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Ajankohtaista väitteistä ja niitä 
koskevista säädöksistä
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VÄITTEET

EPNA (EU) N:o 1924/2006

• Hyväksytyt 
ravitsemusväitteet

• Hyväksytyt terveysväitteet
• Kielletyt väitteet

EPNA (EU) N:o 1169/2011, art.7 
ja ELINTARVIKELAKI 23/2006

• Annettavien tietojen oltava 
oikeellisia, selviä ja kuluttajalle 
helposti ymmärrettäviä

• Tiedot eivät saa johtaa harhaan
• Ei saa esittää olevan 

ominaisuuksia, jota tuotteella ei 
ole tai joiden osalta se ei eroa 
muista vastaavista tuotteista

• Ei saa antaa kuvaa, että 
elintarvikkeella on ihmisen 
sairauksia ennalta ehkäiseviä, 
hoitavia tai parantavia 
ominaisuuksia, eikä viitata 
sellaisiin ominaisuuksiin.

Pakkaukset

Mainonta

Esillepano

30.10.2017



 Hyväksytyt ravitsemusväitteisiin ja niiden käytön ehdot 
väiteasetuksen liitteessä I 

• ei ole tullut muutoksia viime aikoina

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

• komissio täydentää rekisteriä sitä mukaan kun uusia väitteitä on 
hyväksytty tai hylätty
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Ravitsemus- ja terveysväiteasetus 
(EU) N:o 1924/2006

30.10.2017

http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=register.home
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 Muutosta näiden väitteiden asemaan ei ole tullut, edelleen ”on-
hold”

– 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/ListOfQue
stionsNoLogin?0&panel=NDA&foodsectorarea=26
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Kasviperäiset terveysväitteet

30.10.2017

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/ListOfQuestionsNoLogin?0&panel=NDA&foodsectorarea=26
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 Tämäkin osa väiteasetuksesta edelleen kesken, työtä ei ole 
jatkettu

 Kriittisiä ravintoaineita:

– Tyydyttynyt rasva

– Sokeri

– Suola/natrium

• Tuotteista, jotka sisältävät suuria määriä terveydelle epäedullisia 
ravintoaineita, terveysväitteiden/osan ravitsemusväitteistä käyttöä 
rajoitetaan!

 Ravintosisältöprofiilein tarkoituksena on estää kuluttajien harhaan 
johtaminen
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Ravintosisältöprofiilit

30.10.2017
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Pikaohje väitteiden käyttöön
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Pikaohje väitteiden käyttöön 2



Aika: pe 10.11.2017 klo 9-15
Paikka: Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, neuvotteluhuone Kalevi 
(virtuaalihuone 2)

 Tarkoitettu ravintolisien valmistajille, maahantuojille ja jälleenmyyjille
sekä näitä valvoville kuntien elintarvikevalvojille. 

 Seminaari käsittelee ravintolisien koostumukseen, maahantuontiin, 
myyntiin sekä markkinointiin jne. liittyviä ajankohtaisia aiheita. 

 Ilmoittautuminen Eviran koulutuspalvelun kautta viimeistään 7.11.2017 
mennessä. 
– Osallistujarajoitus max. 2 henkilöä/organisaatio. 

 Tilaisuus on maksuton.
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Ravintolisäseminaari 10.11.2017

30.10.2017



Nykyinen uuselintarvikeasetus (EY) N:o 258/97 (voimassa 
31.12.2017 asti)

 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus uuselintarvikkeista ja 
elintarvikkeiden uusista ainesosista määrittelee uuselintarvikkeet 
tuotteiksi, joita ei ole merkittävässä määrin käytetty 
ihmisravinnoksi EU:n alueella ennen 15.5.1997. 

 Tieteen ja tekniikan kehittyessä on ollut tarpeen tarkastella 
uuselintarvikkeita koskevaa lainsäädäntöä uudelleen.

Päivi Levänti 1.11.2017
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Uuselintarvikelainsäädäntö



Uusi uuselintarvikeasetus EU N:o 2015/2283 (astui voimaan 2015 ja sen 
sääntöjä sovelletaan täysmääräisesti 1.1.2018

Merkittävimmät parannukset:

 Lupamenettely yksinkertaistuu ja keskittyy, sillä EU-komissio käsittelee 
kaikki hakemukset ja myöntää luvat

 Turvallisuusarvioinnit suorittaa EFSA

 Kaikki uuselintarvikkeet sisällytetään Euroopan unionin luetteloon 
hyväksytyistä uuselintarvikkeista

 Tehokkuus ja avoimuus lisääntyvät, kun turvallisuusarvioinnille ja 
lupamenettelylle asetetaan aikarajat

 Uusilla tekniikoilla ja innovaatioilla on mahdollista vähentää 
elintarviketuotannon ympäristövaikutuksia.
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Uuselintarvikelainsäädäntö



 Myös ravintolisiin sovelletaan uuselintarvikeasetusta.

 Jos jollain aineella tai kasvilla on ollut käyttöhistoriaa vain 
ravintolisänä ennen vuotta 1997, on sen käyttö ravintolisissä 
edelleen sallittua. 

 Elintarvikealan toimijalla on vastuu selvittää tuotteidensa ja niiden 
ainesosien käyttöhistoria elintarvikkeena ennen vuotta 1997.

 Jos käyttöhistoriaa ei ole osoitettavissa, ovat tuotteet 
uuselintarvikkeita ja kuuluvat uuselintarvikelainsäädännön piiriin.
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Uuselintarvikeasetus ja ravintolisät



 Suomi on muuttanut Euroopan unionin uuselintarvikeasetuksen 
tulkintaa kokonaisten hyönteisten osalta.

 Suomen lisäksi Tanska, Hollanti, Itävalta, Belgia ja Iso-Britannia sallivat 
hyönteisten tuotannon ja käytön elintarvikkeena.

 Suomessa sallitaan kasvatettujen kokonaisten hyönteisten käyttö.
– Kokonaisia hyönteisiä voi myös rouhia, jauhaa tai kuivata, 

– Niistä ei saa poistaa osia (esim. siipiä, jalkoja tai päätä) eikä eristää tai uuttaa 
ainesosia (esim. rasva- tai proteiinijakeita).

 Hyönteistuottajien tulee rekisteröityä elintarvikealan toimijoiksi, jolloin 
toiminta tulee elintarvikelainsäädännön ja -valvonnan piiriin. 
– Näin tuotettuja hyönteistuotteita voi markkinoida elintarvikkeina. 

 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira laatii parhaillaan elintarvikealalle 
hyönteisten kasvattamista ja myymistä koskevaa ohjeistusta.

 Lisätietoa https://www.evira.fi/elintarvikkeet/valmistus-ja-
myynti/elintarvikeryhmat/hyonteiset/
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Hyönteiset elintarvikkeena

30.10.2017

https://www.evira.fi/elintarvikkeet/valmistus-ja-myynti/elintarvikeryhmat/hyonteiset/


Erityisille ryhmille tarkoitettuja elintarvikkeita ovat nykyisin

 äidinmaidonkorvikkeet ja vieroitusvalmisteet

 viljapohjaiset valmisruoat ja lastenruoat

 erityisiin lääkinnällisiin tarkoitetut elintarvikkeet eli kliiniset 
ravintovalmisteet

 painonhallintaan tarkoitetut ruokavalionkorvikkeet

Erityisruokavaliovalmiste-käsitettä ei enää ole.
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Erityisille ryhmille tarkoitetut  
elintarvikkeet

30.10.2017



Osa aikaisemmin erityisruokavaliovalmisteiksi katsotuista 
elintarvikkeista siirtyi säädeltäviksi muulla lainsäädännöllä. 

Tällaisia elintarvikeryhmiä ovat esimerkiksi:

 urheiluvalmisteet

 gluteenittomat ja erittäin vähägluteeniset elintarvikkeet

 laktoosittomat ja vähälaktoosiset elintarvikkeet

 painonhallintaan tarkoitetut ateriankorvikkeet

 pikkulapsille tarkoitetut maitojuomat
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Vanhat erityisruokavaliovalmisteet

30.10.2017



Tuotteet ovat nykyisin joko

 täydennettyjä elintarvikkeita 

– Esim. vitamiineilla ja kivennäisaineilla täydennetyt urheilujauheet, -
patukat, -juomat sekä ateriankorvikkeet

 ravintolisiä

– Esim. pillerit, kapselit, pieninä mitta-annoksina käytettävät jauheet tai 

 tavanomaisia elintarvikkeita 

– Useimmat gluteenittomat ja laktoosittomat/vähälaktoosiset tuotteet.

30.10.2017Luonnontuotepäivät 2017 19

Vanhat erityisruokavaliovalmisteet 
nykyään



Seuraavista erityisille ryhmille tarkoitetuista elintarvikkeista tulee 
tehdä ilmoitus tällä hetkellä:

 Äidinmaidonkorvikkeet

 Kliiniset ravintovalmisteet, jotka 

– on valmistettu Suomessa tai 

– on maahantuotu Suomeen Euroopan talousalueen ulkopuolelta, eivätkä 
ole aikaisemmin olleet myynnissä muussa EU-maassa

Luonnontuotepäivät 2017 20

Ilmoitusvelvollisuus

30.10.2017



Delegoitu 
säädös

Soveltamisen 
alkaminen

Väitteet

Äidinmaidon-
korvikkeet ja 
vieroitusvalmisteet

(EU) 2016/127 22.2.2020 lähtien Äidinmaidonkorvikkeista 
ei saa esittää 
ravitsemus- ja 
terveysväitteitä. 
Vieroitusvalmisteista 
kuten lastenruoista.

Viljapohjaiset 
lastenruoat ja muut 
lastenruoat

Valmisteilla 
(valmis 2019/2020)

? Vain lasten kasvuun ja 
kehitykseen liittyviä 
väitteitä, toistaiseksi.

Kliiniset 
ravintovalmisteet

(EU) 2016/128 22.2.2019 lähtien Ei saa esittää 
ravitsemus- ja 
terveysväitteitä

Ruokavaliokorvikkeet 
painonhallintaan

(EU) 2017/1798 27.10.2022 lähtien Ei saa esittää 
ravitsemus- ja 
terveysväitteitä
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Erityisille ryhmille tarkoitettujen 
elintarvikkeiden säädökset

30.10.2017



 Eivät ole ravitsemusväitteitä

 Laktoositon/vähälaktoosinen

– EU:ssa ei ole tällä hetkellä yhtenäisiä raja-arvoja, toistaiseksi sovelletaan 
yhteispohjoismaisia raja-arvoja: 

• laktoosittomat elintarvikkeet – laktoosia vähemmän kuin 10 mg/100 
g tai 100 ml 

• vähälaktoosiset elintarvikkeet – laktoosia vähemmän kuin 1 g/100 g 
tai 100 ml.

 Gluteeniton

– säädetään Komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 828/2014

– gluteeniton ja erittäin vähägluteeninen -nimityksiä voidaan liittää 
elintarvikkeisiin vain asetuksessa esitettyjen edellytysten mukaisesti.
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Laktoositon/gluteeniton väittämät

30.10.2017



 GLUTEENITON
– Mainintaa ”gluteeniton” voidaan käyttää vain, jos kuluttajille myyntivalmiin 

elintarvikkeen gluteenipitoisuus on enintään 20 mg/kg.

 ERITTÄIN VÄHÄGLUTEENINEN
– Mainintaa ”erittäin vähägluteeninen” voidaan käyttää, jos kuluttajille 

myyntivalmiin elintarvikkeen, joka koostuu yhdestä tai useammasta 
ainesosasta, jotka on tehty vehnästä, rukiista, ohrasta, kaurasta tai niiden 
risteytetyistä lajikkeista, jotka on erityisesti käsitelty gluteenipitoisuuden 
vähentämiseksi, tai joka sisältää yhtä tai useampaa tällaista ainesosaa, 
gluteenipitoisuus on enintään 100 mg/kg.

 Kauraa sisältäviä elintarvikkeita koskevat lisävaatimukset
– Elintarvikkeisiin, joille on annettu nimitys ”gluteeniton” tai ”erittäin 

vähägluteeninen”, sisältyvän kauran on oltava erityisesti tuotettu, 
valmistettu ja/tai käsitelty siten, että vältetään vehnän, rukiin, ohran tai 
niiden risteytettyjen lajikkeiden aiheuttama kontaminaatio, ja tällaisen 
kauran gluteenipitoisuus saa olla enintään 20 mg/kg.
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Gluteeniton/vähägluteeninen

30.10.2017



 Elintarvikkeita koskevat tiedot eivät saa olla harhaanjohtavia siten, 
että niissä esitettäisiin elintarvikkeella olevan sellaisia erityisiä 
ominaisuuksia, vaikka tosiasiassa kaikilla samanlaisilla 
elintarvikkeilla on kyseiset ominaisuudet.

– ”Gluteeniton” merkintää ei voida liittää esimerkiksi maitoon, 
kananmuniin, käsittelemättömään lihaan tai kalaan, kasviksiin, hedelmiin 
tai marjoihin. 

– Sen sijaan ”gluteeniton” merkintä voitaisiin liittää esimerkiksi 
valmisruokiin, keitto- ja kastikeaineksiin. 
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Muistettava!

30.10.2017



 Luomu

= luonnonmukaisesti tuotettu

= noudatettu tiettyjä tuotantosääntöjä tuotteiden tuotannossa

 Luonnontuote taas on luontainen ja peräisin luonnosta eli ei 
viljelty/valvottu. 

 Luonnontuotetta ei saa markkinoida luomuna tai käyttää 
luomusanaa siitä puhuttaessa!
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Luomu/luonnonmukainen/luontainen -
väittämistä

30.10.2017



 Elintarviketta voidaan pitää ”luonnollisena” vain siinä tapauksessa, 
– että se sellaisenaan esiintyy luonnossa, 

– siihen ei ole lisätty mitään ja 

– että käytetyt mahdolliset valmistusmenetelmät ovat sellaisia, joita voi 
tapahtua myös luonnossa (esimerkiksi perinteinen käymisprosessi).

– Esimerkki. Luonnonjogurtti 
• Jogurtti, joka on saatu aikaan perinteisellä käymisprosessilla ja johon 

ei ole lisätty maidon ja hapatteen lisäksi mitään muita ainesosia, 
kuten hedelmiä, sokeria, säilöntäaineita, aromeja tai värejä. 

– Esimerkki. Kalkkunasuikale, naturell
• Kalkkunasuikale, naturell on tuote, johon ei ole lisätty mitään 

ainesosia, ei edes suolaa; kyseessä on ”käsittelemätön” tuote. 
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Luonnon-, luonnollinen, 
luonnontuote, naturell



 ”Luontainen aromiaine” 
– vastaa luonnossa esiintyvää ainetta, jotka on tunnistettu luonnossa
– saadaan soveltuvilla fysikaalisilla, entsymaattisilla tai mikrobiologisilla 

menetelmillä kasvi-, eläin- tai mikrobiologista alkuperää olevasta raaka-
aineesta,

– raaka-aine on käsittelemätöntä tai valmistettu elintarvikkeeksi yhdellä tai 
useammalla asetuksessa mainitussa perinteisellä 
ruoanvalmistusmenetelmällä. 

 Luontaisesti/luontainen” 
– sisältyy EU-asetukseen ravitsemus- ja terveysväitteistä (1924/2006). 
– liitteessä esitettyyn ravitsemusväitteeseen voidaan liittää määre 

”luontaisesti/luontainen”, mikäli elintarvike luontaisesti täyttää 
ravitsemusväitteelle asetetut edellytykset. 

– lisäksi myös väitettä ”ei lisättyjä sokereita” tulee täydentää merkinnällä 
”sisältää luontaisesti sokereita”, mikäli sokereita on kuitenkin luontaisesti 
elintarvikkeessa.
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”Luontainen”- käsite 
lainsäädännössä 



 Verkkokauppamyyntiä kutsutaan etämyynniksi

 Etämyynti on myyntiä etäviestintävälineen avulla
– etäviestintäväline on väline, jota voidaan käyttää elinkeinoharjoittajan 

ja kuluttajan välisen sopimuksen tekemiseen ilman, että nämä kaksi 
osapuolta ovat samaan aikaan paikalla* 

– myös puhelin- ja postimyynti ovat etämyyntiä. 

*Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1169/2011 elintarviketietojen 
antamisesta kuluttajalle artikla 2 kohta 1.u
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Elintarvikkeiden myynnistä 
verkkokaupassa

30.10.2017



 Etämyyntiä harjoittavan toimijan tulee kuulua 
elintarvikevalvonnan piiriin. 

 Toimijan tulee tehdä toiminnastaan elintarvikehuoneistoilmoitus 
oman kotikuntansa elintarvikevalvontaviranomaiselle. 

 Jos toimija laajentaa toimintaansa aloittamalla tuotteiden 
myynnin internetin verkkokaupassa, tulee tästä tehdä toiminnan 
oleellinen laajennus -ilmoitus kuntaan. 
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Verkkomyynti on elintarvikealan 
toimintaa



 Kuluttajan on saatava etämyynnissä olevasta elintarvikkeesta lähes 
samat pakolliset elintarviketiedot kuin tavanomaisessa 
myyntikanavassa myytävänä olevista tuotteista, 
– lukuun ottamatta muuttuvia tietoja, kuten erätunnusta ja 

vähimmäissäilyvyysaikaa tai viimeistä käyttöajankohtaa. 

 Tiedot on oltava saatavilla suomeksi ja ruotsiksi 

 Ennen kuin ostopäätös tehdään ilman lisäkustannuksia. 

 Kaikkien pakollisten tietojen, myös vähimmäissäilyvyysaika- tai 
viimeinen käyttöajankohta -tietojen, on oltava saatavilla 
toimitushetkellä.
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Elintarvikkeesta annettavat tiedot 
etämyynnin yhteydessä



 Pakollisen elintarviketiedon antamisesta ennen kaupan tekoa 
vastaa www-sivuston omistaja (=rekisteröijä). 

 Varsinaisen pakkauksen merkinnöistä ja niiden oikeellisuudesta 
vastaa se toimija, kenen nimellä tai toiminimellä elintarviketta 
pidetään kaupan. 
– muut toimijat vastaavat siitä, etteivät ne pidä kaupan, tarjoile, luovuta 

tai vie maasta elintarviketta, jonka pakkausmerkinnät ovat 
merkintäsäädösten vastaiset. 

 Vastuu muiden tietojen esimerkiksi väitteiden oikeellisuudesta on 
www-sivuston omistajalla.

 Jos internetiä käytetään vain elintarvikkeen mainostamiseen eikä 
sen välityksellä voida tilata tuotetta, siihen ei sovelleta säännöstä 
myynnin yhteydessä annettavista tiedoista. 
– markkinointia arvioidaan elintarvikelain, väitelain ja kuluttajansuojalain 

yleisten markkinointisäännösten perusteella. 
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Vastuut etämyynnissä annettavista 
tiedoista



Verkkosivun rekisteröijä Suomessa Valvoja verkkosivuston omistajan 
kotikunnan valvontaviranomainen, 
riskiperusteinen valvonta Oiva-
valvontajärjestelmän mukaan

Verkkosivun rekisteröijä toisessa EU-
jäsenmaassa

Rasff-ilmoitus (terveysvaara esim. 
hyväksymätön uuselintarvike)

Valvontapyyntö AAC*-AA –järjestelmän  
kautta (muut määräystenvastaisuudet, 
mm. lääkkeelliset väitteet)

Verkkosivun rekisteröijä 3.maassa (EU:n 
ulkopuolella)

Ilmoitus komissiolle, joka ottaa yhteyttä 
3.maan viranomaiseen

Etämyynnin valvonta

* AAC = EU:n valvonta-asetuksen 882/2002 mukainen hallinnollisen avunannon 
ja yhteistyön järjestelmä 



 Evira on ottanut käyttöön viranomaisverkon ulkopuolisia 
”valvontatietokoneita”
– Käytetään anonyymiin etsintään, etsintätulosten tallentamiseen, vastuullisen 

toimijan tunnistamiseen

 Eviraan perustettu työryhmä kehittämään etämyynnin valvontaa koko 
viraston tehtäväkentällä

 Komissio on perustanut työryhmän etämyynnin valvonnan 
kehittämiseksi 
– Working group on strengthening of the enforcement of EU Agri-Food 

legislation on internet sales of food

 Ensimmäinen EU:n laajuinen koordinoitu valvontahanke elintarvikkeiden 
etämyyntiin liittyen on juuri toteutettu

Etämyynnin valvontaa kehitetään



 Oikeus käyttää virallisen valvonnan tarkoituksiin toimijoilta 
tunnistautumatta tilaamia näytteitä. 
– Toimija, jolta näyte tilattu pitää ilmoittaa näytteenotosta, kun näyte saatu

– Toimijalla varattava oikeus toiseen asiantuntijalausuntoon

 Toimijan hallinnoimien tai käyttämien internetsivustojen 
sulkeminen tarvittavan pituiseksi ajanjaksoksi, jos säädöksiä 
jätetään noudattamatta.

 Soveltaminen alkaa 14.12.2019

EPNA (EU) 2017/625, annettu 15.3.2017, virallisesta valvonnasta (artiklat 36 ja 138)

Päivitetty valvonta-asetus (EU) N:o 2017/625 tuomassa 
hieman etämyynnin valvontaa helpottavia oikeuksia 
viranomaiselle



Kiitos!

sari.sippola@evira.fi
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