Annettu Helsingissä xx päivänä -----kuuta 2016

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarviketietojen antamisesta
kuluttajille annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (834/2014) 3 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin
se on muutettuna asetuksella (1042/2016), 7 § ja 8 §:n 2 ja 3 momentti, ja
lisätään uusi 7 a § ja liite seuraavasti:
3 § Määritelmät
---------------------Tässä asetuksessa tarkoitetaan
1) elintarvikkeen luovutuspaikalla elintarvikelain (23/2006) 13 §:n 1 momentissa tarkoitettua
ilmoitettua elintarvikehuoneistoa;
2) pakkaamattomalla elintarvikkeella loppukuluttajalle sellaisenaan tarkoitettua elintarviketta, jonka
kuluttaja itse pakkaa, joka pakataan kuluttajan pyynnöstä elintarvikkeen luovutuspaikassa, joka on
valmiiksi pakattu elintarvikkeen luovutuspaikassa välitöntä myyntiä varten tai joka tarjoillaan
elintarvikkeen luovutuspaikassa loppukuluttajalle valmiina nautittavaksi;
3) välittömällä myynnillä elintarvikkeen myyntiä, jossa tuote on pakattu valmiiksi elintarvikkeen
luovutuspaikassa myynnin nopeuttamiseksi ja helpottamiseksi;
4) elintarvike-erällä joukkoa elintarvikkeen myyntiyksiköitä, jotka on tuotettu, valmistettu tai pakattu
käytännöllisesti katsoen samoissa olosuhteissa;
5) suolalla suolaekvivalenttipitosuutta, joka lasketaan käyttämällä kaavaa suola = natrium x 2,5;
6) lihalla liitteen A osassa lueteltuja lihalajeja; sekä
7) kalalla liitteen B osassa lueteltuja kalalajeja.
7 § Muiden kuin allergioita ja intoleransseja aiheuttavien aineita ja tuotteita koskevien tietojen
antaminen loppukuluttajalle pakkaamattomista elintarvikkeista elintarvikkeen
vähittäismyyntipaikassa
Pakkaamattomasta elintarvikkeesta on vähittäismyyntipaikassa annettava loppukuluttajalle seuraavat
tiedot:
1) elintarvikkeen nimi;
2) elintarvikkeen ainesosat siten kuin elintarviketietoasetuksessa säädetään tai muulla vastaavalla
selkeällä tavalla;
3) alkuperämaa tai lähtöpaikka siten kuin elintarviketietoasetuksessa tai sen nojalla säädetään tai siten
kuin muussa Euroopan Unionin lainsäädännössä säädetään; sekä
4) tarvittavat käyttö- ja säilytysohjeet.
Lisäksi pakkaamattomasta elintarvikkeesta on vähittäismyyntipaikassa annettava seuraavat tiedot:
1) juustoista rasvan ja suolan määrä;
2) makkaroista rasvan ja suolan määrä;
3) muista leikkeleenä käytettävistä lihavalmisteista rasvan ja suolan määrä; sekä
4) ruokaleivistä suolan määrä.
Suolan ja rasvan määrä ilmoitetaan painoprosentteina valmistushetkellä tai siten kuin ravintoarvomerkinnästä elintarviketietoasetuksessa säädetään.
Edellä 2 momentissa tarkoitettuja tietoja ei tarvitse ilmoittaa elintarvikkeista, joita pieniä tuotemääriä
valmistava elintarvikealan toimija toimittaa suoraan loppukuluttajalle tai paikalliselle vähittäisliikkeelle, joka toimittaa tuotteet suoraan loppukuluttajalle.

7 a § Muiden kuin allergioita ja intoleransseja aiheuttavien aineita ja tuotteita koskevien
tietojen antaminen loppukuluttajalle pakkaamattomista elintarvikkeista elintarvikkeen
tarjoilupaikassa
Pakkaamattomasta elintarvikkeesta on tarjoilupaikassa annettava loppukuluttajalle seuraavat tiedot:
1) elintarvikkeen nimi; sekä
2) elintarvikkeen ainesosana käytetyn lihan ja kalan alkuperä.
Elintarvikkeen ainesosana käytetyn lihan alkuperä ilmoitetaan merkinnällä: ”alkuperämaa: (EU-maan
tai muun kuin EU-maan nimi)”. Alkuperämaalla tarkoitetaan sen eläimen, josta liha on saatu,
kasvatusmaata. Naudanlihan kasvatusmaa määritellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1760/2000 13 artiklassa säädetyllä tavalla. Sianlihan, lampaan- ja vuohenlihan sekä
siipikarjan lihan kasvatusmaa määritellään komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1337/2013 5
artiklassa säädetyllä tavalla.
Elintarvikkeen ainesosana käytetyn kalan alkuperä ilmoitetaan
- merestä pyydetyn kalan osalta merkinnällä: ”pyyntialue: (FAO:n pääkalastusalue, suuralue tai
osa-alue),
- makeasta vedetä pyydetyn kalan osalta merkinnällä: ”pyyntialue: (EU-maan tai muun kuin EUmaan nimi); sekä
- viljellyn kalan osalta merkinnällä ”tuotantomaa: (EU-maan tai muun kuin EU-maan nimi).
Pyydetyn kalan pyyntialue ja viljellyn kalan tuotantomaa määritellään kalastus- ja
vesiviljelytuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1184/2006 ja
(EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 kumoamisesta
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1378/2013 38 artiklassa säädetään.
8 § Pakkaamattomista elintarvikkeista annettavien tietojen ilmoittamistapa
Edellä 6, 7 ja 7a §:ssä tarkoitetut tiedot on ilmoitettava loppukuluttajalle kirjallisesti elintarvikkeen
luovutuspaikassa pakkaamattoman elintarvikkeen läheisyydessä olevassa helposti havaittavassa ja
selkeässä esitteessä tai taulussa tai muulla vastaavalla selkeällä tavalla.
Edellä 6 ja 7 §:ssä tarkoitetut tiedot voidaan 1 momentissa säädetystä poiketen antaa suullisesti
edellyttäen, että
- elintarvikkeen luovutuspaikassa pakkaamattoman elintarvikkeen läheisyydessä olevassa helposti
havaittavassa ja selkeässä esitteessä tai taulussa tai muulla vastaavalla tavalla ilmoitetaan, että
tiedot ovat saatavissa pyydettäessä henkilökunnalta tai että tiedot ovat kuluttajan saatavissa
kirjallisessa tai elektronisessa muodossa ennen ostopäätöksen tekoa ilman ylimääräisiä
kustannuksia; ja
- tiedot ovat kirjallisessa tai elektronisessa muodossa elintarvikkeen luovutuspaikassa
henkilökunnan ja valvontaviranomaisten helposti saatavilla.
--------------------------------Tämä asetus tulee voimaan xx päivänä -----kuuta 2018.
Helsingissä xx päivänä -----kuuta 2017

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä
Elintarviketurvallisuusjohtaja Sebastian Hielm

Liite
A osa - Liha*, jonka alkuperämaa on ilmoitettava tarjoilupaikassa 7a §:n mukaisesti**
-

naudanliha
sianliha
lampaan- ja vuohenliha
siipikarjan liha
hevosenlihaa
poronlihaa
riistanliha***
* lihalla tarkoitetaan lihaa siten kuin se on määritelty elintarviketietoasetuksen liitteen VII B
osan 17. kohdassa
** myös elintarvikkeen ainesosana käytetyn koostetun ainesosan, kuten raaka-lihavalmisteen
tai lihavalmisteen raaka-aineena käytetyn lihan alkuperämaa on ilmoitettava 7a §:n mukaisesti
*** riistalla tarkoitetaan luonnonvaraista riistaa ja tarhattua riistaa siten kuin ne on määritelty
eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteen I kohdassa 1.5 ja 1.6.

B osa - Kala*, joka alkuperämaa on ilmoitettava tarjoilupaikassa 7 a §:n mukaisesti
-

CN-koodien 0302, 0303, 0304 ja 0305 kuuluvat tuoreet ja jäähdytetyt sekä jäädytetyt kalat,
kalafileet ja muu kalan liha sekä kuivatut, suolatut ja savustetut kalat
* kalalla tarkoitetaan sekä pyydettyä että viljeltyä kalaa

