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Ohje ravintolisailmoituksen tekemisesta - Ravintolisan markkinoille 
saattaminen ja koostumuksen muuttuminen

1 Johdanto

Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja 
viranomaistoiminnassa tulee tarkoin noudattaa lakia. Viranomaisohjeet eivat ole 
oikeudelliselta luonteeltaan muita viranomaisia tai toimijoita sitovia. Viime kadessa 
lainsaadanndn soveltamista koskevat kysymykset ratkaisee tuomioistuin.

Tassa ohjeessa on seka suoria lainauksia lainsaadanndsta etta tulkintoja lainsaadanndn 
soveltamisesta. Lainsaadantd on erotettu selkeasti muusta tekstista. Ohjeessa esitetyt 
tulkinnat ovat Ruokaviraston nakemyksia siita, miten lainsaadantda tulisi soveltaa.

2 Lainsaadantd

Ravintolisalla tarkoitetaan puristeena, kapselina, pastillina, tablettina, pillerina, jauheena, 
tiivisteena, uutteena, nesteena tai muussa vastaavassa annosmuodossa myytavaa valmiiksi 
pakattua valmistetta, jota pidetaan kaupan elintarvikkeena, jota nautitaan pienina mitta- 
annoksina ja josta saatavalla energiamaaralla ei ole merkitysta ruokavalion kannalta 
(Ravintolisaasetus 78/2010 2 §).

Ravintolisia saatelevaa lainsaadantda:

• Maa-ja metsatalousministeridn asetus ravintolisista (78/2010) (mydhemmin 
ravintolisaasetus)

• Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/46/EY ravintolisia koskevan 
jasenvaltioiden lainsaadanndn lahentamisesta (mydhemmin 
ravintolisadirektiivi).

• Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1925/2006, vitamiinien, 
kivennaisaineiden ja eraiden muiden aineiden lisaamisesta elintarvikkeisiin 
(mydhemmin taydentamisasetus)
o Liite I Vitamiinit ja kivennaisaineet, joita elintarvikkeisiin voidaan lisata 
o Liite II Vitamiini- ja kivennaisaineyhdisteet, joita elintarvikkeisiin voidaan 

lisata
o Liite III Aineet, joiden kayttd elintarvikkeissa on kiellettya tai yhteisdn 

valvonnan alaisia
• Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (ED) N:o 1169/2011 

elintarviketietojen antamisesta kuluttajille (mydhemmin elintarviketietoasetus)
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• Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006 elintarvikkeita 
koskevista ravitsemus-ja terveysvaitteista (myohemmin vaiteasetus).

• Elintarvikelaki (297/2021).

EU-lainsaadanto Idytyy EUR-Lex-tietokannasta ja kansallinen lainsaadanto Finlex- 
tietokannasta.

Muita ravintolisia koskevia ohjeita:

• Ravintolisaopas, Eviran ohje 17012/5.

3 llmoitusvelvollisuus

Ravintolisaasetuksen 78/2010 mukaan elintarvikealan toimijan, joka valmistaa, 
valmistuttaa tai tuo maahan ravintolisaa, on tehtava siita kirjallinen ilmoitus 
Ruokavirastolle. Ilmoitus vaaditaan myds, kun valmisteen koostumus sille ominaisten 
aineiden osalta muuttuu.

Elintarvikelain 297/2021 6 § mukaan llmoitusvelvollisuus koskee myds toimijoita, jotka 
muulla tavalla saattavat markkinoille ravintolisia (esimerkiksi verkkokaupan kautta).

Ravintolisailmoituksen jattamisen ajankohtaa ei ole saaddksissa maaritelty, mutta 
tehokkaan valvonnan mahdollistamiseksi se tulisi tehda ennen ravintolisan markkinoille 
saattamista.

Jos elintarvikkeella on useita vastuussa olevia elintarvikealan toimijoita (esim. useita 
maahantuojia), tulee heidan kaikkien tehda ilmoitus ko. ravintolisasta. Ilmoitus vaaditaan 
myds, kun ravintolisan koostumus sille ominaisten aineiden osalta muuttuu. Uusi ilmoitus 
on tehtava aina valmistajan, valmistuttajan, maahantuojan tai muun markkinoille 
saattavan tahon muuttuessa. Myds elintarvikkeen kaupallisen tuotenimen, ns. 
brandinimen, muuttuessa tulee tehda ilmoitus, vaikka ravintolisan koostumus pysyisikin 
ennallaan.

3.1 llmoituksen tekeminen

Ilmoitus tehdaan joko Ruokaviraston sahkdisen asiointipalvelun kautta tai postitse.

Ravintolisien markkinoille saattamista ja koostumuksen muuttumista koskevien 
ilmoituksien vastaanottamisesta peritaan maa-ja metsatalousministeridn antaman 
Ruokaviraston maksullisia suoritteita koskevan asetuksen mukainen maksu. Postitse
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vastaanotetun ilmoituksen vastaanottamisesta peritaan suurempi maksu kuin sahkoisen 
palvelun kautta vastaanotetun, koska postitse vastaanotetun ilmoituksen kasittely vie 
enemman aikaa.

Ruokaviraston sahkoinen asiointipalvelu3.1.1

llmoitus ravintolisan markkinoille saattamisesta tai koostumuksen muuttumisesta tehdaan 
Ruokaviraston sahkoisessa asiointipalvelussa. Sahkoiset lomakkeet Idytyvat suomeksi, 
ruotsiksi ja englanniksi. Kirjautuminen sahkdiseen asiointipalveluun tapahtuu 
Ruokaviraston internetsivulta.

Sahkoisessa asiointipalvelussa valitaan "Ravintolisailmoitus", ja lomakkeen "Ilmoituksen 
laatu" -valintaluettelosta valitaan ilmoitus ravintolisan markkinoille saattamisesta tai 
koostumuksen muuttumisesta.

Samalla ilmoituksella voi ilmoittaa myds saman tuotteen eri pakkauskoot, jos tuotteiden 
koostumus ja annostus on taysin sama. Sen sijaan tuotteen eri makuvaihtoehdot ovat eri 
tuotteita, ja ne tulee ilmoittaa kukin omalla ilmoituksella.

Sahkdisessa asiointipalvelussa ravintolisan koostumuksen muuttumisilmoitukset voidaan 
kohdentaa aiemmin ilmoitettuun ravintolisaan ("Tuote, jota ilmoitus koskee"). 
Valintalistalla nakyvat vain sahkdisen asiointipalvelun kautta ilmoitetut ravintolisat. Mikali 
ravintolisaa, jota ilmoitus koskee, ei Idydy luettelosta, valitaan kohta "Ei Idydy listalta".

Kun ilmoitus on lahetetty onnistuneesti, saa elintarvikealan toimija Ruokaviraston 
vastausviestin vastaanotetusta ilmoituksesta ilmoittamaansa sahkdpostiosoitteeseen.

Tarkempia ohjeita Ruokaviraston sahkdisen asiointipalvelun kayttddn Idytyy sahkdisen 
asiointipalvelun ylapalkin "Ohjeet"-painikkeesta tai Ruokaviraston internet-sivuilta.

3.1.2 Sahkdisen asiointipalvelun ulkopuolella tehty ilmoitus

Mikali elintarvikealan toimija ei jostain syysta pysty lahettamaan ilmoitusta sahkdisen 
asiointipalvelun kautta, voi ilmoituksen tehda tayttamalla Ruokaviraston internetsivulla 
oleva ilmoituslomake.

Sahkdisen asiointipalvelun ulkopuolella tehty ilmoitus tulee lahettaa Ruokaviraston 
kirjaamoon
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• postitse osoitteeseen Ruokavirasto / Kirjaamo, PL 200, 00027 RUOKAVIRASTO
tai

• sahkopostitse osoitteeseen kiriaamo@ruokavirasto.fi.

Ilmoituksen vastaanottaminen tapahtuu kuten sahkoisen asiointipalvelun kautta 
asioitaessa. Vastaanottoilmoitus lahetetaan sahkopostitse toimijan ilmoittamaan 
sahkopostiosoitteeseen. Ilmoituslomakkeella tehdyn ilmoituksen vastaanottamisesta 
perittava maksu on suurempi kuin sahkoisen asiointipalvelun kautta vastaanotetusta, 
koska ilmoituksen kasittely vie enemman aikaa.

3.2 Ilmoituksen kasittely Ruokavirastossa

Ruokavirasto katsoo ilmoitusvelvollisuuden taytetyksi, kun ilmoitus saapuu virastoon 
kaikkine vaadittavine tietoineen ja liitteineen. Pakollinen liite on malli ravintolisan 
pakkausmerkinnoista, jonka tulee olla selkea ja luettava, myds sahkdisessa muodossa. 
Ruokavirasto voi pyytaa toimijaa taydentamaan ilmoitusta jalkeenpain, jos tiedot ovat 
puutteellisia tai epaselvia.

Ruokavirasto ei arvioi ilmoituksen perusteella ravintolisan koostumuksen tai 
pakkausmerkintojen saaddstenmukaisuutta. Ilmoituksen vastaanottaminen ei tarkoita sita, 
etta Ruokavirasto olisi hyvaksynyt ravintolisan elintarvikemaaraysten mukaiseksi.

Elintarvikealan toimija vastaa itse siita, etta elintarvike on ravintolisaasetuksen ja muun 
elintarvikkeita koskevan lainsaadanndn mukainen. Tata edellyttaa myds elintarvikelaissa 
elintarvikealan toimijalle saadetty velvollisuus suorittaa omavalvontaa. Toimijalla tulee olla 
olemassa jarjestelma, jonka avulla han pystyy varmistamaan, etta ravintolisa tayttaa sille 
kuuluvat elintarvikesaaddsten vaatimukset.

Vastaanotetun ilmoituksen tiedot ja liitteet lahtevat tiedoksi ja valvontaa varten kunnan 
elintarvikevalvontaviranomaiselle. Lisaksi Ruokavirasto voi tarvittaessa lahettaa tietoja 
muille valvontaviranomaisille.

4 Tiedot ravintolisasta

Ilmoituslomakkeella kerataan ravintolisaasetuksen lisaksi elintarviketietoasetuksen 
mukaisia pakollisia elintarviketietoja.
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Tarkempia tietoja ravintolisia koskevista merkintavaatimuksista ja niiden soveltamisesta 
Idytyy Elintarviketieto-oppaasta (Ruokaviraston ohje 17068/2) seka Ravintolisaoppaasta 
(Eviran ohje 17012/5).

Oppaat loytyvat sahkdisena Ruokaviraston kotisivuilta.

4.1 Ravintolisan kaupallinen tuotenimi

Kaupallisella tuotenimella tarkoitetaan brandinimea, jolla ravintolisaa myydaan, 
esimerkiksi "Vitamix".

4.2 Elintarvikkeen nimi

Elintarvikkeen nimi ilmoittaa lyhyesti ja tasmallisesti, minka elintarvikkeen pakkaus 
sisaltaa, esimerkiksi vitamiini-kivennaisainevalmiste, kasviuutevalmiste tai kalaoljykapseli.

Elintarvikkeen nimena on kaytettava elintarvikkeelle Euroopan yhteisdn lainsaadanndssa 
saadettya nimea tai tallaisen puuttuessa Suomessa kaytettavaksi saadettya nimea. Jos 
tallaista nimea ei ole, on kaytettava Suomessa yieiseen kayttdon vakiintunutta nimea tai 
nimea, joka kuvaa elintarviketta ja tarvittaessa sen kayttoa niin, etta nimi yksildi 
tasmallisesti kyseessa olevan elintarvikkeen ja erottaa sen elintarvikkeista, joihin se 
muuten voitaisiin sekoittaa.

Elintarvikkeen nimea ei tule sekoittaa sen kaupalliseen tuotenimeen tai tavaramerkkiin. 
Kauppanimet ja tavaramerkit ovat vapaaehtoisia merkintdja eivatka ne korvaa 
elintarvikkeen nimea.

Ravintolisan pakkauksessa tulee olla elintarvikenimen lisaksi myds merkinta "Ravintolisa". 
Ruokavirasto suosittelee, etta tama merkinta sijoitetaan lahelle elintarvikkeen nimea.

4.3 Alkuperamaa

Alkuperamerkinnalla tarkoitetaan elintarvikkeen pakkaukseen tai muutoin tehtavaa 
merkintaa, joka ilmaisee mista maasta tai alueelta elintarvike on peraisin. Kaytanndssa 
alkuperamaa tarkoittaa usein ravintolisan valmistusmaata.

Alkuperamaa tai -alue on ilmoitettava, jos sen puuttuminen voi johtaa ostajaa harhaan 
elintarvikkeen alkuperan suhteen.
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Ravintolisan ominaisten aineiden luokka tai maininta naiden ravintoaineiden luonteesta4.4

Ravintolisan pakkaukseen on merkittava valmisteelle ominaisten ravintoaineiden tai 
muiden aineiden luokkien nimet tai maininta naiden ravintoaineiden tai aineiden 
luonteesta (Ravintolisaasetus 78/2010, 5 §).

Luokalla tarkoitetaan ryhmaa, johon ravintolisalle ominainen aine voidaan luokitella. 
Luokkia ovat esimerkiksi vitamiinit, kivennaisaineet, kuidut, aminohapot, rasvahapot tai 
kasvi- tai yrttiuutteet. Ravintolisa voi kuulua myds useampaan luokkaan, jos se sisaltaa 
useampia eri luokkiin kuuluvia ominaisia aineita. Sahkoisessa asiointipalvelussa voi lisata 
riveja sen mukaan, kuinka moneen luokkaan ravintolisavalmisteen katsoo kuuluvan.

Jos ominaiselle aineelle ei Idydy sahkdisen asiointipalvelun valintaluettelosta sopivaa 
luokkaa, voi sen sijoittaa luokkaan "muu" ja antaa aineen luonteesta tarkempaa tietoa 
Lisatietoa-kohdassa.

4.5 Kayttotarkoitus ja kohderyhma

Kohderyhma, jolle ravintolisa on suunnattu.

4.6 Ainesosaluettelo

Ainesosaluettelo kertoo, mita ainesosia elintarvikkeen valmistuksessa on kaytetty. 
Elintarvikkeen ainesosat luetellaan yhtena kokonaisuutena valmistusajankohdan mukaisen 
painon mukaan alenevassa jarjestyksessa. Peikka viittaus pakkausmerkinta- liitteeseen ei 
riita.

4.7 Suositeltava vuorokausiannos

Ravintolisaasetuksen 5 §:n mukaan ravintolisan pakkaukseen on merkittava valmistajan 
suosittelema valmisteen kayton vuorokausiannos, esimerkiksi 2 tablettia kahdesti paivassa.

4.8 Sisallon maara

Sisallon maaralla tarkoitetaan pakkauksessa olevan elintarvikkeen maaraa pakkaus- 
hetkella, esimerkiksi 220 g, 60 kpl. Pakkaushetkeksi katsotaan se ajankohta, jolloin tarvike 
on valmis toimitettavaksi myyntiin. Pakkausmateriaalin painoa ei saa sisallyttaa 
ilmoitettuun sisallon maaraan. Sisallon maara on ilmoitettava kiinteista elintarvikkeista 
Suomessa yieisesti kaytetyin painoyksikdin. Nestemaisten valmisteiden sisalldn maara on
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ilmoitettava Suomessa yieisesti kaytetyin paino- tai tilavuusyksikoin. Pakkauksessa voidaan 
vapaaehtoisesti ilmoittaa lisaksi kappaleluku tai annosmaara.

Ravintolisalle ominaiset aineet ja niiden maarat vuorokausiannoksessa4.9

Ravintolisalle ominaisella aineella tarkoitetaan ravintoainetta, kuten vitamiinit tai 
kivennaisaineet, tai muuta ainetta, jolla on ravitsemuksellinen tai fysiologinen vaikutus. 
Ominaisella aineella tarkoitetaan ainetta, jonka suhteen tuotetta markkinoidaan, kuten 
esimerkiksi C-vitamiini, omega-3-rasvahappo, kamomillauute tai Lactobacillus acidophilus - 
maitohappobakteeri.

Kukin ominainen aine ilmoitetaan sahkdisella lomakkeella omana kohtanaan. Valitsemalla 
+ Lisaa ominainen aine, aukeaa kentta, jonka valintaluettelosta valitaan ominainen aine. 
"Valitse ominaisen aineen luokka" -valintaluettelosta saa rajattua ominaisten aineiden 
valintaluetteloa kyseisen luokan aineisiin. "Valitse ominainen aine" -valintaluettelosta 
valitaan ominainen aine, jota ravintolisassa on.

Kasviperaisia aineita voi hakea valintaluettelosta myds niiden tieteellisella nimella. Talldin 
valitaan kohta "Nayta kasvin tieteellinen nimi". On suositeltavaa, etta kerrotaan myds 
mita kasvin osaa on kaytetty. Jos kasvin osa ei ole valintaluettelossa, tiedon voi lisata 
Lisatietoa-kohtaan. Kasviperaisten aineiden ja levien kohdalla voi myds ilmoittaa aineen 
muodon "Aineen muoto" -valintaluettelosta.

Vitamiinien ja kivennaisaineiden kohdalla ilmoitetaan myds kemiallinen yhdiste, jossa 
muodossa vitamiini tai kivennaisaine on ravintolisaan lisatty. Valittavissa olevat kemialliset 
yhdisteet Idytyvat "Kaytetty kemiallinen yhdiste" -valintaluettelosta, jonne on koottu 
kunkin vitamiinin ja kivennaisaineen yhdisteet, joita ravintolisissa voi kayttaa.

Jos ominaista ainetta ei Idydy luettelosta, voi aineen nimen kirjoittaa tyhjaan kenttaan
"Vapaamuotoinen ominainen aine" valitsemalla "Jos ominaista ainetta ei Idydy, avaa 
tasta".

Sahkdinen lomake ilmoittaa varoitusilmoituksella, jos ominainen aine on esimerkiksi 
uuselintarvike tai laakeaine. Varoitusilmoitusta painamalla asiasta on mahdollista saada 
lisatietoja. Varoitusilmoitus ei kuitenkaan esta ilmoituksen lahettamista.

"Ominaisen aineen maara vuorokaudessa" - kohdassa ilmoitetaan, paljonko ominaista 
ainetta saadaan ravintolisan suositellussa vuorokausiannoksessa. Jos ravintolisan suositeitu 
vuorokausiannos on annettu vaihteluvalina, esimerkiksi 1-2 tablettia, ilmoitetaan
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ominaisen maara suurimman vuorokausiannoksen mukaan. Ominaisen aineen maaraa 
ilmaiseva mittayksikko on vakioitu ainoastaan vitamiinien ja kivennaisaineiden osalta. 
Naiden osalta sahkoinen lomake lisaa automaattisesti maaralle yksikdn ja laskee vitamiinin 
tai kivennaisaineen prosenttiosuuden paivittaisen saannin vertailuarvosta. Muiden 
ominaisten aineiden osalta mittayksikko valitaan "Yksikko" -valintaluettelosta.

Ominaisen aineen voi tarvittaessa poistaa lomakkeelta valitsemalla "Poista ominainen
aine .

4.10 Lisatietoa

Ravintolisasta voidaan antaa tarpeelliseksi katsottavia lisatietoja, joita ovat esimerkiksi

• ravintolisan alkoholipitoisuus
• ravintolisan vahimmaissailyvyysaika
• ravintolisan sailytysohje
• ravintolisaasetuksen mukaiset seka muut mahdolliset varoitusmerkinnat
• ravintolisan muut mahdolliset kayttdohjeet.

Lisatietoa voi antaa myds esimerkiksi ravintolisan ominaisiin aineisiin liitetyista ravitsemus- 
tai terveysvaitteista.

Lisatietoa ravitsemus-ja terveysvaitteista loytyy Ruokaviraston internetsivuilta.

Lisatietoa-kohdassa yritys voi myds ilmoittaa ilmoituksen vastaanottomaksun laskutukseen 
liittyvista erityistoiveista. Esimerkiksi, jos yritys toivoo, etta tietty tunnusnumero lisataan 
laskuun.

5 Liitteet

Main pakkausmerkinndista
llmoitukseen tulee liittaa malli elintarvikkeen pakkausmerkinndista, joista ilmenevat seka 
lakisaateiset etta vapaaehtoiset pakkausmerkinnat ja mahdollisuuksien mukaan myds 
pakkaukseen suunnitellut kuvat. Pakkausmerkintamallin tulee olla selkea ja helposti 
luettava.

Valtakirja
Jos ilmoituksen allekirjoittajalla/allekirjoittajilla ei ole oikeutta toiminimen kirjoittamiseen.
liitteena tulee olla myds valtakirja.

Muut liitteet
Muita ilmoitukseen liitettavia liitteita voi olla esimerkiksi tuote-esite.
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6 Muuta huomioon otettavaa

Elintarvikealan toimija vastaa siita, etta ravintolisa on sita koskevien saadosten ja muiden 
elintarvikkeita koskevien maaraysten mukainen.

Kunnalliset elintarvikevalvontaviranomaiset vastaavat ravintolisiin ja niiden 
pakkausmerkintdihin liittyviin kysymyksiin. Ravintolisia koskevaa lisatietoa saa myds 
Ruokaviraston kotisivuilta.

Kysymykset, ilmoitukset hairidista tai ongelmista seka palautteet koskien ilmoituksia ja 
Ruokaviraston sahkdista asiointipalvelua voi lahettaa sahkdpostiosoitteeseen 
elintarvikeilmoitukset@ruokavirasto.fi.

7 Voimaantulo

Tama ohje on voimassa 1.6.2021 lahtien ja se korvaa aikaisemman version 
(Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ohje 17006/3, julkaistu 30.9.2013).

Paivitykset versioon 4

Ohje muutettu Eviran ohjeesta Ruokaviraston ohjeeksi saavutettavaan muotoon. 
Ohjeen rakennetta on muutettu ja selkeytetty.
Ohjeen lainsaadantda, ominaisia aineita ja lisatietoja koskevia kappaleita paivitetty. 
Ohjeesta on poistettu varoitusmerkintdja seka ravitsemus-ja terveysvaitteita koskevat 
kappaleet.
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Ruokavirasto 
PL 100, 00027 RUOKAVIRASTO 
Puh. 029 530 0400 (vaihde) 
ruokavirasto.fi 
Y-tunnus: 2911686-7 

Livsmedelsverket 
PB 100, 00027 LIVSMEDELSVERKET 
Tfn 029 530 0400 (växel) 
livsmedelsverket.fi 
FO-nummer: 2911686-7 

Finnish Food Authority  
P.O. Box 100, FI-00027 FINNISH FOOD AUTHORITY, FINLAND 
Tel. +358 29 530 0400 (switchboard) 
foodauthority.fi 
Business ID: 2911686-7 

 

 

 

 


		2021-06-16T10:50:38+0300


		2021-06-16T10:54:35+0300




