TIEDOTE 30.3.2022

Pakkausmerkintöjä koskevat helpotukset Ukrainan sodan
aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa
Poikkeavien tuotetietojen ilmoittaminen Synkka-tuotetietopalvelussa
Ruokavirasto on tehnyt 22.3.2022 päätöksen tiettyjen elintarvikkeiden pakollisia pakkausmerkintöjä koskevista
helpotuksista Ukrainan sodan aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa. Päätöksen taustalla ovat sodan
aiheuttamat raaka-aineiden saatavuusongelmat.
Mikäli tuotteessa käytetään poikkeustilanteesta johtuen pakkausmerkinnöistä poikkeavia raaka-aineita,
ilmoitetaan todelliset tuotteessa käytetyt raaka-aineet ja tuotetiedot kuluttajille ostopaikoissa. Synkkatuotetietopalveluun tietoja ilmoitetaan erityisesti tiedon saamiseksi kuluttajien nähtäville verkkokaupoissa.
Suomen kohdemarkkinalle julkaistuista tuotteista päivitetään seuraavat tiedot:
-

Ainesosalista (ID 816)
o

Ainesosalista päivitetään vastaamaan tuotteessa käytettyjä raaka-aineita. Muutokset tehdään
kaikkiin kieliversioihin, tyypillisesti suomi, ruotsi ja englanti.

o

Ainesosalistan alkuun kirjoitetaan ISOILLA KIRJAIMILLA huomioteksti, jonka perään tieto, mitä
on muutettu sekä mikäli mahdollista myös tieto siitä, mitä tuote-eriä tämä poikkeus koskee.
Esimerkiksi:
§

o

Mikäli kyseessä on yleisesti allergioita tai intoleransseja aiheuttava aine, tulee se aina ilmoittaa
myös pakkauksessa olevissa pakkausmerkinnöissä. Tällöin ilmoitus Synkkaan ei riitä.
§

-

Verkkokaupoissa näkyvimmällä paikalla useimmiten on tuotekuvaus, joka Synkassa
tallennetaan tietokenttään Markkinointiteksti. Tämän vuoksi yllä kuvattu huomioteksti lisätään
samansisältöisenä myös markkinointitekstin alkuun.

Ravintosisältötiedot (ID 1257)
o

-

Synkan Allergeenit (ID 20) on myös päivitettävä

Markkinointiteksti (ID 1083)
o

-

HUOM! UKRAINAN SODAN AIHEUTTAMAN RAAKA-AINEPULAN VUOKSI PAKKAUKSEEN
PAINETTU AINESOSALISTA POIKKEAA TÄSSÄ ILMOITETUSTA. PAKKAUKSESSA
ILMOITETTU AURINGONKUKKAÖLJY ON KORVATTU RYPSIÖLJYLLÄ. KOSKEE
PAKKAUKSIA, JOISSA PARASTA ENNEN PVM ON pp.kk.vvvv JÄLKEEN.

Tiedot päivitetään vastaamaan uusia raaka-aineita etenkin, mikäli korvaava raaka-aine muuttaa
merkittävästi tuotteen ravintosisältöä, esimerkiksi rasvahappokoostumusta haitalliseen
suuntaan.

Alkuperätiedot
o
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Kun elintarvikkeen tai sen ainesosan alkuperämaa ilmoitetaan pakkausmerkinnöissä, on sen
tiedon myös poikkeusolojen aikana oltava oikein.
§

Ainesosan alkuperämaa (ID 868) muutetaan vastaamaan oikeaa tilannetta, jos tämä on
ilmoitettu

§

Tarvittaessa päivitetään Valmistusmaa (ID 2300)
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Muuta huomioitavaa:
-

Synkkaan tehtävien muutosten lisäksi asiakkaat (kaupan keskusliikkeet, tukut jne.) voivat pyytää
erillisilmoitusta muuttuvista tuotteista. Varmista ohjeet tilaajaltasi.

-

Tästä poikkeustilanteesta johtuen myöskään tuotteen GTIN-koodia ei tarvitse vaihtaa, vaikka tuotteen
raaka-aine vaihtuu. Mikäli tuote muuttuu muusta syystä, GTIN-koodi tulee vaihtaa normaaliin tapaan
GTIN-hallintastandardin mukaisesti.

-

Mikäli tuotetta viedään johonkin muuhun maahan, on toimittajan varmistettava kyseisen maan
käytännöt raaka-aineiden muuttamisessa ja tuotetietojen ilmoittamisessa.

-

Tilanteen normalisoiduttua, tavarantoimittajan tulee huolehtia, että tiedot palautetaan alkuperäisiksi
Synkassa.

24.3.2022 Ruokavirasto myöntää helpotuksia elintarvikkeiden pakkausmerkintöihin Ukrainan sodan aikana:
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/uutiset-elintarvikealalta/ruokavirasto-myontaa-helpotuksiaelintarvikkeiden-pakkausmerkintoihin-ukrainan-sodan-aikana/
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