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Saarioinen lyhyesti 

• Kotimainen perheyritys 

• Yksi Suomen johtavista ruokataloista 

• Liikevaihto vuonna 2014 oli 282,3 milj. € 

• Markkinajohtaja valmisruuassa ja hilloissa 

• Tuoteryhmät: valmisruoka, lihavalmisteet, 

säilyvät tuotteet, raakalihavalmisteet 

• Asiakkaat: vähittäiskaupat, Foodservice-

asiakkaat (hotellit, ravintolat, julkisen 

sektorin asiakkaat) ja muu teollisuus 



Toimipaikat 
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Tampere 

Tampere 

Huittinen 

Valkeakoski 

Sahalahti 

Vantaa 

Rapla,  

Estonia 



Tilanne 

Elintarviketietoasetus (EU) 1169/2011 astui voimaan 13.12.2011 ja siirtymäaika 
loppui 13.12.2014. 

Jauhelihasäädökset astuivat voimaan 1.1.2014 alkaen 

Vielä on siirtymäaikaa jäljellä ravintoarvojen lisäämiseen tuotteisiin, joissa niitä ei 
ole ollut –> 13.12.2016 asti. 

Makkarapäätös kumottiin 1.7.2012 alkaen – siirtymäaika ensin kesään 2013 asti, 
jatkettiin kesään 2014… (luokittelu A- ja B-luokan makkaroihin lopetettiin) 

Voimakassuolaisuusrajat ilmoitettiin touko-kesäkuussa 2014 

Kansallinen asetus pakkaamattomien elintarvikkeiden merkinnöistä säädettiin 
marraskuussa 2014 – voimaan 1.4.2015 
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Miten kaikki meni? 

• Pakkausmerkintöjen muutossuunnitelmaa alettiin Saarioisissa 

tehdä syyskuussa 2012. Tällöin ei ollut vielä selvää, miten 

• laktoosi ilmoitetaan? 

• Mitkä ovat voimakassuolaisuusrajat? 

• Miten raakalihavalmisteet määritellään?   

• Tuleeko pakollisia alkuperämerkintöjä? Miten ne tehdään?  

• Monia muitakin tulkintoja oli auki. 

• Oli kuitenkin pakko aloittaa, koska elintarviketietoasetus 

vaikutti jokaikiseen pakkaukseen ja työ vaati aikaa. 

• Aloitimme salaatinkastikkeiden päällysmerkinnöistä syksyllä 

2012. 
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Pakkausmerkintöjen muutostyö 

1. Selvitetään, paljonko etikettejä/pakkauksia on varastossa ja 
pakkaustoimittajalla valmiina ja miten kauan ne riittävät 

2. Ilmoitetaan suunnitellusta päällysmerkintämuutoksesta 

3. tehdään pakkausmerkintämuutokset tuotetietojärjestelmään ja 
lähetetään uusittu teksti reproon, joka tekee painolaatat =>  
painomateriaali meille sähköisesti tarkastettavaksi 

4. tarkastetaan painomateriaali ja korjataan tarvittaessa 

5. tarkastetaan korjattu painomateriaali ja korjataan vieläkin 
tarvittaessa 

6. Tilataan uusittuja pakkausmateriaaleja 

7. Otetaan uusittu pakkausmateriaali käyttöön, kun vanhat ovat 
loppuneet – Joskus joudutaan laittamaan loput materiaalit 
hävikkiin. 

• Aikaa pitää varata tähän noin kolme kuukautta, joskus tapahtuu nopeammin, 
joskus aikaa menee vieläkin enemmän. 
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EDUT KULUTTAJILLE  

Tekstin fonttikoko kasvoi 

Allergeenit ilmoitetaan selkeämmin 

Saa edelleen ilmoittaa laktoosittomuudesta ja 
gluteenittomuudesta 

Kuluttajille lisää informaatiota . 

• Esim. jos makkarankuori ei ole syötävä, siitä on 
mainittava 
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 Ilmoitusmuodon vaatimuksia 

Tekstin koko: 

Pikku x:n 
korkeus 

vähintään      
1,2 mm  

Helpotukset: 

• Jos suurin pinta alle 80cm2, koko 
vähintään 0,9 mm 

• Jos suurin pinta on alle 10cm2, 
merkintävaatimus vain nimi, 
allergeenit, määrä ja säilyvyysaika 

Määrän 
ilmoittaminen:  

nestemäiset 
tuotteet 

millilitroina 

9 

Saa ilmoittaa 

edelleen 

grammoinakin 



Lisätietoa nimen yhteyteen 
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• merkintä, jos pakastettu ennen myyntiä 
ja myydään sulatettuina:  Sulatettu 

• sovelletaan lihavalmisteisiin, 
raakalihavalmisteisiin ja kalastustuotteisiin, 
jotka ovat koostettu yhteen lisäaineilla tai 
entsyymeillä tai muilla keinoin  

• nimen yhteyteen termi ”paloista yhdistetty 
liha”  

Paloista 
yhdistetty liha  

• jos tuote on leikkeen, paistin, viipaleen, 
annoksen tai ruhon muodossa ja lisättyä vettä 
on yli 5 %, nimessä on ilmoitettava lisätty vesi  

• Ei sovelleta: makkarat, veripalttu, lihamureke, 
pateet, lihapyörykkä (Lähde: Evira) 

Lisätty vesi  



 Allergeenien ilmoittaminen  

Allergeeneja korostettava ainesosa-
tekstissä 

• Kirjasinlajilla, kirjasintyylillä tai taustavärillä 

Elintarvikeala sopinut, että käytetään 
lihavointia 

• VK- tuotteet: allergeenit lihavoidaan 
ainesosatekstissä 

• Saarioisten Foodservice- tuotteet ja 
tuotetiedotukset: allergeenit aineosatekstin 
loppuun lihavoituna: Sisältää soijaa ja maitoa. 

11 



Allergeenit ilmoitettava 

• gluteenia sisältävät viljat,  

• äyriäiset ja äyriäistuotteet,  

• kananmunat ja munatuotteet,  

• kalat ja kalatuotteet,   

• maapähkinät ja maapähkinätuotteet,  

• soijapavut ja soijapaputuotteet,  

• maito ja maitotuotteet (laktoosi mukaan 
lukien),   

• pähkinät: manteli (Amygdalus communis 
L.), hasselpähkinä (Corylus avellana), 
saksanpähkinä (Juglans regia), 
cashewpähkinä (Anacardium 
occidentale), pekaanipähkinä (Carya 
illinoiesis (Wangenh) K. Koch), 
parapähkinä (Bertholletia excelsa), 
pistaasipähkinä (Pistacia vera), 
Macadamia pähkinä ja Queensland 
pähkinä (Macadamia ternifolia) sekä 
pähkinätuotteet,  

• selleri ja sellerituotteet,   

• sinappi ja sinappituotteet,  

• seesaminsiemenet ja 
seesaminsiementuotteet,   

• rikkidioksidi ja sulfiitti, joiden pitoisuudet 
ovat yli 10 mg/kg tai 10 mg/l SO2:na 
ilmaistuna 

• lupiinit ja lupiinituotteet,  

• nilviäiset ja nilviäistuotteet 
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Esimerkki – vähittäiskauppatuote 

• 3052 Lihamakaronilaatikko 

Makaroni (vehnä),  suomalainen naudanliha 18 %, 

rasvaton maito, vesi, kananmuna, kuohukerma, suola, 

kasviöljy, valkopippuri. Suolapitoisuus 0,8 %. 

 

UUSI teksti: 

Makaroni (vehnä), suomalainen naudanliha 18 %, 

rasvaton maito, vesi, kananmuna, kuohukerma, suola, 

rypsiöljy, valkopippuri. Vähemmän suolaa.  
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Esimerkki – Foodservice-tuote 

• 4188 Kalapyörykkä 16 g 

Seiti, turska, kananmuna, kasvimargariini (osittain kovetettu 

kasvirasva, aromi), perunarae, soijaproteiinivalmiste, 

perunajauho, rypsiöljy, sipuli, suola, maitojauhe, tilli, valkopippuri. 

Kalapitoisuus 79 %. Suolapitoisuus 1,0 %.  

 

Uusi teksti: 

Seiti, turska, kananmuna, kasvimargariini (osittain kovetettu 

rypsiöljy, aromi), perunarae, soijaproteiinivalmiste, perunajauho, 

rypsiöljy, sipuli, suola, maitojauhe, tilli, valkopippuri. Kalapitoisuus 

79 %.  

Sisältää kalaa, kananmunaa, soijaa ja maitoa. 
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Kasviöljyn ja margariinin alkuperä 

Alkuperä on kerrottava 

Palamargariini 

• Ennen: kasvimargariini (kasvirasva, aromi)  

• Nyt: kasvimargariini (palmu-, rypsi- ja kookosöljy, aromi)  

Juokseva margariini 

• Ennen: kasvimargariini (osittain kovetettu kasvirasva, 
aromi) 

• Nyt: kasvimargariini (osittain kovetettu rypsiöljy, aromi) 

HUOM! Palmuöljy on vastuullisesti tuotettua 
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 Ravintosisältöilmoitus 

• Laskennalliset ja analysoidut 
arvot molemmat kelpaavat 

• Ilmoitetaan aina 100g tai 100 ml 
kohden 

• Voidaan ilmoittaa myös annosta 
kohden, annoksen koko 
ilmoitettava 

• Suola = 2,5 x natriumin määrä 

• Jos ei ole lisätty ruokasuolaa, 
voi lisätä esim. maininnan ”Ei 
lisättyä suolaa” (esim. hillot). 

• Energia 

• Rasva 

•  josta 

- tyydyttynyttä 

• Hiilihydraatit 

•  josta  

- sokereita 

• Ravintokuitu 

• Proteiini 

• Suola 
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  Ravintoaineiden toisto 

• Pakkauksessa voidaan toistaa vain seuraavasti: 

a) Energiasisältö TAI 

b) Energiasisältö, rasva, tyydyttyneet rasvat, sokerit ja 

suola 

 

* Kuidun määrää ei saa toistaa pakkauksen etupuolella, 

vain ravitsemusväite on mahdollinen: ”Kuidun lähde” tai 

”Runsaskuituinen”. 
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Suolan ilmoittaminen 

Vanha tapa: 

• Ilmoitetaan muodossa suola (1,0 %) tai suolapitoisuus 1,0 % 
aineosatekstissä. 

• Suola on natriumkloridia ja määrä analysoitu kloridin perusteella 

Uusi asetus: 

• Suola ilmoitetaan ravintoarvotaulukossa. 

• Suola on 2,5 x natriumin määrä – sisältää siis  sekä lisätystä 
suolasta tulevan natriumin että luontaisen natriumin  

• Muutos on aiheuttanut hämminkiä kuluttajien keskuudessa ja 
samoin Foodservice-asiakkaiden keskuudessa. 

Vanha kansallinen asetus vielä voimassa (12/2016 asti): 

• Olemme siirtyneet ilmoittamaan vain uuden asetuksen mukaisesti 
suolan. 
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Pakkaamattomat elintarvikkeet  

- tiedot 1.4.2015 alkaen 



Lainsäädännön vaatimukset muuttuvat 

• EU:n elintarviketietoasetuksessa 1169/2011 säädetään 

pakattujen elintarvikkeiden päällysmerkinnöistä. 

• Pakattuja ovat mm. Saarioisten vk- ja Foodservice-tuotteet 

• Jokaisen jäsenmaan velvollisuuksiin kuuluu säätää 

kansallisesti pakkaamattomien elintarvikkeiden pakollisista 

tiedoista ja miten tiedot on loppukäyttäjille annettava. 

• Pakkaamattomia ovat mm. ruokaloissa myytävä ruoka, ruoka-

automaattien tuotteet 

• Myös kauppojen irtomyynti kuuluu tähän ryhmään 

• Kansallinen asetus 834/2014 astui voimaan 1.4.2015 alkaen  

20 



Mikä on pakkaamaton elintarvike? 

• pakkaamattomalla elintarvikkeella tarkoitetaan 

loppukuluttajalle sellaisenaan tarkoitettua elintarviketta 

• joka tarjoillaan elintarvikkeen luovutuspaikassa 

loppukuluttajalle valmiina nautittavaksi = tarjoilupaikat - 

ruokalat, ravintolat. 

• joka on valmiiksi pakattu elintarvikkeen luovutuspaikassa 

välitöntä myyntiä varten – esim. ruoka-automaatit 

• Lisäksi kaupoissa:  

• jonka kuluttaja itse pakkaa tai 

• joka pakataan kuluttajan pyynnöstä elintarvikkeen 

luovutuspaikassa tai  

• Välitön myynti= myynti vuorokauden sisällä 
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Tuotetiedot - tarjoilupaikka 

Tarjoilupaikassa 
pakkaamatto-

masta 
elintarvikkeesta  
loppukuluttajalle  
on ilmoitettava:  

1) elintarvikkeen 
nimi  

2) 
alkuperämaa 

tai lähtöpaikka.  

3) allergeenit 

• Säännöstä sovelletaan tarjoilupaikassa valmiiseen ruokaan huolimatta siitä, 

nauttiiko kuluttaja sen tarjoilupaikassa vai ottaako sen mukaansa. 

• Alkuperämaa: pääainesosan alkuperämaan (esim. liha, kala) ilmoittaminen on 

vielä vapaaehtoista, mutta suotavaa. (Tieto on pakollista, jos on vaara harhaanjohtamiseen) 

• Liha tarkoittaa kaikkea lihaa: nauta, sika, broiler, kalkkuna, hevonen 
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Tuotetiedot - vähittäismyymälä 

Vähittäismyyntipaikassa pakkaamattomasta 
elintarvikkeesta on loppukuluttajalle ilmoitettava  

1) 
elintarvikkeen  

nimi 

2) 
elintarvikkeen 

ainesosat  

3) alkuperämaa 
tai lähtöpaikka 

sekä  

4) tarvittavat 
käyttö- ja 

säilytysohjeet 

5) seuraavat 
ravintosisältöä 
koskevat tiedot:  
• Juustot, makkarat ja muut 

leikkeleet: rasvan ja suolan 
määrä   

• Ruokaleivät: suolan määrä. 

6) allergeenit 
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Allergeenit 
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Allergeeni Ilmoitustapa 

Gluteenia sisältävät viljat gluteeni 

Äyriäiset (mm. katkarapu) Esim. katkarapu  

Kananmunat kananmuna 

Kalat kala 

Kaikki pähkinät, myös maapähk.) pähkinä 

Seesaminsiemenet seesaminsiemenet 

Soijapavut soijapapu 

Maito ja maitovalmisteet (myös laktoosi) maito 

Selleri selleri 

Sinapinsiemen, sinappi sinapinsiemen, sinappi 

Rikkidioksidi ja sulfiitti, joiden pitoisuudet 

ovat yli 10 mg/kg tai 10 mg/l SO2:na  

rikkidioksidi/sulfiitti 

Lupiinin kukat ja siemenet lupiini 

Nilviäiset (kotilot, simpukat, mustekala) nilviäinen 



Tietojen ilmoittamistapa 

• Suositellaan.  

• Tiedot on ilmoitettava loppukuluttajalle 
elintarvikkeen luovutuspaikassa 
pakkaamattoman elintarvikkeen 
läheisyydessä olevassa helposti 
havaittavassa ja selkeässä esitteessä 
tai taulussa tai muulla vastaavalla 
tavalla. Saarioisilla suositus: 
henkilöstöravintolassa ruokalistataulussa  

Kirjallisesti 

• Kun tiedot annetaan kuluttajalle 
suullisesti, siitä pitää ilmoittaa selkeästi = 
kirjallisesti myynti- tai tarjoilupaikan 
läheisyydessä  

• Tietojen tulee lisäksi olla kirjallisessa tai 
elektronisessa muodossa henkilökunnan 
ja valvontaviranomaisten helposti 
saatavilla – esim. keittiössä.  

Suullisesti  
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Esimerkkejä 

• Esim. 1. Jauhelihapihvi, kermakastike, perunat 

• Allergeenit: gluteeni, kananmuna, maito. Lihan alkuperämaa 

Suomi 

 

• Esim. 2. Chicken Kiev, riisi, currykastike 

• Allergeenit: gluteeni, maito. Lihan alkuperämaa Ranska.  

TAI  

• Esim. 3. Chicken Kiev (Ranska), riisi, currykastike 

• Allergeenit: gluteeni, maito.  
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Lopuksi 

• Saarioisilla kaikki pakkausmerkinnät on tehty. Joihinkin 

muutoksiin saimme valvojaltamme joustoa ja teimme 

viimeisimmät muutokset alkukeväästä. 

• Nyt olemme siirtymässä tehtaillamme jodioidun suolan 

käyttöön ja suurin osa pakkauksista pitää taas uusia… 

 

  Kiitos! 
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