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Hunajan ja hunajavalmisteen 
pakkausmerkinnät

• Pakkausmerkinnät on iso 
asiakokonaisuus, josta 
tässä esityksessä voidaan 
esittää vain osa

• Apua saa kysyä: 
anneli.salonen@hunaja.net

• Merkintävaatimukset 
koskevat myös 
etämyyntiä ja 
verkkokauppaa 

mailto:anneli.salonen@hunaja.net


Hunajan pakkausmerkinnät

Sisällön määrä
• Samassa 

näkökentässä 
nimen kanssa

Vapaaehtoiset merkinnät

Pakolliset merkinnät

Elintarvikkeen nimi

Hyvää Suomesta- merkki
tai Alkuperämaa: Suomi

Kaikki pakolliset tiedot myös 
ruotsiksi kaksikielisillä 
paikkakunnilla



Hunajan pakkausmerkinnät

Pakkaajan tiedot
• Tuottaja
• Pakkaaja
• Markkinoija

Parasta ennen merkintä 
ja erätunnus
• Parasta ennen merkintä voi 

olla erätunnus, jos 
päivämäärä mainittu

• Muut muodot: parasta 
ennen 11.2021 loppua tai 
2021 loppua

Tuottaja
Maija Mehiläinen
Mehiläiskuja 99
00001 Mesilä

Parasta ennen:
30.10.2022

Kaikki pakolliset tiedot myös ruotsiksi 
kaksikielisillä paikkakunnilla



Hunajan pakkausmerkinnät

Varoitusmerkintä

Säilytysohje

Kaikki pakolliset tiedot myös ruotsiksi 
kaksikielisillä paikkakunnilla



Hunajan pakkausmerkinnät

Ravintoarvo-
taulukko

www.fineli.fi

Kaikki pakolliset tiedot myös ruotsiksi 
kaksikielisillä paikkakunnilla



Luomuhunajan pakkausmerkinnät

Luomumerkki
Nämä laitettava myös 
kanteen, koska pitää olla 
samassa näkökentässä 
valvovan viranomaisen 
numero kanssa. Tarkat 
ohjeet Ruokaviraston 
sivuilla

Kaikki pakolliset tiedot myös ruotsiksi 
kaksikielisillä paikkakunnilla



Hunajavalmisteen pakkausmerkinnät

Hunajavalmisteet

• Jos hunajaan on lisätty marjajauhetta, aromia, kuitua, 
siitepölyä, muita mehiläistuotteita, tms. se on hunajavalmiste

• Koska hunajavalmiste ei ole kuluttajalle tuttu käsite, täytyy 
sen nimeä tarkentaa niin, että se kuvaa tuotetta mahdollisim-
man tarkasti

Lähde: Elintarviketieto-opas, s. 54



Hunajavalmisteen pakkausmerkinnät

Hunajavalmisteet

• Tuotteella voi olla markkinointinimi, mutta myös tuotteen 
kuvaava nimi pitää olla etiketissä, ja se on pakollinen tieto

• Esim. Pirtsakka, Mintunmakuinen hunajavalmiste

• Markkinointinimiä valitessa tarkkana, että ei tule 
väitelainsäädäntö vastaan

• Hunajavalmisteet ovat elintarvikkeita, joilla on hunajaan 
verrattuna osittain eri ohjeet pakkausmerkintöihin liittyen

• Tässä esityksessä on mahdollista esittää vain osa 
merkintävaatimuksista

• Jos tarvetta on, voidaan pitää asiasta webinaari, johon 
voidaan pyytää Ruokaviraston asiantuntija mukaan



Hunajavalmisteen pakkausmerkinnät

Siitepölyhunajavalmiste

200 g

Tuottaja: Hunajayritys oy, Hunajatie 5, 00000 
Paikkakunta

Parasta ennen: 10.10.2021

Kaikki pakolliset tiedot myös 
ruotsiksi kaksikielisillä 
paikkakunnilla

Elintarvikkeen pakkausmerkinnät

• Tuotteen tarkka kuvaava nimi 

• Sisällön määrä nimen kanssa 
samaan näkökenttään.

• Vastuussa olevan toimijan nimi 
ja postiosoite (tuottaja, pakkaaja tai 
markkinoija.)

• Vähimmäissäilyvyysaika ja 
elintarvike-erän tunnus: tämä 
voidaan merkitä koko päiväyksenä 
parasta ennen 10.10.2022, parasta 
ennen 10.2022 loppua tai parasta 
ennen 2022 loppua. Jos käytetään koko 
päiväystä, se toimii myös elintarvike-
erän tunnuksena, joka on pakollinen 
pakkausmerkintä. Jos käytetään erillistä 
erätunnusta, laitetaan sen numeron 
eteen L-kirjain, esim. L125



Hunajavalmisteen pakkausmerkinnät

Siitepölyhunajavalmiste

200 g

Ainekset: hunaja, siitepöly x paino -%

Tuottaja: Hunajayritys oy, Hunajatie 5, 00000 
Paikkakunta

Elintarvikkeen pakkausmerkinnät

• Ainesosaluettelo/ainekset: 
raaka-aineet painon mukaan 
alenevassa järjestyksessä

• Jos nimessä on joku korostettu 
jotain ainesosaa, sen määrä 
prosentteina pitää ilmoittaa 
ainesosaluettelossa

Parasta ennen: 10.10.2021

Kaikki pakolliset tiedot myös 
ruotsiksi kaksikielisillä 
paikkakunnilla



Hunajavalmisteen pakkausmerkinnät

Siitepölyhunajavalmiste

200 g

Ainekset: hunaja, siitepöly x%

Tuottaja: Hunajayritys oy, Hunajatie 5, 00000 
Paikkakunta

Elintarvikkeen pakkausmerkinnät

• Ravintoarvoilmoitus: tietty 
minimimuoto, joka on 
pakollinen. Tietoja raaka-
aineiden ravintosisällöstä 
esim. www.fineli.fi

• Elintarvikkeet, jotka on 
vapautettu 
ravintoarvoilmoituksesta:

Parasta ennen: 10.10.2021

Kaikki pakolliset tiedot myös 
ruotsiksi kaksikielisillä 
paikkakunnilla

Ravintoarvo/ 100 g: Energia xxxx kJ/ xxx kcal, 
rasva x g, josta tyydyttynyttä, hiilihydraatit xx g, 

josta sokereita xx g, proteiini x g ja suola x g. 

http://www.fineli.fi/


Hunajavalmisteen pakkausmerkinnät

Siitepölyhunajavalmiste

200 g

Ainekset: hunaja*, siitepöly*

Käyttöohje: Käytetään hunajan tapaan yli 1-
vuotiaille

Tuottaja: Hunajayritys oy, Hunajatie 5, 00000 
Paikkakunta

*Alkuperämaa: Suomi. 

Elintarvikkeen pakkausmerkinnät

• Käyttöohje, joka voi sisältää 
varoitusmerkinnän, mutta 
voivat olla myös erikseen. 
Varoitusmerkintä ei ole 
hunajavalmisteessa tällä 
hetkellä pakollinen

• Pääraaka-aineen alkuperämaa 
pakollinen, Suomen lisäksi 
voidaan mainita myös alue

Parasta ennen: 10.10.2021

Kaikki pakolliset tiedot myös 
ruotsiksi kaksikielisillä 
paikkakunnilla

Ravintoarvo/ 100 g: Energia xxxx kJ/ xxx kcal, 
rasva x g, josta tyydyttynyttä, hiilihydraatit xx g, 

josta sokereita xx g, proteiini x g ja suola x g. 



Hunajavalmisteen pakkausmerkinnät

Puolukkahunajavalmiste

200 g

Ainekset: hunaja*, puolukkajauhe x paino -%*

Käyttöohje: Käytetään hunajan tapaan yli 1-
vuotiaille

Tuottaja: Hunajayritys oy, Hunajatie 5, 00000 
Paikkakunta

*Alkuperämaa: Suomi. 

Parasta ennen: 10.10.2021 Hunajapuolukka-
valmiste

Puolukkainen 
hunajavalmiste

Kaikki pakolliset tiedot myös 
ruotsiksi kaksikielisillä 
paikkakunnilla

Ravintoarvo/ 100 g: Energia xxxx kJ/ xxx kcal, 
rasva x g, josta tyydyttynyttä, hiilihydraatit xx g, 

josta sokereita xx g, proteiini x g ja suola x g. 

Vaihtoehtoisia nimiä:



Hunajavalmisteen pakkausmerkinnät

Puolukanmakuinen hunajavalmiste

200 g

Ainekset: hunaja*, puolukka-aromi

Käyttöohje: Käytetään hunajan tapaan yli 1-
vuotiaille

Valmistaja: Hunajayritys oy, Hunajatie 5, 00000 
Paikkakunta

*Alkuperämaa: Suomi. 

Parasta ennen: 10.10.2021

Kaikki pakolliset tiedot myös 
ruotsiksi kaksikielisillä 
paikkakunnilla

Ravintoarvo/ 100 g: Energia xxxx kJ/ xxx kcal, 
rasva x g, josta tyydyttynyttä, hiilihydraatit xx g, 

josta sokereita xx g, proteiini x g ja suola x g. 

Aromi merkitään 
ainesosaluetteloon, mutta 
sen painoprosenttia ei 
tarvitse ilmoittaa eikä sitä 
tarvitse huomioida 
ravintoarvoluettelossa. 



Hunajavalmisteen pakkausmerkinnät

Marjahunajavalmiste
Puolukka-, karpalo-, tyrnijauhe ja hunaja

200 g

Ainekset: hunaja*, puolukka*-, karpalo*- ja 
tyrnijauhe*x paino -%

Käyttöohje: Käytetään hunajan tapaan yli 1-
vuotiaille

Valmistaja: Hunajayritys oy, Hunajatie 5, 00000 
Paikkakunta

*Alkuperämaa: Suomi. 

Parasta ennen: 10.10.2021

Ravintoarvo/ 100 g: Energia xxxx kJ/ xxx kcal, 
rasva x g, josta tyydyttynyttä, hiilihydraatit xx g, 

josta sokereita xx g, proteiini x g ja suola x g. 

Kaikki pakolliset tiedot myös 
ruotsiksi kaksikielisillä 
paikkakunnilla

Valmiste, jossa käytetään 
useampaa marjajauhetta:
Nimen yhteyteen merkitään 
tuotteesta ainekset, 
esimerkiksi Puolukka-, 
karpalo- tyrnijauhe ja hunaja. 
Huomioi marjajauheet 
ainesosaluettelossa ja 
ravintoarvoilmoituksessa.



Hunajavalmisteen pakkausmerkinnät

Mintunmakuinen hunajavalmiste
200 g

Ainekset: hunaja*, luontainen minttuaromi

Käyttöohje: Käytetään hunajan tapaan yli 1-
vuotiaille. 

Valmistaja: Hunajayritys oy, Hunajatie 5, 
00000 Paikkakunta

*Alkuperämaa: Suomi. 

Parasta ennen: 10.10.2021

Päivän piristys

Tuotenimi ja kuvaava nimi 
pitää olla samansuuruisilla 
kirjaimilla

Kaikki pakolliset tiedot myös 
ruotsiksi kaksikielisillä 
paikkakunnilla

Ravintoarvo/ 100 g: Energia xxxx kJ/ xxx kcal, 
rasva x g, josta tyydyttynyttä, hiilihydraatit xx g, 

josta sokereita xx g, proteiini x g ja suola x g. 

Hunajavalmisteella voi olla 
markkinointinimi, mutta se 
viereen täytyy laittaa 
samankokoisella fontilla 
tuotteen kuvaava nimi. 
Markkinointinimiä käytettäessä 
täytyy olla tarkkana, että ei 
viitata hunajan vaikutuksiin, 
koska hunajalle ei ole olemassa 
yhtään hyväksyttyä 
terveysväitettä. 



Hunajavalmisteen pakkausmerkinnät

Inkiväärinmakuinen hunajavalmiste

200 g

Ainekset: hunaja*, inkiväärijauhe x paino -%

Käyttöohje: Käytetään hunajan tapaan yli 1-
vuotiaille. 

Ei suositella raskaana oleville.

Valmistaja: Hunajayritys oy, Hunajatie 5, 
00000 Paikkakunta

*Alkuperämaa: Suomi. 

Parasta ennen: 10.10.2021

Kaikki pakolliset tiedot myös 
ruotsiksi kaksikielisillä 
paikkakunnilla

Ravintoarvo/ 100 g: Energia xxxx kJ/ xxx kcal, 
rasva x g, josta tyydyttynyttä, hiilihydraatit xx g, 

josta sokereita xx g, proteiini x g ja suola x g. 

Jos tuotteessa käytetään 
inkivääriä, suositellaan 
varoitusmerkinnän 
käyttöä.



Hunajavalmisteen pakkausmerkinnät

Mitä pakkauksessa EI saa lukea?

• Pohjola(n): -> epämääräinen alue

• Arktinen: -> emme ole arktisella alueella –paitsi Lapissa tietysti

• Voima: -> terveysväite. Hunajalle ei ole Euroopan elintarvike-
turvallisuusviranomaisen (EFSA) hyväksymiä terveysväitteitä

->Markkinointinimiä valitessa tarkkana, että ei tule väitelainsäädäntö vastaan

• Hunajavalmisteissa luonnon, luonnollinen, koska hunajaan on 
lisätty muita ainesosia

• Aito, oikea, puhdas

• Parasta laatua tai premium: ilmaisulle oltava perusteet, jotka 
kerrotaan kuluttajalle

• Marjan, kasvin tai hedelmän kuvia, jos tuotteessa on pelkkää 
aromia



Hunajavalmisteen pakkausmerkinnät

Tässä esityksessä ei voitu kertoa kaikkea pakkausmerkintöihin 
liittyvää

Mistä lisää tietoa?

• Oman kunnan terveystarkastaja

• Ruokavirasto: ylitarkastaja Tuulikki Lehto, 
tuulikki.lehto@ruokavirasto.fi

• SML:n nettisivut päivitetään merkintöjen osalta lähiaikoina

• More than honey –hanke: anneli.salonen@hunaja.net

• etsitään vastauksia kysymyksiinne

• apua ravintoarvomerkintöjen laskemiseen

• kommentteja pakkausmerkintöihin ennen painamista

mailto:anneli.salonen@hunaja.net


Ruokaviraston ohjeita ja lainsäädäntöä
Ruokavirasto: 
• Elintarviketieto-opas ja muita ohjeita:
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/elintarvi
kkeista-annettavat-tiedot/pakkausmerkinnat/elintarviketieto-opas-ja-
muut-ohjeet/
• Ruokaviraston nettikurssi pakkausmerkinnöistä: 

aineisto.ruokavirasto.fi/pakkausmerkinnät/
Lainsäädäntöä
• Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011 elintarviketietojen 

antamisesta kuluttajille (elintarviketietoasetus)
• Elintarvikkeen pääainesosan alkuperämaan ilmoittamisesta säädetään komission 

täytäntöönpanoasetuksella EU N:o 2018/775. Asetus on voimassa, ja sitä on 
sovellettava viimeistään 1.4.2020 alkaen.

• Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1334/2008 elintarvikkeissa 
käytettävistä aromeista ja tietyistä ainesosista, joilla on aromaattisia ominaisuuksia, 
muutoksineen, IV luku. 

• Komission tiedonanto (2017/C 428/01). Elintarviketietojen antamisesta kuluttajille 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 liitteessä 
II lueteltuja allergioita tai intoleransseja aiheuttavia aineita tai tuotteita koskevien 
tietojen ilmoittamisesta. 

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/elintarvikkeista-annettavat-tiedot/pakkausmerkinnat/elintarviketieto-opas-ja-muut-ohjeet/
http://aineisto.ruokavirasto.fi/pakkausmerkinn%C3%A4t/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1579073350732&uri=CELEX:02018R0775-20190609


Kiitos mielenkiinnosta!


