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Myynti ja tarjoilu  

Elintarvikkeita tulee käsitellä, säilyttää ja kuljettaa huolellisesti siten, ettei niiden hygieeninen laatu vaarannu. 

Toimijalla tulee olla oikeat tiedot myytävistä ja tarjoilemistaan elintarvikkeista, jotka tulee antaa kuluttajille. 

 

Pakkaamattomista elintarvikkeista annettavat tiedot 

Pakkaamattomien elintarvikkeiden tarjoilun ja myynnin yhteydessä tulee antaa tiedot elintarvikkeen nimestä, 

alkuperästä sekä elintarvikkeen sisältämistä allergiaa / intoleransseja aiheuttavista ainesosista. Lisäksi myynnin 

yhteydessä tulee antaa tieto elintarvikkeen kaikista ainesosista sekä tarvittavat käyttö- ja säilytysohjeet. Tiedot voi 

antaa suullisesti, mikäli myynnin tai tarjoilun yhteydessä kerrotaan, että elintarvikkeita koskevat tiedot voi pyytää 

myyjältä. 

 

Pakattujen elintarvikkeiden merkinnät 

Pakatuissa elintarvikkeissa tulee olla vähintään seuraavat merkinnät: 

1) Elintarvikkeen nimi 

2) Elintarvikkeen ainesosat 

Yliherkkyyttä aiheuttavat ainesosat merkitään lihavoituna 

mm. gluteenia sisältävät viljat (vehnä, ruis, ohra, kaura, speltti, kamutvilja sekä niiden hybridikannat) ja 

viljatuotteet, äyriäiset ja äyriäistuotteet, kananmunat ja munatuotteet, kala ja kalatuotteet, maapähkinä ja 

maapähkinätuotteet, soijapapu ja soijapaputuotteet, maito ja maitotuotteet, pähkinät ja pähkinätuotteet, selleri 

ja sellerituotteet, sinappi ja sinappituotteet, seesaminsiemenet ja seesaminsiementuotteet, rikkidioksidi ja sulfiitit, 

lupiini ja lupiinituotteet sekä nilviäiset.  

3) Valmistuspäivä 

4) Sisällön määrä 

5) Valmistajan nimi, (paikka numero ja yrityksen tai yksityisen henkilön nimi) 

6) Säilytys- / käyttöohje tarvittaessa 
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ELINTARVIKEVALVONTA 

Turun Ympäristöterveydenhuolto valvoo elintarvikkeiden kaupanpitoa, kuljetusta, käsittelyä, luovutusta, 

maahantuontia, maastavientiä, markkinointia, tarjoilua ja valmistusta Turun kaupungin alueella. Turun 

Ympäristöterveydenhuolto valvoo ja ohjaa elintarvikkeiden omavalvontaa, mutta toiminnanharjoittajalla on 

vastuu valvoa omaa toimintaansa omavalvonnalla. 

 

Mikäli näytteilleasettajan osastolla myydään, säilytetään, valmistetaan tai tarjoillaan elintarvikkeita, tulee siitä 

ilmoittaa Turun Ympäristöterveydenhuoltoon. 

 

Tiedotus (ilmoitus) elintarvikkeiden tilapäisestä myynnistä tai muusta käsittelystä on tehtävä viimeistään 4 

vuorokautta ennen ilmoitetun toiminnan aloittamista Turun Ympäristöterveydenhuoltoon postitse tai e-mailitse. 

Tiedotuksen (ilmoituksen) liitteenä ei välttämättä tarvitse olla omavalvontasuunnitelmaa, mutta ottakaa 

omavalvontasuunnitelma messuille mukaan, koska ne saatetaan tarvittaessa tarkistaa messuilla. Samoin ottakaa 

mukaan messuille hygieniapassit (hygieniaosaamistodistukset) mahdollista tarkastusta varten. 

 

Huom! Erillisohjeet näytteilleasettajille, joilla on ulkopaikka. 

Elintarvikkeiden valvonnasta Turun kaupungin alueella vastaa Turun Ympäristöterveydenhuollon 

elintarvikevalvonta, puh. (02) 262 4300.  

 

Lisätietoja 

Turun kaupunki, Kaupunkiympäristötoimiala, Ympäristöterveys 

Terveystarkastaja Jari Tulonen 

Puolalankatu 5, 4. krs 

20100 TURKU 

 

Puh. 0500 909 100 tai (02) 266 1080 

E-mail. jari-pekka.tulonen@turku.fi 

http://www.turku.fi/henkilo/jari-tulonen 
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