
OMAVALVONTA

PAKKAUSMERKINNÄT

SINUN VASTUULLASI



OMAVALVONTA

https://www.youtube.com/watch?v=WCNlJhYzZFo

https://www.youtube.com/watch?v=WCNlJhYzZFo


OMAVALVONTA

• Oman toiminnan valvonta

• Sisältää mm. kirjallisen omavalvontasuunnitelman, 

joka vastaa todellisuutta ja jota siis tarvittaessa 

päivitetään

• pohjia ja malleja saatavilla, lyhyestä virsi kaunis

• Kirjaukset ja toiminta tärkeämpiä kuin 

suunnitelman sanat! ”Mitä et kirjaa, sitä et tee”



OMAVALVONTASUUNNITELMAN SISÄLTÖ 

PÄHKINÄNKUORESSA

Yrityksen toiminnan kuvaus, riskien

huomioiminen (raaka-aineet, varastointi, 

valmistus, myynti..)

Hygieeniset tavat, puhtaanapito, 

näytteenotto (tuote-, pinta- vesi-), 

tuhoeläintorjunta, jätehuolto

Mihin kirjaukset? 



PAKKAUSMERKINNÄT

https://www.youtube.com/watch?v=EsLiQg1setE

https://www.youtube.com/watch?v=fHUNb3fYZfc

https://www.youtube.com/watch?v=EsLiQg1setE
https://www.youtube.com/watch?v=fHUNb3fYZfc


MITÄ MERKITÄÄN JA MITEN?

• Lainmukaiset 1169/2011 asiat = kuluttajan vuoksi

• Valmiiksi pakatut elintarvikkeet

• REKO-myynti: tärkeimmät elintarviketiedot 

annettava ennen ostamista: nimi, ainesosaluettelo, 

(suola %), allergeenit, (sisällön määrä), 

säilyvyysaika, valmistajan yhteystiedot

• Selvät, pysyvät merkinnät, fontin koko 1,2 mm, 

kokonaiset sanat, molemmilla kotimaisilla kielillä

• paitsi jos myynti vain täysin yksikielisessä 

kunnassa



Isoon pakkaukseen mahtuu..



..paremmin kuin joihinkin..



Nimi ja mahdollisesti 

kuvaileva tieto



• käytetyt raaka-aineet suuruusjärjestyksessä (aloitetaan sanalla ”ainesosat”)

• jos nimessä mainitaan raaka-aine, sen osuus %

• lisäaineet ryhmänimellä ja nimellä/E-koodilla

• jos allergeenista peräisin, täytyy avata mistä

• jos väite, täytyy olla myös ravintoarvosisältö missä kerrottu (esim. laktoosi)

Ainesosaluettelo



ALLERGEENIT

lihavoituna, kursivoituna tai eri värillä tai ISOLLA
• Jos ainesosan nimestä ei selviä, että se on peräisin allergisoivasta raaka-aineesta, 

allergeeni kerrotaan ainesosan nimen ohessa, esimerkiksi ”herajauhe (maito)”.

• Herne, kala, kananmuna, maito, soijapapu, äyriäiset, 

nilviäiset

ja niistä tehdyt valmisteet

• Kaura, ohra, ruis ja vehnä (myös mm. speltti ja emmer)

• Pähkinät, mantelit, maapähkinät

• Selleri ja sellerituotteet, lupiini

• Sinappi, sinapinsiemen, sinappituotteet

• Seesaminsiemenet

• Rikkidioksidi ja sulfiitti

 Allergeenihallinta myös omavalvonnassa



MUUTA MERKITTÄVÄÄ:

• Sisällön määrä (g, kg, ml, l)

• Valmistajan, pakkaajan tai myyjän nimi ja osoite

• Alkuperämaa tietyissä tuoteryhmissä

• Elintarvike-erän tunnus

• Paitsi jos jäljitettävyys päiväysten mukaan

• Päiväykset

• Viimeinen käyttöajankohta päivä/kk/vuosi (helposti 

pilaantuvat) tai vähimmäissäilyvyysaika



RAVINTOARVOSISÄLTÖ

Muissa tuotteissa muttei näissä:

- Jalostamattomissa/kypsennetyissä tuotteissa, joka 

koostuu vain yhdestä ainesosasta/ainesosien 

ryhmästä

- Liha, keittojuurekset, kasvikset, monet myllytuotteet

- Juomavedet, maustesekoitukset, suola, etikka, 

pöytämakeuttajat, pakkaukset joiden suurimman 

pinnan pinta-ala korkeintaan 25 cm2

- PAIKALLINEN TOIMIJA, tarkista terveystarkastajalta

” Elintarvikkeet, käsityönä valmistetut elintarvikkeet mukaan lukien, joita pieniä 

tuotemääriä tuottava valmistaja toimittaa suoraan loppukuluttajalle tai paikallisille 

vähittäisliikkeille, jotka toimittavat tuotteet suoraan loppukuluttajalle.” 1169/2011, 

liite V, kohta 19.



Ravintoarvo 100 g

Energia, kJ/kcal

Rasva, g

tyydyttynyttä, g

kertatyydyttymättömät rasvat (vapaaehtoinen tieto), g

monityydyttymättömät rasvat (vapaaehtoinen tieto), g

Hiilihydraatit, g

josta sokereita, g

polyolit (vapaaehtoinen tieto), g

tärkkelys (vapaaehtoinen tieto), g

Ravintokuitu (vapaaehtoinen tieto), g

Proteiini, g

Suola, g

Vitamiinit ja kivennäisaineet (vapaaehtoinen tieto), g

Laktoosipitoisuus ilmoitetaan ravintoarvoluettelon läheisyydessä

RAVINTOSISÄLTÖ, pakolliset lihavoituna



• Säilytysohje (lämpötila) 

• Varoitukset

• Hunaja ja hunajavalmisteet – ei alle 1-vuotiaille

• Kuivatut pavut (liotus, keitto haitallisten aineiden vuoksi)

• Alkoholipitoisuus, jos nestemäisessä yli 1,2 ja 

kiinteässä yli 1,8-til.% 

• Suojakaasupakkaus, lisätty vesi tietyissä 

tuotteissa, makkaran kuori jne, muut päiväykset

Mm. nämä tiedot tarvittaessa..



TARKISTATHAN TUOTEKOHTAISET VAATIMUKSET 

LAISTA 1169/2011, EVIRASTA TAI MEILTÄ 

LOUNAFOODISSA

Mutta muista ainakin nämä tärkeimmät tiedot:

Tuotteen nimi

Ainesosaluettelo (suola %), allergeenit

Sisällön määrä

Säilyvyysaika

Valmistajan yhteystiedot

Apua kootusti: http://vs-lähiruoka.fi/ tietopankki

http://vs-lähiruoka.fi/

