinun tulee tuntea elintarvikkeiden ja annosten 

ainesosat 

• sinun tulee osata kertoa asiakkaille vaaditut tiedot 
elintarvikkeista ja annoksista 

• Huomaathan, että pakattuja ja pakkaamattomia 
elintarvikkeita koskevat eri säännöt siitä, mitä 
tietoja pitää ilmoittaa.
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Pakkaamaton vs pakattu elintarvike

Pakatuilla elintarvikkeilla tarkoitetaan elintarvikkeita

• jotka on ennen myyntiä valmiiksi suljettu pakkaukseen kokonaan tai 
osittain siten, että pakkauksen sisältöä ei voida muuttaa avaamatta tai 
rikkomatta pakkausta
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Pakkaamaton vs pakattu elintarvike

Pakkaamattomilla elintarvikkeilla tarkoitetaan  elintarvikkeita

• jotka tarjoillaan kuluttajille heti nautittavaksi tai

• jotka on myynnin nopeuttamiseksi ja helpottamiseksi pakattu valmiiksi 
elintarvikkeen välitöntä myyntiä varten, esimerkiksi leivät, piirakat ja take-
away salaatit tai

• jotka kuluttaja itse pakkaa tai jotka pakataan kuluttajan pyynnöstä

10.5.2019



Yleisiä merkintävaatimuksia

• Tiedot ovat totuudenmukaiset ja riittävät eivätkä johda harhaan

• Merkinnät ovat helposti havaittavat, luettavat ja selkeät
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Pakkaamattomista elintarvikkeista 
annettavat pakolliset tiedot
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Missä ja millä kielellä pakolliset tiedot on 
annettava?

• Merkintöjen kieli: Ruokavirasto suosittaa, että tiedot annetaan suomeksi ja 
ruotsiksi. 

• Merkintöjen paikka: 
• Tiedot on ilmoitettava loppukuluttajalle kirjallisesti elintarvikkeen läheisyydessä 

olevassa helposti havaittavassa ja selkeässä esitteessä tai taulussa tai muulla 
vastaavalla selkeällä tavalla. Tiedot voidaan antaa myös suullisesti, kun selkeällä 
tavalla ilmoitetaan, että tiedot saa pyydettäessä. (Huom! tietyt poikkeukset)

Hyvä asiakkaamme, 
lisätietoja elintarvikkeista 

ja niiden mahdollisista 
allergeeneistä saa 
henkilökunnalta

10.5.2019



Mitä tietoja pakkaamattomista elintarvikkeista 
tulee ilmoittaa? (MMMa 834/2014, MMMa 1042/2016, MMMa 154/2019)

Tarjoilupaikassa

• Elintarvikkeen nimi 

• Allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet ja tuotteet 

• Elintarvikkeen ainesosana käytetyn lihan alkuperämaa
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Mitä tietoja pakkaamattomista elintarvikkeista 
tulee ilmoittaa?

Tarjoilupaikassa

• Elintarvikkeen nimi 
• Kirjallisena 1.5.2019 alkaen (MMMa 154/2019, voimassa 30.4.2021 saakka)

• Yleisperiaate: lainsäädännön säätämä nimi / käyttöön vakiintunut nimi / 
kuvaava nimi

• Olennaista on, ettei nimi johda kuluttajaa harhaan

• Elintarvikkeen nimi voi olla aterian nimi tai ateriaan kuuluvien yksittäisten 
elintarvikkeiden nimi sellaisenaan tai tarkoituksenmukaisella tavalla 
ryhmiteltynä, esimerkiksi: 
• Aamiaisbuffetissa (ateria): puuro (vaihdellen päivittäin), leivät, juustot, ruokajuomat, 

kahvi tai tee

• Lounasbuffet: kerrotaan pääruokavaihtoehtojen nimet ja niiden lisäksi voidaan yleisellä 
tasolla ilmoittaa lisäkkeiden nimet ja mainita lounaaseen sisältyvästä leivästä, 
ruokajuomasta. 10.5.2019



Mitä tietoja pakkaamattomista elintarvikkeista 
tulee ilmoittaa?

Tarjoilupaikassa

• Allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet ja tuotteet 
• Tulee ilmoittaa elintarvikkeen nimellä niin, että käy ilmi 

elintarviketietoasetuksen liitteessä II mainitun aineen tai tuotteen nimi

• Ei tarvitse korostaa

• Lyhenteitä, kuten G tai L, ei tule käyttää allergeenien pakolliseen 
ilmoittamiseen
• Huom! Jos lyhenteitä käytetään lisätietona, lyhenteet on avattava esimerkiksi ruokalistan 

alareunassa:
• G = gluteeniton

• M = maidoton

• L = laktoositon
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Allergioita ja intoleransseja  aiheuttavat aineet ja 
tuotteet (Elintarviketietoasetuksen liite II)

Muista myös pitää nämä aineet ja tuotteet erillään toisistaan sekä elintarvikkeista, joihin niitä ei ole tarkoitettu

• gluteenia sisältävät viljat, eli vehnä, ohra, 
ruis, kaura, ja niistä valmistetut tuotteet 

• äyriäiset ja äyriäistuotteet 

• kananmuna ja munatuotteet 

• kala ja kalatuotteet 

• maapähkinä ja maapähkinätuotteet

• soijapapu ja soijapaputuotteet

• maito ja maitotuotteet

• pähkinät ja pähkinätuotteet

• selleri ja sellerituotteet 

• sinappi ja sinappituotteet 

• seesaminsiemenet ja 
seesaminsiementuotteet

• rikkidioksidi ja sulfiitti, jos pitoisuus on yli 
10 mg/kg tai 10 mg/l

• lupiinit ja lupiinituotteet 

• nilviäiset ja nilviäistuotteet

SO2
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Mitä tietoja pakkaamattomista elintarvikkeista 
tulee ilmoittaa?

Tarjoilupaikassa

• Elintarvikkeen ainesosana käytetyn lihan alkuperämaa 
• Kirjallisena 1.5.2019 alkaen (MMMa 154/2019, voimassa 30.4.2021 saakka)

• Aterian ainesosana käytettävä tuore, jäähdytetty tai jäädytetty naudanliha, 
sianliha, lampaan- ja vuohenliha tai siipikarjan liha

• Merkintävaatimus ei koske hevosenlihaa, poronlihaa tai riistanlihaa, kuten 
hirvenlihaa, eikä aterian raaka-aineina käytettäviä raakalihavalmisteita ja 
lihavalmisteita

• Lihan alkuperämaalla tarkoitetaan sen eläimen, josta liha on saatu, 
kasvatusmaata.
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Mitä tietoja pakkaamattomista elintarvikkeista 
tulee ilmoittaa?

Tarjoilupaikassa

• Elintarvikkeen ainesosana käytetyn lihan alkuperämaa 
• ”alkuperämaa: (EU-maan tai muun kuin EU-maan nimi)” tai vastaava ilmaus

• Esimerkki: broilerin rintafilee (alkuperämaa Suomi) tai broilerin rintafilee (Suomi)

• Jos tieto ei ole käytettävissä maan tarkkuudella, ilmoitus alkuperämaasta 
korvataan ilmaisulla ”useat EU-maat” (tai ”EU”), ”useat muut kuin EU-maat” 
tai ”useat EU- ja muut kuin EU-maat”.
• Esimerkki: broilerin rintafilee (muu kuin EU) ja broilerin rintafilee (EU)

• Vapaaehtoinen ”Hyvää Suomesta –merkki” täyttää alkuperämaavaatimuksen

• Lisätietoja: 
• https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/elintarvikkeista-annettavat-

tiedot/pakkausmerkinnat/elintarvikkeiden-alkuperamerkinnat/lihan-alkuperamaamerkinnat-tarjoilupaikoissa/

• https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/elintarvikeala/valmistus/elintarvikkeista-annettavat-
tiedot/pakkausmerkinnat/tarjoilupaikatkoulutus_02042019_tuulikki-lehto_valmis.pdf
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Mitä tietoja pakkaamattomista elintarvikkeista 
tulee ilmoittaa?

Vähittäismyyntipaikassa

• Elintarvikkeen nimi

• Ainesosat 

• Allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet ja tuotteet

• Säilytys- ja käyttöohjeet tarvittaessa

• Alkuperämaa tarvittaessa

• Rasvan ja suolan määrä tietyissä tapauksissa

• Erityislainsäädännön edellyttämät asiat 
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Mitä tietoja pakkaamattomista elintarvikkeista 
tulee ilmoittaa?

Vähittäismyyntipaikassa

• Elintarvikkeen nimi
• Esim. ruisleipä, puolukkahillo

• Eri asia kuin kaupallinen nimi, joka on vapaaehtoinen merkintä

• Ainesosat
• Ei erityisiä muotovaatimuksia kuten pakatuilla

• Allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet ja tuotteet
• Ei tarvitse korostaa
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Mitä tietoja pakkaamattomista elintarvikkeista 
tulee ilmoittaa?

Vähittäismyyntipaikassa

• Säilytysohje tarvittaessa
• kun tuotteen säilyminen ilmoitettuun ajankohtaan saakka 

edellyttää huoneenlämpötilasta poikkeavaa lämpötilaa tai 
muutoin erityisiä säilytysolosuhteita. 

• Käyttöohje tarvittaessa
• kun käyttöohjeen puuttuminen saattaa aiheuttaa 

terveydellistä tai taloudellista vaaraa tai jos on olemassa 
mahdollisuus, että tuotetta käytetään muuten virheellisesti.

• Erityislainsäädäntö edellyttää varoitusmerkinnän tekemistä 
tiettyihin tuotteisiin

10.5.2019



Mitä tietoja pakkaamattomista elintarvikkeista 
tulee ilmoittaa?

Vähittäismyyntipaikassa

• Alkuperämaa tarvittaessa
• Jos sen ilmoittamatta jättäminen voi johtaa kuluttajaa harhaan TAI

• Jos sen ilmoittaminen on lainsäädännöllä säädetty pakolliseksi (mm. tuoreet 
kokonaiset kasvikset, kala, liha (tuore, jäähdytetty, jäädytetty naudanliha, 
sianliha, lampaan- ja vuohenliha sekä siipikarjan liha)
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Mitä tietoja pakkaamattomista elintarvikkeista 
tulee ilmoittaa?

Vähittäismyyntipaikassa

• Rasvan määrä
• Juustot, makkarat ja muut leikkeleinä käytettävät lihavalmisteet

• Painoprosentteina valmistushetkellä tai siten kuin ravintoarvomerkinnässä                    
(XX g/100 g tai 100 ml)

• Suolan määrä sekä tarvittaessa ilmoitus voimakassuolaisuudesta kirjallisesti
• Ruokaleipä, juustot, makkarat ja muut leikkeleenä käytettävät lihavalmisteet

• Suolapitoisuuteen lasketaan kuuluvaksi sekä elintarvikkeeseen lisätty suola että 
ainesosien luontaisesti sisältämä natrium (suola = Na x 2,5)
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Mitä tietoja pakkaamattomista elintarvikkeista 
tulee ilmoittaa?

• Tieto voimakassuolaisuudesta em. ryhmien osalta, jos suolapitoisuus ylittää 
lainsäädännössä (MMMa 1010/2014) annetut rajat:
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Esimerkkejä pakkaamattomien elintarvikkeiden 
tietojen ilmoittamisesta

Myynti Tarjoilu

Riisipiirakka 
Vesi, riisi, ruisjauho, kerma, vehnäjauho, 
maitojauhe, voi, ruismallas, suola.

Vihannessalaatti 
Kaali, kurpitsa, vesi, sokeri, rypsiöljy, 
etikka, suola, happamuudensäätöaine 
(E 330), säilöntäaine (E 202), sipuli, 
valkosipuli, aromit.

PÄIVÄN LOUNAS 
Lohilasagne
Valkokastike (mm. kerma, vehnäjauho), 
tomaatti-lohikastike, lasagnelevyt (mm. 
durumvehnä), juustoraaste
Vohvelit
Vohveleita (mm. maito, kananmuna, 
vehnäjauho)
Mansikkahilloa

Hyvä asiakkaamme, lisätietoja elintarvikkeista ja niiden
mahdollisista allergeeneistä saa henkilökunnalta.

TAI
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Pakattujen elintarvikkeiden pakolliset 
merkinnät
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Merkintöjen kieli ja paikka

• Merkintöjen kieli: 
• Pääsääntöisesti merkinnät tehtävä suomeksi ja ruotsiksi

• Merkintöjen paikka:
• Pakolliset tiedot on esitettävä suoraan pakkauksessa tai siihen kiinnitetyssä 

etiketissä

10.5.2019



Pakattujen elintarvikkeiden pakolliset 
merkinnät (Elintarviketietoasetus (EU) N:o 1169/2011) 

• Elintarvikkeen nimi 

• Ainesosaluettelo 

• Ainesosaluettelossa allergioita ja intoleransseja aiheuttavat 
aineet ja tuotteet korostettuna 

• Tiettyjen ainesosien tai ainesosien ryhmien määrät 
tarvittaessa 

• Sisällön määrä (= paino tai tilavuus) 

• Vähimmäissäilyvyysaika (”parasta ennen” -päivämäärä) tai 
viimeinen käyttöajankohta  

• Vastuussa olevan elintarvikealan toimijan nimi, toiminimi tai 
aputoiminimi ja osoite

• Alkuperämaa eli maa, jossa elintarvike on valmistettu tai 
tuotettu, tai tuotteen lähtöpaikka tarvittaessa 

• Säilytysohje tarvittaessa 

• Käyttöohje tarvittaessa (sisältäen tarvittaessa 
varoitusmerkinnän) 

• Juomien todellinen alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina, 
jos alkoholipitoisuus on suurempi kuin 1,2 
tilavuusprosenttia (Ruokaviraston suositus: kiinteässä 
elintarvikkeessa, jos alkoholipitoisuus enemmän kuin 1,8 
painoprosenttia) 

• Elintarvike-erän tunnus (MMMa 834/2014) 

• Ravintoarvoilmoitus  

• Merkintä pakkauskaasun käytöstä tarvittaessa 

• Merkintä makeutusaineen käytöstä tarvittaessa 

Mahdolliset erityislainsäädännön vaatimat merkinnät kuten

• Voimakassuolaisuusmerkintä tarvittaessa (MMMa
1010/2014) 

• Tunnistusmerkki laitoksessa valmistetuissa eläinperäisissä 
elintarvikkeissa (EU (N:o) 853/2004))
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Pakattujen elintarvikkeiden pakolliset 
merkinnät

• Elintarvikkeen nimi 
• Esim. ruisleipä, puolukkahillo

• Eri asia kuin kaupallinen nimi, joka on vapaaehtoinen merkintä

• Ainesosaluettelo tarvittaessa
• Kertoo, mitä ainesosia elintarvikkeen valmistuksessa on käytetty

• Elintarvikkeen ainesosat (raaka-aineet) ilmoitetaan painon mukaan 
alenevassa paljousjärjestyksessä, joka määräytyy valmistusajankohdan 
mukaan (poikkeuksena vesi ja haihtuvat aineet)

• Lisäaineet ilmoitetaan käyttötarkoitusta osoittavalla ryhmänimellä, jota 
täydennetään lisäaineen omalla nimellä tai numerotunnuksella (E-koodi) 
(allergiaa aiheuttavat nimellä)
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Pakattujen elintarvikkeiden pakolliset 
merkinnät

• Ainesosien tai ainesosien ryhmien määrät tarvittaessa
• Esim. silloin, kun ainesosaa korostetaan pakkausmerkinnöissä

• Ilmoitetaan painoprosentteina koko tuotteen painosta

• Ainesosaluettelossa allergioita tai intoleransseja aiheuttavat aineet
• Korostettuna 
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Nämä  allergioita ja intoleransseja  aiheuttavat aineet 
ja tuotteet tulee korostaa
Muista myös pitää nämä aineet ja tuotteet erillään toisistaan sekä elintarvikkeista, joihin niitä ei ole tarkoitettu

• gluteenia sisältävät viljat, eli vehnä, ohra, 
ruis, kaura,ja niistä valmistetut tuotteet 

• äyriäiset ja äyriäistuotteet 

• kananmuna ja munatuotteet 

• kala ja kalatuotteet 

• maapähkinä ja maapähkinätuotteet

• soijapapu ja soijapaputuotteet

• maito ja maitotuotteet

• pähkinät ja pähkinätuotteet

• selleri ja sellerituotteet 

• sinappi ja sinappituotteet 

• seesaminsiemenet ja 
seesaminsiementuotteet

• rikkidioksidi ja sulfiitti, jos pitoisuus on yli 
10 mg/kg tai 10 mg/l

• lupiinit ja lupiinituotteet 

• nilviäiset ja nilviäistuotteet

SO2
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Pakattujen elintarvikkeiden pakolliset 
merkinnät

• Elintarvikkeen sisällön määrä

• Päiväysmerkintä
• Vähimmäissäilyvyysaika (”parasta ennen”)

• Ajankohta, johon asti elintarvike oikein säilytettynä säilyttää sille tyypilliset 
ominaisuudet, kuten maun ja rakenteen.

• Voidaan ilmaista eri tavoin riippuen säilyvyysajasta, mutta aina oikein on ilmoittaa päivä, 
kuukausi ja vuosi nimenomaan tässä järjestyksessä esim. ”parasta ennen 31.12.2019”

• Viimeinen käyttöajankohta / käyttöpäivä
• Ajankohta, johon asti elintarviketta saa käyttää

• Merkitään mikrobiologisesti herkästi pilaantuviin elintarvikkeisiin

• Tarvittaessa lisäksi pakastuspäivämäärä
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Pakattujen elintarvikkeiden pakolliset 
merkinnät

• Säilytysohje tarvittaessa
• kun tuotteen säilyminen ilmoitettuun ajankohtaan saakka edellyttää 

huoneenlämpötilasta poikkeavaa lämpötilaa tai muutoin erityisiä 
säilytysolosuhteita. 

• jos erityislainsäädäntö sitä edellyttää, esimerkiksi pakasteet ja 
ruokaperuna.
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Pakattujen elintarvikkeiden pakolliset 
merkinnät

• Käyttöohje tarvittaessa
• kun käyttöohjeen puuttuminen saattaa aiheuttaa terveydellistä tai 

taloudellista vaaraa tai jos on olemassa mahdollisuus, että tuotetta käytetään 
muuten virheellisesti.

• Erityislainsäädäntö edellyttää varoitusmerkinnän tekemistä tiettyihin
tuotteisiin, kuten esimerkiksi korvasieneen

• Käyttöohjeet on annettava sanoin ja numeroin
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Pakattujen elintarvikkeiden pakolliset 
merkinnät

• Toimijan nimi tai toiminimi ja osoite
• osoite sillä tarkkuudella, että yritykselle tuleva posti löytää perille

• Elintarvikkeen alkuperämaa tai lähtöpaikka tarvittaessa
• Jos sen ilmoittamatta jättäminen voi johtaa kuluttajaa harhaan TAI

• Jos sen ilmoittaminen on lainsäädännöllä säädetty pakolliseksi (esimerkiksi 
naudan, sian, lampaan, vuohen ja siipikarjan liha, kalastustuotteet, kokonaiset 
tuoreet kasvikset, hunaja)
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Pakattujen elintarvikkeiden pakolliset 
merkinnät

• Erätunnus
• Yksilöi samaan erään kuuluvat elintarvikkeet, esim. L125

• Voidaan korvata päiväysmerkinnöillä, jos ilmoitettu päivän tarkkuudella 

• Tunnistusmerkki eläimistä saatavissa elintarvikkeissa
• laitoksen sijaintimaan nimi, laitoksen hyväksymisnumero ja jos laitos sijaitsee 

Euroopan yhteisössä, yhteisön lyhenne.
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Pakattujen elintarvikkeiden pakolliset 
merkinnät

• Ravintoarvoilmoitus tarvittaessa
• Vaatimus koskee pääsääntöisesti kaikkia pakattuja elintarvikkeita

• Merkintää ei kuitenkaan vaadita esimerkiksi seuraavista tuotteista:
• Jalostamattomat tuotteet, jotka koostuvat yhdestä ainesosasta tai ainesosien ryhmästä 

(esimerkiksi jauhot tai fileoitu tuore kala)

• Jalostetut tuotteet, jotka on jalostettu ainoastaan kypsyttämällä ja jotka koostuvat 
yhdestä ainesosasta tai ainesosien ryhmästä (esimerkiksi hapankaali)

• Elintarvikkeet, joita pieniä tuotemääriä tuottava valmistaja toimittaa suoraan 
loppukuluttajalle tai paikalliselle vähittäisliikkeelle, joka toimittaa tuotteet suoraan 
loppukuluttajalle. Poikkeus koskee myös käsityönä valmistettuja elintarvikkeita.
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Ravintoarvoilmoitus
Tiedot ilmoitetaan 100 g tai 100 ml kohden

• Tiedot voivat perustua analyysiin tai laskelmiin. Hyvä tietolähde on esim. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
ylläpitämä elintarvikkeiden kansallinen koostumustietopankki Fineli (www.fineli.fi) 

Pakolliset

▪ Energia kJ ja kcal

▪ Rasva, g

▪ josta tyydyttynyttä g 

▪ Hiilihydraatit, g

▪ josta sokereita g 

▪ Proteiini g

▪ Suola g

Vapaaehtoiset

▪ kertatyydyttymättömät rasvat

▪ monityydyttymättömät rasvat 

▪ polyolit

▪ tärkkelys 

▪ ravintokuitu

▪ vitamiinit ja kivennäisaineet, 
jos niitä on merkitsevä määrä
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Pakattujen elintarvikkeiden pakolliset 
merkinnät
• Voimakassuolaisuusmerkintä tarvittaessa

• Suolapitoisuuteen lasketaan kuuluvaksi sekä elintarvikkeeseen lisätty suola 
että ainesosien luontaisesti sisältämä natrium (suola = Na x 2,5)

• merkintä "voimakassuolainen" tai "sisältää paljon suolaa", jos suolapitoisuus 
ylittää lainsäädännössä (MMMa 1010/2014) annetut rajat:

Suolapitoisuus (paino-%) yli

Juustot 1,4

Makkarat 2,0

Muut leikkeleenä käytettävät lihavalmisteet 2,2

Kalavalmisteet 2,0

Ruokaleivät 1,1

Näkkileivät ja hapankorput 1,4

Aamiaisviljavalmisteet 1,4

Valmisruoat ja nautintavalmiin aterian komponentit 1,2

Napostelutuotteet (joihin lisätty suolaa) 1,4 10.5.2019



Pakattujen elintarvikkeiden pakolliset 
merkinnät
• Mahdolliset muut erityislainsäädännön vaatimat merkinnät

• tuotekohtaisia erityisvaatimuksia on annettu esimerkiksi seuraaville elintarvikeryhmille:
• Tuoreet kasvikset: https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/elintarvikeryhmat/kasvikset/tuoreet-

hedelmat-ja-vihannekset/kasvisten-merkintavaatimukset/

• Hillot, hyytelö ja marmeladi: https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/elintarvikeryhmat/hillot-hyytelo-
ja-marmeladi/merkinnat/

• Mehut, täysmehut ja nektarit: https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/elintarvikeryhmat/mehut-
taysmehut-ja-nektarit/merkinnat/

• Kalastustuotteet: https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/elintarvikeryhmat/kalat-ja-
kalastustuotteet/kalan-merkinnat/

• Naudanliha: https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-
lomakkeet/yritykset/elintarvikeala/laitokset/liha/ohje__16024_1_fi__2__naudanlihanmerkitseminen.pdf

• Kananmunat ja muut linnunmunat: https://www.evira.fi/globalassets/tietoa-evirasta/lomakkeet-ja-
ohjeet/elintarvikkeet/elintarvikehuoneistot/eviran_ohje_16034.pdf

• Raakamaito: https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-
lomakkeet/yritykset/elintarvikeala/alkutuotanto/raakamaito_eviran_ohje_16040_2-fi-org.pdf

• Suklaa: https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/elintarvikeryhmat/suklaa-kaakao/

• Hunaja: https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/elintarvikeryhmat/hunaja/
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Elintarviketiedot etämyynnissä
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Elintarviketietojen ilmoittaminen etämyynnissä

Ennen elintarvikkeen ostoa annettavat tiedot

• Pakolliset elintarviketiedot on oltava saatavilla ennen elintarvikkeen 
ostopäätöksen tekemistä

• Poikkeuksena muuttuvat tiedot, kuten vähimmäissäilyvyysaika, viimeinen 
käyttöajankohta, erätunnus ja pakastuspäivämäärä

Toimitushetkellä annettavat tiedot elintarvikkeesta

• Elintarvikkeen toimitushetkellä on annettava kaikki pakolliset tiedot, myös 
ns. muuttuvat tiedot
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Elintarviketietojen ilmoittaminen etämyynnissä

Esimerkki: Internetin kautta tilataan kotiinkuljetuksella kinkkujuustopizza. 
Mitä tietoja pizzasta tulee antaa ennen ostoa ja toimitushetkellä? 

• Kyseessä pakkaamaton elintarvike

• Sovelletaan lähtökohtaisesti tarjoilupaikoille asetettuja vaatimuksia

• Ennen ostopäätöstä asiakkaalle annettavat tiedot:
• Elintarvikkeen nimi (Kinkkujuustopizza)

• Allergiaa- ja intoleransseja aiheuttavat aineet ja tuotteet

• Pizzan ainesosana käytetyn lihan alkuperämaa, jos ravintolaan tulee tuoretta, 
jäähdytettyä tai jäädytettyä siankinkkua, jonka ravintola valmistaa, maustaa ja 
kypsentää 

• Tietovaatimukset samat myös toimitushetkellä. Jos kaikki tiedot ovat 
kuitenkin nähtävissä esim. internetissä, ei pakollisia tietoja tarvitse toistaa 
enää toimitushetkellä 10.5.2019



Elintarviketietojen ilmoittaminen etämyynnissä

• Vastuut annettavista tiedoista
• Etämyynnissä annettavien pakollisten elintarviketietojen antamisesta on 

vastuussa etämyyntiä harjoittava elintarvikealan toimija.
• Tämän toimijan on varmistettava, että pakolliset elintarviketiedot ovat kuluttajan 

saatavilla.

• Elintarviketietojen oikeellisuudesta ja kaikista pakkauksessa olevista muista 
tiedoista sekä markkinointiaineistosta vastaa se toimija, jonka nimellä 
elintarviketta pidetään kaupan.

• Kuluttajalle ei saa koitua lisäkustannuksia pakollisten elintarviketietojen 
saamisesta.
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Uudet materiaalit opiskelun tueksi

10.5.2019



Opiskele elintarvikkeista annettavia tietoja 
verkkokurssin avulla

www.ruokavirasto.fi/pkneuvonta

10.5.2019
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Verkkokurssilla seikkaillaan elintarviketietojen 
viidakossa

10.5.2019



Esimerkki verkkokurssin aineistosta
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Esimerkki verkkokurssin aineistosta
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Esimerkki verkkokurssin aineistosta

10.5.2019



Merkintävaatimuksista löydät lisätietoa myös 
oppaistamme

Laaja, yksityiskohtainen opas Tiivistetty selkokieliopas

Elintarviketieto-opas elintarvikevalvojille ja 
elintarvikealan toimijoille:

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tieto
a-meista/asiointi/oppaat-ja-
lomakkeet/yritykset/elintarvikeala/elintarvikea
lan-oppaat/elintarviketieto_opas_fi.pdf

Elintarvikkeista annettavat tiedot – Opas pk-
yrityksille_
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yrity
kset/elintarvikeala/toiminnan-
aloittaminen/pk/pakkausmerkinnat/opas_elint
arvikkeista_annettavat_tiedot.pdf

10.5.2019

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/elintarvikeala/elintarvikealan-oppaat/elintarviketieto_opas_fi.pdf
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www.ruokavirasto.fi/pkneuvonta
pk-neuvonta@ruokavirasto.fi

Kiitos
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