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Pakatun elintarvikkeen merkinnät
 Pakolliset pakkausmerkinnät
 Valmistajan, pakkaajan tai EU:ssa toimivan myyjän nimi ja 

osoite. 
 Lisäksi on ilmoitettava tarkemmat tiedot elintarvikkeen 

alkuperämaasta
 Jos sen ilmoittamatta jättäminen voi johtaa ostajaa harhaan 

elintarvikkeen todellisen alkuperämaan suhteen
 Esim. 



Alkuperän ilmoittaminen, kun 
erityislainsäädäntö sitä edellyttää

 Pakollisia alkuperäsäännöksiä on laadittu 
 Hunaja 

 Kasvikset

 Kala

 Liha (nauta, sika, lammas, vuohi ja siipikarja)

 Oliiviöljy



Alkuperän ilmoittaminen, kun 
erityislainsäädäntö sitä edellyttää

 Kansallisesti säädetty (MMMa 218/2017)
 Elintarvikkeen 

 Ainesosana käytetyn lihan alkuperämaa 
 Alkuperä 

 EU-maat / muu kuin EU-maa
 Useat EU-maat / useat muut kuin EU-maat / useat EU-maat ja muut kuin EU-maat

 Maidon alkuperämaa sekä 
 Maitotuotteiden ainesosana käytetyn maidon alkuperämaa valmiiksi pakatuissa 

elintarvikkeissa, joita on valmistettu Suomessa
 Alkuperä 

 Lypsymaa / alkuperä



Kun elintarvikkeen alkuperämaa on eri 
kuin pääainesosan alkuperämaa..

 On pääainesosan alkuperämaa ilmoitettava tai 
 On ilmoitettava

 "(pääainesosan nimi) ei ole peräisin (elintarvikkeen alkuperämaa 
tai lähtöpaikka)" tai 

 samantapainen muotoilu, jolla on sama merkitys kuluttajalle

Komission täytäntöönpanoasetus (EU N:o 2018/775) säätää elintarvikkeen pääainesosan alkuperämaan 
ilmoittamisesta 
Asetus on voimassa ja sitä on sovellettava 1.4.2020 alkaen
Sitä ennen komissio tulee laatimaan asetuksen soveltamisesta erillisen ohjeen

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2018/775/oj?locale=fi


Pakkaamaton elintarvike
Uusi MMMa 154/2019 voimaan 1.5.2019

 Kuluttaja itse pakkaa
 Pakataan kuluttajan pyynnöstä elintarvikkeen luovutuspaikassa
 Valmiiksi pakattu elintarvikkeen luovutuspaikassa välitöntä myyntiä 

varten
 Välittömällä myynti = tuote on pakattu valmiiksi elintarvikkeen 

luovutuspaikassa myynnin nopeuttamiseksi ja helpottamiseksi

 Tarjoillaan elintarvikkeen luovutuspaikassa loppukuluttajalle valmiina 
nautittavaksi



Pakkaamattomat elintarvikkeet
tarjoilupaikassa

 Elintarvikkeen nimi 
 Kirjallisesti

 Allergiaa ja intoleransseja aiheuttavat aineet ja tuotteet
 Kirjallisesti tai ilmoitus, mistä tiedon saa 

 Elintarvikkeen ainesosana käytetyn tuoreen, jäähdytetyn tai 
jäädytetyn lihan alkuperämaa 
 Kirjallisesti

 Säännöstä sovelletaan siitä riippumatta, nauttiiko kuluttaja elintarvikkeen tarjoilupaikassa vai 
ottaako sen mukaansa vai myydäänkö se verkkokaupassa



Vapaaehtoiset alkuperämerkit
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