
 
 
 
 
 

 
Elintarvikkeen pakkausmerkinnöissä, esillepanossa tai markkinointiaineistossa 

käytetyistä ravitsemus- ja terveysväitteistä tulee omavalvonnalla varmistaa 

seuraavat asiat: 

Väitteet ovat totuudenmukaisia eivätkä johda harhaan 
 elintarviketietoasetus artikla 7.1, yleinen elintarvikeasetus artikla 16 

Väitteet eivät ole kiellettyjä 

 Elintarvikelain 9 §:n kieltämiä lääkkeellisiä väitteitä 
 ihmisen sairauksien ennalta ehkäisemiseen, hoitamiseen tai 

parantamiseen liittyviä 

 Väiteasetuksen artiklan 3 mukaisesti väite ei saa: 
 olla totuudenvastainen, moniselitteinen tai harhaanjohtava, 
 saattaa epäilyksenalaiseksi muiden elintarvikkeiden turvallisuutta ja/tai 

ravitsemuksellista riittävyyttä, 
 rohkaista elintarvikkeen liialliseen kulutukseen tai suvaita sitä 
 sisältää sellaista toteamusta, esitystä tai viittausta, jonka mukaan 

tasapainoisesta ja monipuolisesta ruokavaliosta ei yleensä saa riittävästi 
ravintoaineita 

 viitata sellaisiin elintoimintojen muutoksiin, jotka voivat aiheuttaa tai lisätä 
pelkoa kuluttajassa 

 Väiteasetuksen artiklan 12 mukaan kiellettyjä ovat väitteet, joissa: 
 esitetään, että elintarvikkeen nauttimatta jättämisellä voi olla 

terveysvaikutuksia, 
 mainitaan painonpudotuksen nopeus tai määrä 
 viitataan yksittäisten lääkäreiden tai terveydenhuollon ammattihenkilöiden 

suosituksiin 

Väitteet ovat väiteasetuksen mukaisesti hyväksyttyjä ja kuuluvat joko: 

 Väiteasetuksen hyväksyttyjen ravitsemusväitteiden liitteeseen tai artiklan 10 
mukaiseen hyväksyttyjen terveysväitteiden luetteloon. 

 ns. odotuslistalle ja ovat odottamassa EFSA:n tieteellisen arvioinnin loppuun 
saattamista ja/tai komission päätöstä (koskee vain ennen 2008 arvioitavaksi 
saatettuja terveysväitteitä). 

 Siirtymäajallisten väitteiden joukkoon eli väitteen käytön lopettamiselle on 
voimassa oleva siirtymäaika. 

Väitteeksi katsottavaa yleisluontoista ilmaisua, kuvaa, symbolia, graafista ilmaisua, 

tuotenimeä, tavaramerkkiä, kuvitteellista nimeä, tms. on täydennetty vaikutuksen 

selittävällä hyväksytyllä väitteellä. 

Ravitsemus- tai terveysväitteen käytön ehdot toteutuvat: 

 Väite esitetään hyväksytyssä tuoteryhmässä. 

 Väitteen kohteena olevaa ainetta on elintarvikkeessa riittävästi ja määrä on 
ilmoitettu. 

Terveysväitteiden käytön yhteydessä on väiteasetuksen edellyttämät pakolliset 

lisämerkinnät: 

 Maininta tasapainoisen ja monipuolisen ruokavalion ja terveiden elämäntapojen 
tärkeydestä. Art 10(2)a 

 Kuinka paljon ja kuinka usein elintarviketta on nautittava väitetyn hyödyn 
saamiseksi. Art 10(2)b 

 Tarvittaessa huomautus henkilöille, joiden olisi vältettävä elintarvikkeen 
nauttimista. Art 10(2)c 

 Tarvittaessa asianmukainen varoitus niissä tuotteissa, joiden liiallisesta 
nauttimisesta todennäköisesti aiheutuu terveysriski. Art10(2)d 

 Sairauden riskitekijän vähentämistä koskevien terveysväitteissä lisämerkintä: 
”Väitteessä tarkoitettuun sairauteen liittyy useita riskitekijöitä eikä yhden tekijän 
muuttumisesta välttämättä ole hyötyä.” Art 14(2) 


