
     TUOREKASVISTEN MERKINNÄT PÄHKINÄNKUORESSA 
     Esimerkkejä kasviksittain merkinnöistä irtomyynnissä ja pakkauksissa 
 
 

 

Mansikka ELINTARVIKKEESTA ANNETTAVAT TIEDOT Lainsäädäntö 

 

  

Irtomyynnissä tai avorasiassa oleva mansikka – merkinnät 
myyntikyltissä: 

 tuotteen nimi 1) 3) 

 alkuperämaa (maan nimellä) 1) 3) 

 luokka 1) 
 
Laskuissa ja saateasiakirjoissa (kuluttajalle annettua kuittia lukuun 
ottamatta) on mainittava tuotteiden nimi (mansikka), alkuperämaa ja 
luokka. Elintarvike-erän tunnus ja tarvittaessa kirjain "L" on merkittävä 
kuljetuspakkaukseen tai kaupallisiin asiakirjoihin. 

543/20111): 
5.4 art. ja  
6.1 art. 
MMMa 
834/20143),  
5 § ja 7-8 § 
 
 
 

 

 

Pakkauksessa vaadittavat tiedot – merkinnät laatikossa ja suljetussa 
rasiassa: 

 elintarvikkeen nimi, jos sisältö ei ole näkyvissä; 1) 2) 

 erätunnus 3)  

 alkuperämaa 1) 2) 

 pakkaajan nimi ja osoite 1) 2) 

 laatuluokka 1) 

 paino (sisällön määrä) 1) 2)  

 suomen- ja ruotsinkieliset merkinnät (kaksikielisissä kunnissa 
molemmat ja yksikielisessä ko. kunnan kielellä) 3) 

 
Laskuissa ja saateasiakirjoissa (kuluttajalle annettua kuittia lukuun 
ottamatta) on mainittava tuotteiden nimi (mansikka), alkuperämaa ja 
luokka.  Elintarvike-erän tunnus ja tarvittaessa kirjain "L" on merkittävä 
pakkaukseen tai asiakirjoihin. 

543/2011: 
3.2 art., 6.2 
art. ja liite I,  
B osa, 7 osa 
(VI) 
EPNAs 
1169/20112),  
9 art. 
MMMa 
834/2014,  
4-5 §  

 

Mansikka 

Alkuperämaa: 

Suomi 

1 lk 

 

 

Mansikka 5 kg, 1 lk 

Alkuperämaa: Suomi 

Pakkaaja: Maija Mansikka, 

Mansikkatie 1, 00100 Helsinki 
Erätunnus: 235467 
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Herne ELINTARVIKKEESTA ANNETTAVAT TIEDOT Lainsäädäntö 

 
 

Irtomyynnissä tai avorasiassa oleva herne – merkinnät myyntikyltissä: 

 tuotteen nimi 1) 3) 

 alkuperämaa (maan nimellä) 1) 3) 
 
Laskuissa ja saateasiakirjoissa (kuluttajalle annettua kuittia lukuun 
ottamatta) on mainittava tuotteiden nimi (herne) ja alkuperämaa. 
Elintarvike-erän tunnus ja tarvittaessa kirjain "L" on merkittävä 
kuljetuspakkaukseen tai kaupallisiin asiakirjoihin. 

543/2011: 
5.4 art. ja  
6.1 art. 
MMMa 
834/2014,  
5 § ja 7-8 § 
 
 

 
 
 
 
 

Pakkauksessa vaadittavat tiedot – merkinnät laatikossa ja suljetussa 
pakkauksessa: 

 elintarvikkeen nimi, jos sisältö ei ole näkyvissä 1) 2) 

 erätieto 3) 

 alkuperämaa 1) 2) 

 pakkaajan nimi ja osoite 1) 2) 

 paino (sisällön määrä) 1) 2) 

 suomen- ja ruotsinkieliset merkinnät (kaksikielisissä kunnissa 
molemmat ja yksikielisessä ko. kunnan kielellä) 3) 

 
Laskuissa ja saateasiakirjoissa (kuluttajalle annettua kuittia lukuun 
ottamatta) on mainittava tuotteiden nimi (herne) ja alkuperämaa. 
Elintarvike-erän tunnus ja tarvittaessa kirjain "L" on merkittävä 
pakkaukseen tai asiakirjoihin.  
 

543/2011: 
3.1 art., 6.2 
art. ja liite I,  
A osa 
EPNAs 
1169/2011,  
9 art. 
MMMa 
834/2014,  
4-5 § 

Herne 

Alkuperämaa:  

Suomi 

Herne 5 kg 

Alkuperämaa: Suomi 

Pakkaaja: Heikki Herne, Palkotie 3, 

30300 Tampere 

Erätunnus: 987654 
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Peruna ELINTARVIKKEESTA ANNETTAVAT TIEDOT Lainsäädäntö 

 

Irtomyynnissä oleva peruna – merkinnät myyntikyltissä: 

 tuotteen nimi 3) 

 lajike 4) 

 alkuperämaa 3)  
 

Laskuissa ja saateasiakirjoissa (kuluttajalle annettua kuittia lukuun ottamatta) on 
mainittava tuotteiden nimi (peruna), lajike ja tuontiperunan alkuperämaa. Elintarvike-
erän tunnus ja tarvittaessa kirjain "L" on merkittävä kuljetuspakkaukseen tai 
kaupallisiin asiakirjoihin. 

MMMa 
264/20124),  
4 §  
MMMa 
834/2014,  
5 § ja 7-8 § 

 
 

Pakkauksessa vaadittavat tiedot – merkinnät laatikossa ja suljetussa 
pakkauksessa: 

 elintarvikkeen nimi, jos sisältö ei ole näkyvissä 2) 

 lajike 4) 

 alkuperämaa 2) 

 pakkaajan nimi ja osoite 2) 

 pakkauspäivämäärä 4) 

 säilytysohje tai vähimmäissäilyvyysaika 4)   
Jos vähittäismyyntipakkaus kuluttajalle,  

 paino ellei myydä kilohintaan tai kappalehintaan siten, että ovat luettavissa 2) 

 suomen- ja ruotsinkieliset merkinnät (kaksikielisissä kunnissa molemmat ja 
yksikielisessä ko. kunnan kielellä) 3) 

 
Laskuissa ja saateasiakirjoissa (kuluttajalle annettua kuittia lukuun ottamatta) on 
mainittava tuotteiden nimi (peruna), lajike ja alkuperämaa. Elintarvike-erän tunnus ja 
tarvittaessa kirjain "L" on merkittävä pakkaukseen tai asiakirjoihin. 
 
Kasvinterveyssäädökset vaativat merkitsemään perunapakkauksiin 
kasvinsuojelurekisterinumeron. Numero voi olla muotoa FI-12345 (siis toimijan 
numero). Numero tulee olla merkittynä pakkauksiin aina, kun perunaa siirretään. 5)  

EPNAs 
1169/2011,  
9 art. 
MMMa 
264/2012,  
4 § 
MMMa 
834/2014,  
4-5 § 
MMMa 
17/20085),  
7 §  

Varhaisperuna/ruokaperuna 10 kg 

Lajike: Timo 

Alkuperämaa: Suomi 

Pakkaaja: Pekka Peruna, 

Perunatie 2, 20200 Turku 

Pakkauspäivä: 07072018 

Säilytysohje… (…peruna on 

säilytettävä valolta suojattuna…) 

FI-12345 

Varhaisperuna 

Lajike: Timo 

Alkuperämaa: 

Suomi 
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Mustikka/pensasmustikka ELINTARVIKKEESTA ANNETTAVAT TIEDOT Lainsäädäntö 

 

 

Irtomyynnissä tai avorasiassa oleva mustikka/pensasmustikka  
– merkinnät myyntikyltissä: 

 tuotteen nimi 1) 3) 

 alkuperämaa (maan nimellä) 1) 3) 

 
Laskuissa ja saateasiakirjoissa (kuluttajalle annettua kuittia lukuun 
ottamatta) on mainittava tuotteiden nimi (mustikka/pensasmustikka) ja 
alkuperämaa. Elintarvike-erän tunnus ja tarvittaessa kirjain "L" on 
merkittävä kuljetuspakkaukseen tai kaupallisiin asiakirjoihin. 

543/2011:  
5.4 art. ja  
6.1 art. 
MMMa 
834/2014,  
5 § ja 7-8 § 
 
 

 

 

Pakkauksessa vaadittavat tiedot – merkinnät laatikossa ja suljetussa 
rasiassa: 

 elintarvikkeen nimi, jos sisältö ei ole näkyvissä 1) 2) 

 erätieto 3) 

 alkuperämaa 1) 2) 

 pakkaajan nimi ja osoite 1) 2) 

 paino (sisällön määrä) 1) 2) 

 suomen- ja ruotsinkieliset merkinnät (kaksikielisissä kunnissa 
molemmat ja yksikielisessä ko. kunnan kielellä) 3) 

 
Laskuissa ja saateasiakirjoissa (kuluttajalle annettua kuittia lukuun 
ottamatta) on mainittava tuotteiden nimi (mustikka/pensasmustikka) ja 
alkuperämaa. Elintarvike-erän tunnus ja tarvittaessa kirjain "L" on 
merkittävä pakkaukseen tai asiakirjoihin. 
 

543/2011: 
3.1 art., 6.2 
art. ja liite I,  
A osa 
EPNAs 
1169/2011,  
9 art. 
MMMa 
834/2014,  
4-5 § 

 

Pensasmustikka 

Alkuperämaa: 

Portugali 

Pensasmustikka, 3 kg 

Alkuperämaa: Portugali 

Pakkaaja: Berry Grower 

Ltd., Berrystreet 2, 

Berryland 

Lot: 987654321 
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Vadelma ELINTARVIKKEESTA ANNETTAVAT TIEDOT Lainsäädäntö 

 
 
 

Irtomyynnissä tai avorasiassa oleva vadelma – merkinnät myyntikyltissä: 

 tuotteen nimi 1) 3) 

 alkuperämaa (maan nimellä) 1) 3) 
 
Laskuissa ja saateasiakirjoissa (kuluttajalle annettua kuittia lukuun 
ottamatta) on mainittava tuotteiden nimi (vadelma) ja alkuperämaa. 
Elintarvike-erän tunnus ja tarvittaessa kirjain "L" on merkittävä 
kuljetuspakkaukseen tai kaupallisiin asiakirjoihin. 

543/2011: 
5.4 art. ja  
6.1 art. 
MMMa 
834/2014,  
5 § ja 7-8 § 
 

 

 
 

Pakkauksessa vaadittavat tiedot – merkinnät laatikossa ja suljetussa 
rasiassa: 

 elintarvikkeen nimi, jos sisältö ei ole näkyvissä 1) 2) 

 erätieto 3) 

 alkuperämaa 1) 2) 

 pakkaajan nimi ja osoite 1) 2) 

 paino (sisällön määrä) 1) 2) 

 suomen- ja ruotsinkieliset merkinnät (kaksikielisissä kunnissa 
molemmat ja yksikielisessä ko. kunnan kielellä) 3) 

 
Laskuissa ja saateasiakirjoissa (kuluttajalle annettua kuittia lukuun 
ottamatta) on mainittava tuotteiden nimi (vadelma) ja alkuperämaa. 
Elintarvike-erän tunnus ja tarvittaessa kirjain "L" on merkittävä 
pakkaukseen tai asiakirjoihin.  

543/2011: 
3.1 art., 6.2 
art. ja liite I,  
A osa 
EPNAs 
1169/2011,  
9 art. 
MMMa 
834/2014,  
4-5 §  

Vadelma 

Alkuperämaa: 
Suomi 

Vadelma, 200 g 

Alkuperämaa: Suomi 

Pakkaaja: Ville Vadelma, 

Vadelmarinne 4, 40400 

Jyväskylä 

Erätunnus: 1234567 
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Omena ELINTARVIKKEESTA ANNETTAVAT TIEDOT Lainsäädäntö 

 

Irtomyynnissä oleva omena – merkinnät myyntikyltissä: 

 tuotteen nimi 1) 3) 

 lajike 1) 

 alkuperämaa (maan nimellä) 1) 3) 

 luokka 1) 

 
Laskuissa ja saateasiakirjoissa (kuluttajalle annettua kuittia lukuun 
ottamatta) on mainittava tuotteiden nimi (omena), lajike, alkuperämaa ja 
luokka. Elintarvike-erän tunnus ja tarvittaessa kirjain "L" on merkittävä 
kuljetuspakkaukseen tai kaupallisiin asiakirjoihin. 

543/2011: 
5.4 art. ja  
6.1 art. 
MMMa 
834/2014,  
5 § ja 7-8 § 
 
 
 
 

 

 

Pakkauksessa vaadittavat tiedot – merkinnät laatikossa ja suljetussa 
pakkauksessa: 

 elintarvikkeen nimi, jos sisältö ei ole näkyvissä; 1) 2) 

 lajike 1) 

 erätunnus 3) 

 alkuperämaa 1) 2) 

 pakkaajan nimi ja osoite 1) 2) 

 luokka 1) 

 kokoluokka 1) 

 paino (sisällön määrä) 1) 2) 

 suomen- ja ruotsinkieliset merkinnät (kaksikielisissä kunnissa 
molemmat ja yksikielisessä ko. kunnan kielellä) 3) 

 
Laskuissa ja saateasiakirjoissa (kuluttajalle annettua kuittia lukuun 
ottamatta) on mainittava tuotteiden nimi (omena), lajike, alkuperämaa ja 
luokka. Elintarvike-erän tunnus ja tarvittaessa kirjain "L" on merkittävä 
pakkaukseen tai asiakirjoihin. 

543/2011: 
3.2 art., 6.2 
art. ja liite I,  
B osa, 1 osa 
(VI) 
EPNAs 
1169/2011,  
9 art. 
MMMa 
834/2014,  
4-5 § 

 

 

Omena 

Lobo 

Alkuperämaa: 

Suomi 

1 lk 

 

Omena, Lobo, 1 lk, 50-60 mm, 

1 kg 

Alkuperämaa: Suomi 

Pakkaaja: Oona Omena, 

Omenakuja 5, 50500 Mikkeli 

Erätunnus: 23546798  
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Kantarelli ELINTARVIKKEESTA ANNETTAVAT TIEDOT Lainsäädäntö 

 

Irtomyynnissä tai avorasiassa oleva kantarelli – merkinnät 
myyntikyltissä: 

 tuotteen nimi 3) 

 alkuperämaa (maan nimellä) 3) 
 
Laskuissa ja saateasiakirjoissa (kuluttajalle annettua kuittia lukuun 
ottamatta) on mainittava tuotteiden nimi (kantarelli) ja alkuperämaa. 
Elintarvike-erän tunnus ja tarvittaessa kirjain "L" on merkittävä 
kuljetuspakkaukseen tai kaupallisiin asiakirjoihin.  
 

MMMa 
834/2014,  
5 § ja 7-8 § 
 

 

 

Pakkauksessa vaadittavat tiedot – merkinnät laatikossa ja suljetussa 
rasiassa: 

 elintarvikkeen nimi, jos sisältö ei ole näkyvissä 2) 

 erätieto 3) 

 alkuperämaa 2) 

 pakkaajan nimi ja osoite 2) 
Jos vähittäismyyntipakkaus kuluttajalle,  

 paino ellei myydä kilohintaan 2)  

 suomen- ja ruotsinkieliset merkinnät (kaksikielisissä kunnissa 
molemmat ja yksikielisessä ko. kunnan kielellä) 3) 

 
Laskuissa ja saateasiakirjoissa (kuluttajalle annettua kuittia lukuun 
ottamatta) on mainittava tuotteiden nimi (kantarelli) ja alkuperämaa. 
Elintarvike-erän tunnus ja tarvittaessa kirjain "L" on merkittävä 
pakkaukseen tai asiakirjoihin.  
 

EPNAs 
1169/2011,  
9 art. 
MMMa 
834/2014,  
4-5 § 

Kantarelli, 200 g 

Alkuperämaa: Viro 

Pakkaaja: Sienituonti Oy, 

Tuontitie 6, 60100 Seinäjoki 

Erätunnus: 98675423 

Kantarelli 

Alkuperämaa: 

Viro 
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Lainsäädäntöviittaukset: 
1) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 543/2011, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista 
yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 
2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011, elintarviketietojen antamisesta kuluttajille 
3) Maa- ja metsätalousministeriön asetus (834/2014) elintarviketietojen antamisesta kuluttajille 
4) Maa- ja metsätalousministeriön asetus (264/2012) eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista (4 § Ruokaperunasta annettavat 
tiedot ja 5 § Korvasienistä annettavat tiedot) 
5) Maa- ja metsätalousministeriön asetus (17/2008) kasvinterveyden suojelemisesta (7 § Muu kasvinterveydestä annettu todistus tai 
merkintä) 
 

  
 
Hyvä käytäntö, jonka toimija kehitti kyetäkseen yksiselitteisesti yhdistämään saapuneen erän ja sitä koskevan asiakirjan:  
 

 


