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Asia:  Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi elintarviketietojen 

antamisesta kuluttajille.  

 
 Asetuksella säädettäisiin pakollisten merkintöjen kielivaatimuksista sekä elintarvike-erän tunnuksen esittämisestä ja 

pakkaamattomista elintarvikkeista luovutuspaikassa annettavista tiedoista. Asetuksella säädettäisiin myös 

ilmoittamisesta voimakassuolaiseksi. Asetus kumoaisi mm. KTMa 1084/2004.  

 

Ympäristö- ja terveysalan tekniset ry toteaa lausuntonaan seuraavaa:   

 

Asetusluonnos on laadittu ottamalla hyvin huomioon muuttuneen elintarvikelainsäädännön 

mukanaan tuomat muutokset käsitteistössä sekä toimintojen jaottelussa. Nyt luonnoksena oleva 

asetus on huomattavasti lyhyempi sisällöltään kuin KTMa 1084/2004, joka edellyttää valvonnalta 

sekä EU direktiivien että asetusten rinnakkaislukua.  

3 § Luonnoksen muistion mukaan pakkaamattoman elintarvikkeen määritelmä kattaisi myös 

elintarvikkeet, jotka on elintarvikkeen luovutuspaikassa pakattu valmiiksi välitöntä myyntiä 

varten. Välittömällä myynnillä tarkoitettaisiin pakkaamista ja myyntiä vuorokauden aikana. 

Välitön myynti: pakkaaminen ja myynti vuorokauden aikana. Tämä voi tarkoittaa, että 

myydään vielä seuraavanakin päivänä, jos vuorokausi on 24 h. Tällainen aikamääritelmä 

voi olla valvonnan ja omavalvonnan kannalta haasteellinen, yksiselitteisempi olisi, jos 

välitön myynti kattaisi pakkaamisen ja myynnin saman päivän aikana. Suurin osa 

elintarvikehuoneistoista toimii kuitenkin aikoina, jotka alkavat ja päättyvät saman päivän 

aikana.  

7 § Asetusluonnoksessa 2 momentissa Kohtien 1 ja 2 edellytetään toteutuvan, mutta 

muistiossa käytetään sanamuotoa ”tulisi”: ”Kun allergeeneja koskevat tiedot annetaan 

kuluttajalle suullisesti, tietojen tulisi lisäksi olla kirjallisessa tai elektronisessa 

muodossa…”.   

8 § 1 mom. Ainesosat tulee asetusluonnoksen mukaan ilmoittaa siten, kuin 

elintarviketietoasetuksessa säädetään tai muulla vastaavalla selkeällä tavalla. 

Elintarvikevalvonnassa toteutetaan parhaillaan Oiva-valvontajärjestelmää. Mikäli tällaiset 

asiat tulevat Oiva valvonnan piiriin, tulee ehdottomasti valtakunnan tasolla määrittää mikä 

on hyväksyttävä muulla vastaavalla tavalla.  

8 § 3 momentin osalta on ehdottomasti selvennettävä, mitä tarkoitetaan pieniä tuotemääriä 

valmistavilla toimijoilla/ tuotemäärillä, jolloin rasvan ja suolan määrää ei tarvitse ilmoittaa 

elintarvikkeista vähittäismyyntipaikassa. Suotavaa on, että tulkinta asetuksen 

soveltamisesta on valvonnan käytössä hyvissä ajoin, asetuksen voimaan tulon yhteydessä. 



8 § 4 mom. Tarjoilupaikoissa pakkaamattomista elintarvikkeista tulee ilmoittaa mm. 

alkuperämaa tai lähtöpaikka. Varsinkin lounaspaikkojen ja ravintoloiden osalta olisi hyvä 

olla selkeä ohje, minkä raaka-aineiden alkuperä pitää ilmoittaa ja missä. 

Lopuksi yhdistys toteaa, että lainsäädännön muutoksissa on pyritty välttämään toistoa ja 

usein kansallisissa säädöksissä viitataankin EU säädöksiin. Valvonnan sujumisen ja 

tehokkuuden kannalta olisi suotavaa, että keskusvirasto tai muu taho laatisi hyvissä ajoin, 

viimeistään asetuksen voimaantulon alkuun mennessä selkeää ja kokonaisuutta kuvaavaa 

kirjallista ohjausta kunnallisten valvontaviranomaisten käyttöön.   
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