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Yleistä

• Luonnonvaraisten kasvien keräily omaan käyttöön on vapaata
• Huom! Jokamiehenoikeuksien rajoitukset

• Kaupallinen toiminta kuuluu elintarvikelainsäädännön piiriin
• Esim. kasvien kerääminen myyntiä varten, valmiiden tuotteiden myynti 

kaupassa tai ruoka-annosten tarjoaminen ravintolassa
• Markkinoille saatettavien elintarvikkeiden tulee olla turvallisia ja 

määräystenmukaisia, eivätkä ne saa johtaa kuluttajaa harhaan
• Lainsäädännön tarkoituksena on varmistaa myös luonnonvaraisten 

kasvien turvallisuus ja hyväksyttävyys elintarvikkeina
• Kuluttajan on aina voitava luottaa siihen, että kaupasta tai torilta 

hankitut elintarvikkeet ja niissä käytetyt raaka-aineet ovat turvallisia
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”Luonnollinen” vs. ”Turvallinen”
• Luonnollinen ei tarkoita välttämättä turvallista

• Kasvit voivat sisältää haitallisia aineita
• Kontaminaationa

• Liikenteen ja teollisuuden saasteet (esim. raskasmetallit)
• Maataloudessa käytetyt kasvinsuojeluaineet tai lannoitteet
TAI

• Luontaisesti
• Luontaiset toksiinit kuten nitraatti, alkaloidit tai oksalaatit 
• Kasveille tärkeitä puolustus- tai houkutusaineita!

• Osasta kasveja myrkyllisyys voidaan poistaa/vähentää kasvin oikealla käsittelyllä
• Esim. korvasieni

• Hyödyllisiä lähteitä kasvien haitallisuuden selvittämiseksi:
• Myrkytystietokeskuksen kasviluettelo (https://www.hus.fi/haku/myrkytystietokeskus) 
• EFSA: Compendium of Botanicals (https://www.efsa.europa.eu/en/data/compendium-botanicals) 
• EU-maiden ”negatiivilistat”

• Mikäli kasvin turvallisuus epäilyttää, tulee se tutkituttaa. 20.5.2021

https://www.hus.fi/haku/myrkytystietokeskus
https://www.efsa.europa.eu/en/data/compendium-botanicals


Elintarvikkeiden tulee olla turvallisia
(yleinen elintarvikeasetus (EY) N:o 178/2002 14 art. (1) ja elintarvikelaki 297/2021 6 §)

Merkittävä käyttöhistoria 
turvallisuuden takeena

Merkittävä käyttöhistoria?
= Yleinen, laaja käyttö 
elintarvikkeena ennen 15.5.1997

Luonnonyrteillä ei yhtä laajaa tai merkittävää käyttöhistoriaa 
elintarvikkeena kuin esimerkiksi marjoilla tai sienillä? 20.5.2021



Merkittävän käyttöhistorian osoittaminen 
(uuselintarvikeasetus (EU) 2015/2283 4 art, (EU) 2018/456)

• Toimijan velvollisuus on selvittää ja tarvittaessa osoittaa elintarvikkeen 
merkittävä käyttöhistoria EU:n alueella ennen vuotta 1997

• Vinkkejä käyttöhistorian selvittämiseen:
• ”Suomalaisten luonnonvaraisten kasvien elintarvikekäyttöhistoriatietoja”

• Ruokaviraston kokoama taulukko (ei kaiken kattava, päivitetään tarvittaessa): 
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/elintarvikeala/valmistus/yhteiset-koostumusvaatimukset/uuselintarvikkeet/luonnonvaraisten-kasvien-
elintarvikekaytto_29092016.pdf

• Uuselintarvikeluettelo (Novel Food Catalogue)
• Komission ylläpitämä tietokanta (ei kaiken kattava, päivitetään tarvittaessa): 

http://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/catalogue/search/public/index.cfm

• Muita hyödyllisiä lähteitä
• Ruokaviraston kokoama luettelo (ei kaiken kattava, päivitetään tarvittaessa): 

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/yhteiset-koostumusvaatimukset/uuselintarvikkeet/uuselintarvikestatuksen-selvittaminen/

20.5.2021

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/elintarvikeala/valmistus/yhteiset-koostumusvaatimukset/uuselintarvikkeet/luonnonvaraisten-kasvien-elintarvikekaytto_29092016.pdf
http://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/catalogue/search/public/index.cfm
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/yhteiset-koostumusvaatimukset/uuselintarvikkeet/uuselintarvikestatuksen-selvittaminen/


Suomalaisten luonnonvaraisten kasvien 
elintarvikekäyttöhistoriatietoja
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Novel Food Catalogue
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Uuselintarvikestatuksen selvittäminen
(uuselintarvikeasetus (EU) 2015/2283 4 art, (EU) 2018/456)

• Toimijan ollessa epävarma siitä, onko kyseessä uuselintarvike vai ei
Kuulemispyyntö sille jäsenvaltiolle, jossa aiotaan saattaa uuselintarvike 

ensimmäisen kerran markkinoille
• Toimijan on toimitettava tarvittavat tiedot jäsenvaltiolle, jotta se voi 

määrittää, kuuluuko elintarvike tämän asetuksen soveltamisalaan 
(=uuselintarvike vai ei)

• Jäsenvaltiot voivat ennen päätöstään kuulla muita jäsenvaltioita ja 
komissiota

• Komissio julkaisee jäsenvaltioiden päätökset komission internetsivulla: 
https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/consultation-process_en

• Tulkinnat ovat voimassa koko EU:n alueella 
• Huom. kansalliset käyttöä rajoittavat säännöt, esim. lääkelainsäädäntö 20.5.2021

https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/consultation-process_en


Kuulemisprosessi 
uuselintarvikeaseman määrittämiseksi
(Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/456)
• Kuulemispyyntö on toimitettava jäsenvaltiolle sähköisesti 
• Sisältö

• Saatekirje*
• Tekninen asiakirja-aineisto*
• Liiteasiakirja
• Selittävä huomautus, jossa selvennetään toimitettujen asiakirjojen tarkoitus ja 

merkitys
• Toimijan ei tarvitse esittää kaikkia tarvittavia tietoja edellyttäen, että jokaisesta 

puuttuvasta tiedosta on toimitettu todennettavissa olevat perustelut

* Malli muotoilusta ja sisällöstä komission asetuksen liitteissä

20.5.2021



20.5.2021



20.5.2021



Elintarvikkeiden tulee olla turvallisia
(yleinen elintarvikeasetus (EY) N:o 178/2002 14 art. (1) ja elintarvikelaki 297/2021 6 §)

Merkittävä käyttöhistoria 
turvallisuuden takeena

Merkittävä käyttöhistoria?

= Yleinen, laaja käyttö 
elintarvikkeena ennen 15.5.1997

Löytyy! 
… mutta vain ravintolisissä

Löytyy!

= Käyttö 
sallittua 
elintarvikkeissa

= Käyttö sallittua vain 
ravintolisissä

Ei löydy…

= Käyttö sallittu 
vasta, kun 
turvallisuus on 
arvioitu 
uuselintarvikelupa-
menettelyllä 20.5.2021



Uuselintarvike – mikä se on?
• Elintarvike, jota ei ole käytetty merkittävässä määrin ihmisravinnoksi EU:ssa ennen 15. 

toukokuuta 1997
• Kuuluu vähintään yhteen seuraavista luokista:

• uusi tai tarkoituksellisesti muunnettu molekyylirakenne
• Elintarvikkeet, jotka koostuvat, ovat peräisin tai on valmistettu 

• mikro-organismeista, sienistä tai levistä
• Kivennäisperäisistä aineista
• Kasveista tai niiden osista
• Eläimistä tai niiden osista 
• Eläinten, kasvien, mikro-organismien, sienten tai levien solu- tai kudosviljelmistä

• Elintarvikkeet, jotka on tuotettu uudella tuotantomenetelmällä, joka aiheuttaa elintarvikkeen 
koostumuksessa tai rakenteessa merkittäviä muutoksia, jotka vaikuttavat sen ravintoarvoon, 
aineenvaihduntaan tai ei-toivottujen aineiden pitoisuuksiin

• Elintarvikkeet, jotka koostuvat valmistetuista nanomateriaaleista
• Elintarvikkeet, joita on käytetty yksinomaan ravintolisissä, jos niitä on tarkoitus käyttää muissa 

elintarvikkeissa 20.5.2021



Uuselintarvikelupa
(uuselintarvikeasetus (EU) 2015/2283 6 artikla)

• Vain uuselintarvikkeita, jotka on hyväksytty ja sisällytetty unionin 
luetteloon, voidaan saattaa unionin markkinoille sellaisenaan tai käyttää 
elintarvikkeissa

• Huomioitava lupakohtaiset käytönehdot ja merkintävaatimukset
• Hyväksymättömän uuselintarvikkeen saattaminen markkinoille johtaa takaisinvetoon.

• Uuselintarvikelupaa haetaan Euroopan komissiolta sähköisesti
• Lupahakemusten ja –ilmoitusten tiivistelmät löytyvät komission 

internetsivuilta: 
https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/authorisations/summary-
applications-and-notifications_en

• Luvan saaneet uuselintarvikkeet luetellaan käytönehtoineen Unionin 
luettelossa (EU) 2017/2470 (uusin konsolidoitu versio)

Anna Mizrahi      13.4.2021

https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/authorisations/summary-applications-and-notifications_en


Uuselintarvikelupamenettely 
(uuselintarvikeasetus (EU) 2015/2283 10 artikla)

• Hakemus toimitetaan komissiolle, joka
• Asettaa hakemuksen viipymättä jäsenvaltioiden saataville
• Toteaa, onko hakemus asianmukainen vai ei*
• Julkistaa hakemuksen tiivistelmän internetsivuillaan 

(https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/authorisations/summary-ongoing-
applications-and-notifications_en) 

• Komissio pyytää tarvittaessa viipymättä Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaiselta (EFSA) lausuntoa uuselintarvikkeen 
vaikutuksesta ihmisten terveyteen 

• EFSA:n annettava lausuntonsa 9 kk kuluessa asianmukaisen hakemuksen vastaanottamisesta

• Komissio laatii 7 kk kuluessa EFSA:n lausunnon julkaisemisesta ehdotuksen 
täytäntöönpanosäädökseksi, jolla hyväksytään/hylätään uuselintarvikkeen 
unionin markkinoille saattaminen*

* Jäsenmaat ovat mukana valmistelussa 20.5.2021

https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/authorisations/summary-ongoing-applications-and-notifications_en


Kolmansien maiden perinteisiä elintarvikkeita 
koskeva ilmoitusmenettely
(uuselintarvikeasetus (EU) 2015/2283 14 artikla)
• Ilmoitus toimitetaan komissiolle, joka

• Toimittaa ilmoituksen jäsenvaltioiden ja EFSAn saataville
• Toteaa, onko ilmoitus asianmukainen vai ei
• Julkistaa ilmoituksen tiivistelmän internetsivuillaan 

(https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/authorisations/summary-ongoing-
applications-and-notifications_en) 

• Jäsenvaltiot ja EFSA voivat 4 kk kuluessa toimittaa komissiolle asianmukaisesti 
perusteltuja turvallisuutta koskevia vastalauseita, jotka koskevat ko. perinteisen 
elintarvikkeen unionin markkinoille saattamista

• Jos ei vastalauseita, komissio hyväksyy ko. perinteisen elintarvikkeen markkinoille 
saattamisen ja lisää sen unionin luetteloon

• Jos vastalauseita, komissio ei hyväksy ko. perinteisen elintarvikkeen markkinoille saattamista
• Hakija voi halutessaan toimittaa komissiolle hakemuksen 16 art. mukaisesti

20.5.2021
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Ohjeistusta uuselintarvikehakemuksen/-
ilmoituksen tekoon
• Ruokaviraston internetsivut: 
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/yhteiset-
koostumusvaatimukset/uuselintarvikkeet/uuselintarvikeluvan-hakeminen/
• Komission internetsivut:
https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/authorisations_en
• EFSA:n internetsivut: 

• Uuselintarvikehakemukset: 
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4594

• Kolmansien maiden perinteisiä elintarvikkeita koskevat ilmoitukset ja 
hakemukset: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4590

20.5.2021

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/yhteiset-koostumusvaatimukset/uuselintarvikkeet/uuselintarvikeluvan-hakeminen/
https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/authorisations_en
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4594
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4590


Esimerkki asioista, joita toimijan tulee huomioida 
ennen uuden elintarvikkeen markkinoille saattamista

Raaka-aine

Onko käytetty 
elintarvikkeena 
EU:n alueella 
ennen 15.5.1997?

Kyllä

Vain ravintolisissä

Ei

Merkittävän 
käyttöhistorian 
perusteella turvallinen 
ja käyttö sallittu 
elintarvikkeissa

Merkittävän 
käyttöhistorian 
perusteella turvallinen 
ja käyttö sallittu 
ravintolisissä

Turvallisuus 
elintarvikkeena tulee 
arvioida ennen käyttöä 
elintarvikkeissa

Uuselintarvikehakemus

Hyväksytty

Hylätty

Käyttö sallittu 
elintarvikkeissa luvan 
edellyttämällä tavalla

Käyttö kielletty 
elintarvikkeissa

Terveysvaikutus?

Terveysvaikutus?

Hyväksytty / 
odotuslistalla 
oleva 
terveysväite?

Kyllä

Ei

Vaikutuksesta 
voi kertoa 
elintarvikkeen 
pakkauksessa, 
esillepanossa ja 
mainonnassa

Vaikutuksesta ei 
voi kertoa 
elintarvikkeen 
pakkauksessa, 
esillepanossa ja 
mainonnassa

Käyttö muissa 
elintarvikkeissa?
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Luonnonkasvien käyttö 
elintarvikkeiden maustamiseen
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Elintarvikearomit
(aromiasetus (EY) N:o 1334/2008)

Lisätään elintarvikkeisiin 
antamaan tai muuttamaan 
sen tuoksua tai makua

Aromiaineet

Aromien lähtöaineet

Paistoaromit

Savuaromit

Aromivalmisteet

Muut aromit tai 
niiden seokset

1) Elintarvikkeista valmistettuja 
aromivalmisteita, paistoaromeja (liitteen V 
rajoitusten täytyttävä), aromien lähtöaineita 
ja elintarvikkeiden ainesosia, joilla on 
aromaattisia ominaisuuksia saa käyttää 
elintarvikkeissa ilman erillistä hyväksyntää, 
jollei ole syytä epäillä niiden turvallisuutta

2) Muista raaka-aineista kuin elintarvikkeista 
valmistettuja aromivalmisteita, paistoaromeja 
(liitteen V rajoitusten täytyttävä) ja aromin 
lähtöaineita saa käyttää ilman erillistä 
hyväksyntää, jos raaka-ainetta on 
todistettavasti käytetty merkittävissä määrin 
aromien valmistuksessa eikä ole syytä epäillä 
aromien turvallisuutta

3) Muussa tapauksessa raaka-aineen käyttö 
aromin raaka-aineena vaati hyväksynnän ja 
luetteloinnin asetuksen 1334/2008 liitteen I 
osiin B-D tai F. 
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Elintarvikearomit
(aromiasetus (EY) N:o 1334/2008)

Lisätään elintarvikkeisiin 
antamaan tai muuttamaan 
sen tuoksua tai makua

Aromiaineet

Aromien lähtöaineet

Paistoaromit

Savuaromit

Aromivalmisteet

Muut aromit tai 
niiden seokset

• Pelkkä ravintolisä- tai 
teekäyttöhistoria tai 
käyttöhistoria 
alkoholijuomissa ei riitä 
osoittamaan, että raaka-
aine on aromilainsäädännön 
mukainen elintarvike (josta 
voi valmistaa aromeja)

• näissä tapauksissa tarvitaan 
aromikäyttöhistoriaa
(kansallinen tulkinta) 
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Aromikäyttöhistoria?

• Raaka-ainetta on todistettavasti käytetty merkittävissä määrin 
aromin/aromien valmistukseen, eikä ole syytä epäillä 
aromin/aromien turvallisuutta.

• Aromikäyttöhistorian selvittäminen ja osoittaminen on elintarvikealan 
toimijan vastuulla.

• Aromikäyttöhistorian osoittamiseksi kolmasmaakäyttö voidaan ottaa 
huomioon

• Aromikäyttöhistorian riittävyys arvioidaan tapauskohtaisesti

20.5.2021



Elintarvikkeiden turvallisuus
- kuka siitä vastaa?

20.5.2021



Roolit elintarviketurvallisuudessa

Elintarvikealan 
toimija

• Koostumus
• Ainesosien turvallisuus
• Ainesosien sallittavuus ja 

hyväksikäytettävyys
• Raaka-aineiden puhtaus

• Annettavat tiedot
• Pakkausmerkintöjen oikeellisuus 

ja paikkansapitävyys
• Markkinoinnin 

säädöstenmukaisuus

Markkinoilla 
olevat 
elintarvikkeet 
ovat turvallisia

Elintarvikkeita koskeva lainsäädäntö (EU- ja kansalliset säädökset)

Maa- ja metsätalousministeriö

Ruokavirasto
Kunnan 
valvontaviranomaisetTulli

Aluehallintovirastot
Ohjaa ja kouluttaa
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Yhteenveto

• Markkinoille saatettavien elintarvikkeiden tulee olla turvallisia
• Elintarvikkeen tai sen ainesosan turvallisuudesta kertoo mm. sen pitkä 

käyttöhistoria (ennen vuotta 1997)
• Jos merkittävää käyttöhistoriaa ei löydy elintarvikkeelle tai sen ainesosalle, 

kyseessä on uuselintarvike, jonka turvallisuus tulee arvioida ennen 
markkinoille saattamista (uuselintarvikelupa)

• Elintarvikealan toimija vastaa siitä, että elintarvike on turvallinen ja muiden 
elintarvikkeita koskevien määräysten mukainen

20.5.2021



Hyödyllisiä linkkejä

• Elintarvikkeet 
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/

• Luonnonvaraiset kasvit
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/elintarvikeryhmat/kasvikset/luonnonvaraiset-kasvit/

• Uuselintarvikkeet
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/yhteiset-koostumusvaatimukset/uuselintarvikkeet/

• Ravintolisät
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/elintarvikeryhmat/ravintolisat/

• Aromit
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/yhteiset-koostumusvaatimukset/elintarvikeparanteet/aromit/

• Pakkausmerkinnät
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/elintarvikkeista-annettavat-tiedot/pakkausmerkinnat/

• Ravitsemus- ja terveysväitteet
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/elintarvikkeista-annettavat-tiedot/ravitsemus--ja-terveysvaitteet/20.5.2021

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/elintarvikeryhmat/kasvikset/luonnonvaraiset-kasvit/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/yhteiset-koostumusvaatimukset/uuselintarvikkeet/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/elintarvikeryhmat/ravintolisat/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/yhteiset-koostumusvaatimukset/elintarvikeparanteet/aromit/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/elintarvikkeista-annettavat-tiedot/pakkausmerkinnat/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/elintarvikkeista-annettavat-tiedot/ravitsemus--ja-terveysvaitteet/
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ylitarkastaja
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Kysyttävää?
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