
Luonnonkasvit elintarvikkeena
- Elintarvikkeista annettavat tiedot

Luonnonkasvit elintarvikkeena



Elintarvikkeista on annettava lainsäädännön 
edellyttämät tiedot
• Olet vastuussa tietojen oikeellisuudesta ja riittävyydestä, kun elintarviketta 

myydään nimelläsi tai toiminimelläsi.

• 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
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Yleisiä merkintävaatimuksia

• Tiedot ovat totuudenmukaiset ja riittävät eivätkä johda harhaan
• Merkinnät ovat helposti havaittavat, luettavat ja selkeät

• Pienen x-kirjasimen koon oltava vähintään 1,2 mm
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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
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Pakattujen elintarvikkeiden pakolliset 
merkinnät (Elintarviketietoasetus (EU) N:o 1169/2011) 

• Elintarvikkeen nimi 
• Esim. puolukkahillo, kuivattu ja murskattu nokkosenlehti.
• Eri asia kuin kaupallinen nimi, joka on vapaaehtoinen merkintä.

• Ainesosaluettelo tarvittaessa
• Esim. jos valmistat luonnonkasveista hilloja, juomia jne.
• 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).
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Pakattujen elintarvikkeiden pakolliset 
merkinnät
• Ainesosien tai ainesosien ryhmien määrät tarvittaessa

• Esim. silloin, jos korostat ainesosaa 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 (= paino tai tilavuus)
• 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”
• Merkintää ei vaadita tuoreille kokonaisille kasviksille (marjat, hedelmät, vihannekset) ja 

sienille
• Viimeinen käyttöajankohta / käyttöpäivä

• Ajankohta, johon asti elintarviketta saa käyttää
• Merkitään mikrobiologisesti herkästi pilaantuviin elintarvikkeisiin
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Pakattujen elintarvikkeiden pakolliset 
merkinnät
• Säilytysohje tarvittaessa
• Käyttöohje tarvittaessa (sisältäen tarvittaessa varoitusmerkinnän)

• MMMa 264/2012: Tuoreiden tai kuivattujen korvasienten pakkauksessa 
on oltava varoitus sienten myrkyllisyydestä ja niiden käsittelyohje

• 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
• Juomien todellinen alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina, jos 

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

• Erätunnus (MMMa 834/2014)
• Yksilöi samaan erään kuuluvat elintarvikkeet, esim. L125
• Voidaan korvata päiväysmerkinnöillä, jos ilmoitettu päivän ja kuukauden tarkkuudella 

• Tunnistusmerkki eläimistä saatavissa elintarvikkeissa (EU)N:o 853/2004)
• Merkintä pakkauskaasun käytöstä tarvittaessa 
• Merkintä makeutusaineen käytöstä tarvittaessa 
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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
• Jalostetut tuotteet, jotka on jalostettu ainoastaan kypsyttämällä ja jotka koostuvat 

yhdestä ainesosasta tai ainesosien ryhmästä (esimerkiksi hapankaali)
• Yrtti, mauste tai niiden sekoitukset
• Yrtti- ja hedelmäuutejuomat, tee, kofeiiniton tee, pikatee tai liukoinen tee tai teeuute, 

kofeiiniton pikatee tai liukoinen tee tai teeuute, jotka eivät sisällä muita lisättyjä 
ainesosia kuin aromeja, jotka eivät muuta teen ravintoarvoa

• 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

9.12.2019

http://www.fineli.fi/


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 9.12.2019



Esimerkki: Pakattuna myytävä, kuivattu 
mesiangervon kukka

9.12.2019

Huom! Pakolliset merkinnät tulee olla pakkauksessa myös 
ruotsiksi, jos tuotetta myydään kaksikielisessä kunnassa.

Elintarvikkeen nimi ja sisällön määrä.

Säilytys- ja käyttöohjeet ml. varoitusmerkinnät tarvittaessa.

Vastuussa olevan elintarvikealan toimijan nimi ja osoite.

Alkuperämaa tulee ilmoittaa, jos sen ilmoittamatta jättäminen 
voi johtaa kuluttajaa harhaan.

Päiväysmerkintä. Eränumero ei ole pakollinen, jos 
päiväysmerkintä on annettu päivän  ja kuukauden tarkkuudella.

Ravintoarvomerkintää ei vaadita yrteistä.



Pakattujen elintarvikkeiden pakolliset 
merkinnät
• Mahdolliset muut erityislainsäädännön merkinnät, esimerkiksi

• Pakastettujen ja jäädytettyjen elintarvikkeiden erityismerkinnät
• Ionisoivalla säteilyllä käsittelystä ilmoittaminen (Suomessa saa myydä 

säteilytettynä ainoastaan kuivattuja mausteyrttejä, mausteita ja 
maustekasveja.)

• Tuotekohtaiset erityisvaatimukset, esimerkiksi
• 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/
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https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/elintarvikeryhmat/kasvikset/tuoreet-hedelmat-ja-vihannekset/kasvisten-merkintavaatimukset/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/elintarvikeryhmat/hillot-hyytelo-ja-marmeladi/merkinnat/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/elintarvikeryhmat/mehut-taysmehut-ja-nektarit/merkinnat/


Kasvisten kaupanpitämisen vaatimukset
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/elintarvikeryhmat/kasvikset/tuoreet-hedelmat-ja-
vihannekset/kasvisten-merkintavaatimukset/

• Koskevat tuoreita kasviksia (vihanneksia, hedelmiä ja marjoja)
• Ei koske tilannetta, jossa viljelijä itse myy suoraan kuluttajalle
• Yleisvaatimukset

• Alkuperämaa
• Pakkaajan nimi ja osoite

• Erityisvaatimukset (omenat, sitrushedelmät, kiivit, salaatit (ei koske 
ruukkusalaatteja), persikat ja nektariinit, päärynät, mansikat, paprikat, 
viinirypäleet, tomaatit)

• Alkuperämaa
• Pakkaajan nimi ja osoite
• Laatuluokka
• Lajike tai tyyppi tuotteesta riippuen
• Kokoluokka tuotteesta riippuen, jos tuotteet on lajiteltu koon mukaan 9.12.2019

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/elintarvikeryhmat/kasvikset/tuoreet-hedelmat-ja-vihannekset/kasvisten-merkintavaatimukset/


Esimerkki: Puolukat suljetussa pakkauksessa

9.12.2019

Lisää esimerkkejä tuoreiden kokonaisten kasvisten merkinnöistä: 
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/elintarvikeala/valmistus/elintarvikeryhmat/kasvikset/
tuorekasvisten-merkinnat-pahkinankuoressa--kasviskohtaisia-esimerkkeja.pdf

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/elintarvikeala/valmistus/elintarvikeryhmat/kasvikset/tuorekasvisten-merkinnat-pahkinankuoressa--kasviskohtaisia-esimerkkeja.pdf


Pakattujen sienten merkinnät 

Tuoreena myytävien sienten pakkauksissa tulee olla seuraavat tiedot: 
• elintarvikkeen nimi 
• sisällön määrä 
• pakkaajan nimi ja osoite 
• alkuperämaa tai lähtöpaikka 
• elintarvike-erän tunnus 
• säilytysohje tarvittaessa 
• käyttöohje tarvittaessa (esimerkiksi korvasienille käsittelyohjeet). 
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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
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Mitä tietoja pakkaamattomista elintarvikkeista 
tulee ilmoittaa?
Myynnin yhteydessä
• Elintarvikkeen nimi
• Ainesosat (ei erityisiä muotovaatimuksia 

kuten pakatuilla)
• Allergioita ja intoleransseja aiheuttavat 

aineet ja tuotteet
• Alkuperämaa tarvittaessa
• Säilytys- ja käyttöohjeet tarvittaessa
• Rasvan ja suolan määrä tietyissä 

tapauksissa + tarvittaessa tieto 
voimakassuolaisuudesta kirjallisesti

• Erityislainsäädännön edellyttämät asiat 9.12.2019

Tarjoilupaikassa
• Elintarvikkeen nimi 

• kirjallisena 1.5.2019 alkaen
• Allergioita ja intoleransseja 

aiheuttavat aineet ja tuotteet
• Elintarvikkeen ainesosana käytetyn 

lihan alkuperämaa 
• 1.5.2019 alkaen 
• kirjallisena



Esimerkki: Vähittäismyynnissä ilmoitettavat 
tiedot

9.12.2019

Hyvä asiakkaamme, 
lisätietoja elintarvikkeista ja 

niiden mahdollisista 
allergeeneistä saa 
henkilökunnalta

Tieto voimakassuolaisuudesta 
kirjallisesti

TAI



Esimerkki: Tarjoilupaikassa ilmoitettavat tiedot

9.12.2019

Hyvä asiakkaamme, 
lisätietoja elintarvikkeista ja 

niiden mahdollisista 
allergeeneistä saa 
henkilökunnalta

Kirjallisesti elintarvikkeen nimi 
(ja aterian ainesosan käytetyn liha 

alkuperämaa)

TAI



Esimerkki: Mustikat irtomyynnissä 
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Alkuperämaa maan 
nimellä, pelkkä lyhenne, 
kuva lipusta tai sana 
”kotimainen” ei riitä

Elintarvike-erän tunnus ja 
tarvittaessa kirjain ”L” on 
merkittävä 
kuljetuspakkaukseen tai 
kaupallisiin asiakirjoihin.

Mustikka

Alkuperämaa: 
Suomi



Ravintolisät
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Ravintolisät

Ravintolisä 
• puristeena, kapselina, pastillina, tablettina, pillerinä, jauheena, tiivisteenä, 

uutteena, nesteenä tai muussa vastaavassa annosmuodossa myytävä 
valmiiksi pakattu valmiste, jota pidetään kaupan elintarvikkeena.

• nautitaan pieninä annoksina ja niistä saatavalla energiamäärällä ei ole 
merkitystä ruokavalion kannalta.

• yhden tai useamman ravintoaineen tai muun aineen, jolla on yksin tai 
yhdessä muiden tällaisten aineiden kanssa ravitsemuksellinen tai 
fysiologinen vaikutus, tiivistettyjä lähteitä. 
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Ravintolisänä myytävien tuotteiden pakolliset 
pakkausmerkinnät 1(2)
• Elintarviketietoasetuksen mukaiset merkinnät, ei kuitenkaan 

ravintoarvomerkintää 
• Sekä ravintolisäasetuksen mukaiset merkinnät (MMMa 78/2010) 

• Myyntinimitys: Ravintolisä
• Ominaisten ravintoaineiden tai aineiden luokkien nimet  

• Esim. vitamiinit, aminohapot, maitohappobakteerit, entsyymit

• tai maininta näiden ravintoaineiden tai aineiden luonteesta
• Esim. antioksidantti, ruoansulatusentsyymi
• Käytön edellytyksenä hyväksytty terveysväite
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Ravintolisänä myytävien tuotteiden pakolliset 
pakkausmerkinnät 2(2)

• Suositeltava vuorokausiannos
• Ominaisten aineiden määrä vuorokausiannoksessa prosenttiosuuksineen 

vertailuarvoista (, jos sellainen on olemassa)
• Vitamiinien ja kivennäisaineiden yksiköt ja vertailuarvot annettu 

elintarviketietoasetuksen liitteessä XIII
• Varoitukset

• Ilmoitettua suositeltua vuorokausiannosta ei saa ylittää
• Ravintolisää ei tule käyttää monipuolisen ruokavalion korvikkeena
• Säilytettävä pienten lasten ulottumattomissa
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Esimerkki: Ravintolisänä myytävä elintarvike

9.12.2019

Nokkosuutekapselit
100 kpl, 80 g
Ravintolisä

Ainesosat: Nokkosuute, ...

Valmistaja: Yritys Oy, Yritystie 
1, 00000 Paikkakunta

Parasta ennen: 31.12.2019

Nokkonen sisältää runsaasti rautaa.

Suositeltava vuorokausiannos 
(2 kapselia) sisältää:
Nokkosuutetta  500 mg
Rautaa 14 mg (100 %)*

*Päivittäisen saannin vertailuarvosta

Ilmoitettua suositeltua 
vuorokausiannosta ei saa ylittää. 
Ravintolisää ei tule käyttää 
monipuolisen ruokavalion 
korvikkeena. Tuote on säilytettävä 
pienten lasten ulottumattomissa.

Huom!
Pakolliset merkinnät tulee olla pakkauksessa 
myös ruotsiksi.

Säilytys- ja käyttöolosuhteet tarvittaessa.

Alkuperämaa on annettava, jos sen 
ilmoittamatta jättäminen voi johtaa kuluttajaa 
harhaan.

Eränumero ei ole pakollinen, jos 
päiväysmerkintä on annettu päivän 
tarkkuudella.



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

• 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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Materiaalia opiskelun tueksi
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Opiskele elintarvikkeista annettavia tietoja 
verkkokurssin avulla

www.ruokavirasto.fi/pkneuvonta

9.12.2019

http://www.ruokavirasto.fi/pkneuvonta


Verkkokurssilla seikkaillaan elintarviketietojen 
viidakossa
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Esimerkki verkkokurssin aineistosta
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Esimerkki verkkokurssin aineistosta
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Esimerkki verkkokurssin aineistosta
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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
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https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/elintarvikeala/elintarvikealan-oppaat/elintarviketieto_opas_fi.pdf
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Vapaaehtoiset tiedot
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Ravitsemus- ja terveysväitteet
• Väiteasetus (EU) N:o 1924/2006
• Kuluttajaa ei saa johtaa harhaan katteettomilla lupauksilla eikä pelotella. 
• Vain hyväksyttyjä väitteitä saa käyttää ja vaatimus koskee 

pakkausmerkintöjen lisäksi kaikkea elintarvikkeiden esillepanoa

Väite
• on vapaaehtoinen esitys tai kuvaus, ei lainsäädännön mukaan pakollinen.
• toteaa, esittää tai antaa ymmärtää, että elintarvikkeella on 

erityisominaisuuksia.
• voi tekstin lisäksi olla myös kuva, symboli tai graafinen esitys.
• voi olla myös tavaramerkki, tuotenimi tai kuvitteellinen nimi.
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Ravitsemus- ja terveysväitteet
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Ravitsemusväitteet

• Hyväksytyt väitteisiin ja niiden käytön ehdot löytyvät väiteasetuksen (EU) 
N:o 1924/2006 liitteessä I

• Esimerkkejä:
• KUIDUN LÄHDE: sisältää ravintokuituja vähintään 3 g/100 g tai 1,5 g/100 kcal.
• RUNSASKUITUINEN: sisältää ravintokuituja vähintään 6g /100 g tai 3 g /100 

kcal
• [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE: Vitamiinin tai 

kivennäisaineen määrä on vähintään 15 % päivittäisen saannin vertailuarvosta
• SISÄLTÄÄ RUNSAASTI [VITAMIININ NIMI] JA/TAI [KIVENNÄISAINEEN NIMI]: 

Vitamiinin tai kivennäisaineen määrä on vähintään 30 % päivittäisen saannin 
vertailuarvosta
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Terveysväitteet

• Hyväksytyt terveysväitteet ja 
niiden käytön ehdot on 
hyväksytty komission asetuksilla 
-> julkaistu komission 
väiterekisterissä 
http://ec.europa.eu/food/safety
/labelling_nutrition/claims/regis
ter/public/?event=register.home

• komissio täydentää rekisteriä sitä 
mukaan kun uusia väitteitä on 
hyväksytty tai hylätty
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Kasviperäisiin aineisiin liittyvät terveysväitteet

• Odotuslistalla 
• Kaikkia niitä kasveihin liittyviä terveysväitteitä, jotka toimitettiin arvioitavaksi 

vuoden 2008 keräyksessä, voi väiteasetuksen artiklan 27(kohdan 5) antaman 
poikkeuksen nojalla käyttää, kunnes väitettä koskeva päätös on annettu.

• Arvioitavana olevat terveysväitteet löytää EFSA:n kysymysrekisteristä 
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/ListOfQuestionsNo
Login?0&panel=NDA&foodsectorarea=26
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Väitteiden käyttöön liittyvät pakolliset tiedot

• Ravitsemus- tai terveysväitteen käyttö edellyttää aina ravintoarvon 
merkitsemistä (poikkeuksena ravintolisät)

• Jos ravitsemus- tai terveysväite koskee ainetta, jota ei ole mainittu 
ravintoarvomerkinnässä, sen määrä on ilmoitettava samassa nähtävissä 
olevassa kentässä ravintoarvomerkinnän kanssa.
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Esimerkki: Pakattu, kuivattu nokkonen, josta 
esitetään ravitsemusväite rautaan liittyen

9.12.2019

Huom! Pakolliset merkinnät tulee olla pakkauksessa 
myös ruotsiksi.

Alkuperämaa tulee ilmoittaa, jos sen ilmoittamatta 
jättäminen voi johtaa kuluttajaa harhaan.

Säilytys- ja käyttöohjeet ml. varoitusmerkinnät 
tarvittaessa.

Ravitsemusväite edellyttää ravintoarvomerkintää 
sekä raudan määrän että %-osuuden ilmoittamista 
päivittäisen saannin vertailuarvosta.
Raudan määrän on oltava vähintään 30 % 
päivittäisen saannin vertailuarvosta, jotta väite 
”Sisältää runsaasti rautaa” voidaan esittää. 



Terveysväitteiden käytön edellyttämät 
pakolliset lisämerkinnät
• Väiteasetuksen artiklan 10(2) mukaisesti terveysväitteet:

a) maininta tasapainoisen ja monipuolisen ruokavalion ja terveiden elämäntapojen tärkeydestä;
b) kuinka paljon ja kuinka usein elintarviketta on nautittava väitetyn hyödyn saamiseksi;
c) tarvittaessa huomautus henkilöille, joiden olisi vältettävä elintarvikkeen nauttimista; ja
d) asianmukainen varoitus niissä tuotteissa, joiden liiallisesta nauttimisesta todennäköisesti aiheutuu 

terveysriski.

• Väiteasetuksen artiklan 14(2) mukaiset sairauden riskitekijän vähentämistä 
koskevat väitteet 

• Ilmoitettava, että väitteessä tarkoitettuun sairauteen liittyy useita riskitekijöitä eikä yhden tekijän 
muuttumisesta välttämättä ole hyötyä.
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Lisätietoa ravitsemus- ja terveysväitteistä

• Ravitsemus- ja terveysväitteiden pääsivu: 
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/elintarvikkeista-
annettavat-tiedot/ravitsemus--ja-terveysvaitteet/

• Pika-opas ravitsemus- ja terveysväitteiden käyttöön: 
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/elintarvikeala/valmistus/elintarvikkeista-annettavat-
tiedot/ravitsemus--ja-terveysvaitteet/eviran_ohje_17075_1_fi_pikaopas_rav_ja_tervvait_kayttoon.pdf

• Ravitsemus- ja terveysväitteiden valvontaopas 
elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille: 
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-
lomakkeet/yritykset/elintarvikeala/elintarvikealan-oppaat/eviran_ohje_17052_4_fi_ravitsemusjaterveysvaiteopas.pdf

• Ravitsemus- ja terveysväitteiden verkkokurssi: 
http://aineisto.ruokavirasto.fi/ravitsemus-ja-terveysv%C3%A4itteet/

• Ohjevideoita Komission terveysväiterekisterin sekä 
EFSAn kysymysrekisterin käyttöön: 
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/elintarvikkeista-annettavat-tiedot/ravitsemus--ja-
terveysvaitteet/terveysvaitteet/vaiterekisterit/
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Luonnonmukaiseen
tuotantotapaan viittaavat ilmaisut
• Tuotteet kerättävä luomusertifioidusta metsästä ja asiasta on 

oltava luomutodistus
• Luomuvalvontaan kuuluminen

• Maksullinen järjestelmä
• Luomutuotteiden pakolliset lisämerkinnät:

• Valvontaviranomaisen tunnusnumero
• Valmiiksi pakatuille elintarvikkeille EU:n luomutunnus, Eurolehti, 

jonka yhteydessä on ilmoitettu valvontaviranomaisen tunnusnumero 
ja tieto, missä tuotteen maatalousperäiset ainesosat on tuotettu

• Lisätietoa: https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/luomutuotteet/ ja 
luomuelintarvike@ruokavirasto.fi
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