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KALATUOTTEET 
OSTOILMOITUKSEN KÄYTTÖÄ, KULUTTAJAINFORMAATIOTA JA JÄLJITETTÄVYYSVAATIMUKSIA KUVAAVA TAULUKKOMUOTOINEN ESITYS 

 EU:N YHTEISEN KALASTUSPOLITIIKAN (YKP) ALAAN KUULUVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ KALASTUS- JA 
VESIVILJELYTUOTTEIDEN OSTOA JA MYYNTIÄ KOSKIEN 

 DG SANTE:N ALAAN KUULUVA 
LAINSÄÄDÄNTÖ 

OSTOILMOITUS KULUTTAJIA PALVELEVAT TIEDOT JÄLJITETTÄVYYS JÄLJITETTÄVYYS 

      

Säädösperusta ja 
ohjeita 

Neuvoston asetus 
1224/2009, 62-64 
artikla 
 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
1379/2013, 35-39 artiklat 
 
EU:n vaatimukset on esitetty Euroopan 
komission taskuoppaassa: 

https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheri
es/files/docs/body/eu-new-fish-and-
aquaculture-consumer-labels-pocket-
guide_fi.pdf  
 
HUOM: YKP-lainsäädännön lisäksi 
kalatuotteita koskee myös Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 
1169/2011 elintarviketietojen antamisesta 
kuluttajille, art. 9 ja 26 (ei käsitellä tässä 
taulukkoesityksessä). 
 
 

Neuvoston asetus 1224/2009, 58 art. Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 
N:o 931/2011 Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EY) N:o 178/2002 
eläinperäisille elintarvikkeille asetetuista 
jäljitettävyysvaatimuksista 
 

Laitosasetus 795/2014  
Liite 1. Luku 4. Kaupalliset asiakirjat 
(ko. sisältöasiaa ei voida vaatia Suomen 
rajojen ulkopuolelta toimitetuilta, koska 
asetus on kansallinen) 
 
Maa- ja metsätalousministeriön asetus 
834/2014 elintarviketietojen antamisesta 
kuluttajille säätää valmiiksi pakattujen 
elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä 
esitettävästä elintarvike-erän tunnuk-
sena käytettävästä merkinnästä sekä 
pakkaamattoman elintarvikkeen 
elintarvike-erän tunnuksesta. 
 
Ks myös: 
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykse
t/elintarvikeala/valmistus/elintarvikeryhmat/kalat

-ja-kalastustuotteet/eviran_ohje_16023_5_fi.pdf, 
kohdat 12 ja 13 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1379/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1379/oj
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/eu-new-fish-and-aquaculture-consumer-labels-pocket-guide_fi.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/eu-new-fish-and-aquaculture-consumer-labels-pocket-guide_fi.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/eu-new-fish-and-aquaculture-consumer-labels-pocket-guide_fi.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/eu-new-fish-and-aquaculture-consumer-labels-pocket-guide_fi.pdf
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2011/1169/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2011/1169/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2011/1169/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2011/1169/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/elintarvikeala/valmistus/elintarvikeryhmat/kalat-ja-kalastustuotteet/eviran_ohje_16023_5_fi.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/elintarvikeala/valmistus/elintarvikeryhmat/kalat-ja-kalastustuotteet/eviran_ohje_16023_5_fi.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/elintarvikeala/valmistus/elintarvikeryhmat/kalat-ja-kalastustuotteet/eviran_ohje_16023_5_fi.pdf


 

 

Soveltamisala Merialueen tuorei-
den, pakastettujen ja 
varastoitujen saalii-
den ensimmäinen 
myynti kalastajalta 
tai viljelijältä 

CN-koodiston ryhmiin 0301-0303, 0305-
0308 ja 1212 21 00° kuuluvat tuotteet, 
silloin kun niitä tarjotaan myytäväksi 
loppukuluttajalle tai suurtaloudelle.  
 

(°Huom. asetuksessa mainitun ryhmän 1212 20 00 
sijaan leville on käytössä 1212 21 00) 

EU:n merialueen saaliiden ja merellä 
viljeltyjen kalojen koko ketju niin kauan kuin 
tuote kuuluu CN-koodiston ryhmään 03. 

Kaikki eläinperäiset elintarvikkeet (eli myös 
kaikki kalastustuotteet) toimijatyypistä tai 
toimijan luokittelusta riippumatta. 

Mitä vaaditaan Ostaja toimittaa ELY-
keskukselle 
ensisijaisesti 
sähköisen 
ilmoitusjärjestelmän 
kautta: 
https://kakeweb.mm
m.fi  

Tiedot on ilmoitettava pakattujen tuotteiden 
pakkauksessa tai sen etiketissä.  

Irtomyynnissä olevan kalastus- ja 
vesiviljelytuotteen välittömässä 
läheisyydessä, näkyvällä tavalla, kuten 
merkittynä mainostauluun tai julisteeseen, 
on oltava vastaavat erityistiedot kuin 
kalastus- ja vesiviljelytuotteiden pakkauksissa 
lukuun ottamatta vähimmäissäilyvyysaikaa 
tai viimeistä käyttöajankohtaa.  

Toimijoiden on kiinnitettävä neuvoston 
asetuksen 1224/2009 58 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitetut kalastus- ja vesiviljelytuotteita 
koskevat tiedot erään koodin, viivakoodin tai 
elektronisen sirun kaltaisten tunnistamis-
välineiden tai vastaavan laitteen avulla taikka 
käyttäen merkintäjärjestelmää.  
 

Mikäli toimija yhdistää ensieriä tai jakaa 
ensierän osiin, uusi erämuodostus on doku-
mentoitava, ja dokumentit tulee säilyttää. 
 

Tuotanto- tai toimituserään sisältyvien ensi-
erän tietojen tulee seurata jokaista tuotanto- 
tai toimituserää läpi koko arvoketjun. 
 

Erää koskevien tietojen on oltava saatavilla 
kaikissa tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheissa 
siten, että jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset voivat tutustua niihin milloin 
tahansa => kansallinen tulkinta on, että 
tietojen tulee olla esitettävissä 
tarkastuskäynnin aikana.  

(EU) N:o 931/2011:n 

3 art. mukaan: 

a) tarkka kuvaus elintarvikkeesta, 

b) elintarvikkeen määrä, 

c) sen elintarvikealan toimijan nimi ja 
osoite, joka on lähettänyt elintarvikkeen, 

d) lähettäjän (omistajan), jos se on eri 
kuin elintarvikkeen lähettänyt 
elintarvikealan toimija, nimi ja osoite, 

e) sen elintarvikealan toimijan nimi ja 
osoite, jolle elintarvike on lähetetty, 

f) vastaanottajan (omistajan), jos se on 
eri kuin se elintarvikealan toimija, jolle 
elintarvike on lähetetty, nimi ja osoite, 

g) erän tai lähetyksen (tapauksen 
mukaan) yksilöivä viite, sekä 

h) lähetyspäivä. 

VAADITUT TIEDOT  

 OSTOILMOITUS KULUTTAJIA PALVELEVAT TIEDOT YKP-JÄLJITETTÄVYYS ELINTARVIKEJÄLJITETTÄVYYS 

Erän yksilöivä 
tunnistenumero 

Ei säädetä Ei säädetä Vaaditaan Komission täytäntöönpanoasetuksen 
(EU) N:o 931/2011 3 art. mukaan: 
Erän tai lähetyksen (tapauksen mukaan) 
yksilöivä viite. 
 

https://kakeweb.mmm.fi/
https://kakeweb.mmm.fi/


 

 

Valmiiksi pakattujen elintarvikkeiden 
pakkausmerkinnöissä esitettävästä 
elintarvike-erän tunnuksena käytet-
tävästä merkinnästä säätää MMMa 
834/2014. Lisäksi MMMa 834/2014 5 § 
säätää, että pakkaamattoman 
elintarvikkeen elintarvike-erän tunnus ja 
tarvittaessa kirjain "L" on merkittävä 
kuljetuspakkaukseen, -astiaan 
tai -laatikkoon tai jos tällaista ei ole, 
asiaankuuluviin kaupallisiin asiakirjoihin. 

Alustunnus Ulkoinen tunnus Ei säädetä Ulkoinen tunnus Ei säädetä 

Aluksen nimi Vaaditaan Ei säädetä Vaaditaan Ei säädetä 

Vesiviljely-
laitoksen nimi 

Ei säädetä Ei säädetä Vaaditaan Ei säädetä 

Purkupaikka ja 
-aika 

Purkamissatama ja 
purkamispäivä 

Vapaaehtoinen lisätieto Ei säädetä Ei säädetä 

Aluksen päällikön 
nimi 

Vaaditaan Ei säädetä Ei säädetä Ei säädetä 

Ensiostajan nimi  Vaaditaan Ei säädetä Ei säädetä Ei säädetä 

Ensiostajan 
veronumero 

Vaaditaan Ei säädetä Ei säädetä Ei säädetä 

Toimittajan nimi 
ja osoite 

Kalan ensimyyjän 
nimi, jos eri kuin 
aluksen päällikkö 

Ei säädetä Vaaditaan Vaaditaan pakatuista 

Pyynti- tai 
tuotantoalue 

Maantieteellinen 
alue, jolta saaliit 
pyydetty: 
FAO -osa-alue (esim. 
29-32). 

Mereltä pyydetystä kalasta FAO-alue tai 
tarkempi, esim. Itämeri, Norjanmeri, Keski-
Pohjanmeri;  
Makeasta vedestä pyydetystä alkuperämaa 
sekä vesialue (esim. järvi, joki). 
Viljellystä kalasta sen maan nimi, jossa 
tuotteen loppukasvatus on tapahtunut. 

Itämereltä pyydetystä kalasta FAO-osa-alue 
(29, 30, 32 jne.), muilta merialueilta pyyde-
tystä kalasta FAO-alue tai tarkempi, esim. 
Norjanmeri, Keski-Pohjanmeri;  
Makeasta vedestä pyydetystä alkuperämaa 
sekä vesialue (esim. järvi, joki). 
Viljellystä kalasta sen maan nimi, jossa 
tuotteen loppukasvatus on tapahtunut. 

Ei säädetä 

Tuotantotapa Ei säädetä ”Pyydetty” (merestä pyydetyt), ”pyydetty 
makeasta vedestä” tai ”viljelty” 

Pyydetty vai viljelty  
(vaaditaan tuotteilta, joita koskee 
kuluttajatietovaatimus) 

(EU) N:o 931/2011:n 
3 art. mukaan: 
a) tarkka kuvaus elintarvikkeesta 



 

 

Pyydystyyppi Ei säädetä Kalastetun kalan osalta: esim. 
nuotta/trooli/verkko/koukku/ siima/merta. 
 

ks. Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus 1379/2013, LIITE III. 

Kalastetun kalan osalta: esim. 
nuotta/trooli/verkko/ koukku/ 
siima/merta. 
 

(Vaaditaan tuotteilta, joita koskee 
kuluttajatietovaatimus) 

Ei säädetä 

FAO-koodit 
kaloille 

Vaaditaan Ei säädetä Vaaditaan Ei säädetä 

Lajin tieteellinen 
nimi 

Ei säädetä Vaaditaan MMM:n asetuksen 1158/2018 
mukaisena 

Vaaditaan MMM:n asetuksen 1158/2018 
mukaisena 

Ei säädetä 

Lajin kauppanimi Ei säädetä Vaaditaan MMM:n asetuksen 1158/2018 
mukaisena 

Vaaditaan MMM:n asetuksen 1158/2018 
mukaisena 

(EU) N:o 931/2011:n 
3 art. mukaan: 
a) tarkka kuvaus elintarvikkeesta 

Kunkin lajin 
määrät 

kilogrammoina, 
eriteltyinä 
jalostusastetyypin 
mukaan (tai 
tapauksen mukaan 
kappalemäärinä)  

Ei säädetä Nettopainona kilogrammoina tai tapauksen 
mukaan kappalemäärä. 

(EU) N:o 931/2011:n 
3 art. mukaan: 
 
b) elintarvikkeen määrä 
 

Erityissääntöjä  Ilmoitettava tuoreus-
luokka ja koko-
luokka, jos tuotteelle 
on säädetty kaupan 
pitämisen vaati-
mukset neuvoston 
asetuksessa 2406/96  

Ilmoitettava, jos tuote on sulatettu. Ilmoitettava, jos tuote on sulatettu.  (EU) N:o 931/2011:n 
3 art. mukaan: 
a) tarkka kuvaus elintarvikkeesta 

Oston paikka ja 
aika 

Vaaditaan Ei säädetä  (EU) N:o 931/2011:n 
3 art. mukaan: 
c) sen elintarvikealan toimijan nimi ja 
osoite, joka on lähettänyt elintarvikkeen, 
d) lähettäjän (omistajan), jos se on eri 
kuin elintarvikkeen lähettänyt 
elintarvikealan toimija, nimi ja osoite, 
e) sen elintarvikealan toimijan nimi ja 
osoite, jolle elintarvike on lähetetty, 



 

 

f) vastaanottajan (omistajan), jos se on 
eri kuin se elintarvikealan toimija, jolle 
elintarvike on lähetetty, nimi ja osoite, 
h) lähetyspäivä. 

Pyynti- tai 
tuotantopvm 

Ei säädetä. Vapaaehtoinen lisätieto Vaaditaan Ei säädetä. 

Laskun nro ja 
päiväys 

Vaaditaan Ei säädetä. Ei säädetä. Jos lasku toimii samalla myös jäljitet-
tävyystietojen välineenä niin vaaditaan. 

Haltuunotto-
ilmoituksen tai 
kuljetusasiakirjan 
numero 

Jos olemassa 
kyseiselle kalaerälle 

Ei säädetä. Ei säädetä. (EU) N:o 931/2011:n 
3 art. mukaan: 
g) erän tai lähetyksen (tapauksen 
mukaan) yksilöivä viite 

Hinta Vaaditaan Ei säädetä. Ei säädetä. Ei säädetä. 

Vähimmäis-
säilyvyysaika tai 
viimeinen 
käyttöajankohta 

Ei säädetä. Vaaditaan pakatuilta tuotteilta Vaaditaan tuotteilta, joita koskee kuluttaja-
tietovaatimus 

(EU) N:o 931/2011:n 
3 art. mukaan: 
a) tarkka kuvaus elintarvikkeesta  < - > 
tuotteet, joita koskee kuluttaja-
tietovaatimus ja jos tuote ei ole pakattu, 
on tämä 3 art a-kohta paikka, jossa sen 
voi tulkita ilmoitettavaksi. 

Valvova 
viranomainen 

Varsinais-Suomen 
ELY-keskus 

Kunnallinen elintarvikevalvonta Kunnallinen elintarvikevalvonta Kunnallinen elintarvikevalvonta 

Seuraamukset 
rikkomuksista 

Ruokavirasto määrää 
300 – 50 000 euron 
suuruisen rikkomus-
maksun yhteisen 
kalastuspolitiikan 
seuraamusjärjestel-
mästä ja valvonnasta 
annetun lain 
1188/2014, 49 ja 
50 §:n mukaisesti. 

Ruokavirasto määrää 100 – 10 000 euron 
suuruisen rikkomusmaksun yhteisen 
kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä 
ja valvonnasta annetun lain 1188/2014 49 
ja 50 §:n mukaisesti. 

Ruokavirasto määrää 100 – 10 000 euron 
suuruisen rikkomusmaksun yhteisen 
kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä 
ja valvonnasta annetun lain 1188/2014 49 
ja 50 §:n mukaisesti. 

 Oiva-valvontajärjestelmän ohjaamat 
tulkinnat, perustuen elintarvikelakiin 

 

Taulukossa esitetyn lisäksi tulee muistaa muu yhteisen kalastuspolitiikan mukainen lainsäädäntö, esimerkiksi kolmansista maista kalan tuontia koskevat säädökset laittoman, 

ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemiseksi, ks. https://mmm.fi/lis-kalastus. 

 

https://mmm.fi/lis-kalastus


 

 

EU:n kalastusalueet: 

https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/fishing_areas_en.pdf  

 

Vastuuvapauslauseke: Tämä asiakirja on laadittu MMM:n, Ruokaviraston ja ELY-keskuksen virkamiesten toimesta pelkästään toimijoiden työn avuksi eikä siihen voi vedota 

mahdollisissa säädösten soveltamiseen liittyvissä tulkinta- tai ristiriitatilanteissa. 

https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/fishing_areas_en.pdf

