
HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ TUOREKASVIKSIA 
VALMISTAVIIN YRITYKSIIN – TUOPRO2

JÄLJITETTÄVYYS



MITÄ JÄLJITETTÄVYYDELLÄ 
TARKOITETAAN?

Jäljitettävyydellä tarkoitetaan mahdollisuutta jäljittää 
elintarvike, rehu, elintarviketuotantoon käytettävä eläin tai 
valmistusaine, joka on tarkoitettu lisättäväksi tai jota 
oletetaan lisättävän elintarvikkeeseen tai rehuun, kaikissa 
tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheissa ja seurata kutakin 
näistä kyseisissä vaiheissa. 
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Lainsäädäntö:  Yleinen elintarvikeasetus (EY) N:o 178/2002  ja Elintarvikelaki 17 § (muutos 365/2013).



JÄLJITETTÄVYYS

Elintarvikealan toimijalla on oltava käytössä sellaiset 
järjestelmät ja menettelyt, joiden avulla ne voivat tunnistaa 
muut yritykset, joilta edellä mainitut vastaanotetut 
valmistusaineet ovat tulleet ja joille niiden valmistamia 
tuotteita on toimitettu (”yksi askel eteenpäin ja yksi askel 
taaksepäin ketjussa”). Nämä tiedot on annettava pyynnöstä 
toimivaltaiselle viranomaiselle. 

Markkinoille saatetuissa tai todennäköisesti markkinoille 
saatettavissa elintarvikkeissa on niiden jäljitettävyyden 
helpottamiseksi oltava riittävät ja asianmukaiset 
pakkausmerkinnät ja tunnistetiedot. Elintarvikealan toimijat, 
mm. valmistajat ja myyjät, ovat vastuussa jäljitettävyydestä.
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MIKSI JÄLJITETTÄVYYTTÄ 
TARVITAAN?

•Jäljitettävyys on keino, jonka avulla voidaan reagoida 
elintarvikkeista tai rehuista peräisin oleviin potentiaalisiin 
riskeihin, ja jolla varmistetaan, että elintarvikkeet ovat 
turvallisia.

•Jäljitettävyyden avulla voidaan tehdä kohdennettuja 
takaisinvetoja ja toimittaa julkisesti  täsmällistä tietoa, 
jolloin kaupalle aiheutuvat vahingot voidaan minimoida.
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MIKSI JÄLJITETTÄVYYTTÄ 
TARVITAAN?

•Elintarvikekriisit kuten dioksiinikontaminaatio ovat 
osoittaneet, kuinka tärkeää on nopeasti identifioida ja 
eristää vaaralliset elintarvikkeet ennen kuin ne ovat 
menneet kuluttajalle saakka.

•Kuluttajat haluavat varmistua ruokansa alkuperästä, 
esim. tuoteväärennökset, GMO ja luomu.

•Keino tuottaa lisäarvoa elintarvikkeille  
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MIKSI JÄLJITETTÄVYYTTÄ 
TARVITAAN?
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Ulkoiset motiivit Kustannussäästöt Tuoton maksimointi
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Jäljitettävyyden motiivien ryhmittely



ULKOINEN JA SISÄINEN 
JÄLJITETTÄVYYS
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• Omavalvontasuunnitelmassa kuvataan toimijan 
jäljitettävyysjärjestelmä. 

• Asetuksessa EY N:o 178/2002, artiklassa 18 
edellytetään, että toimijoilla on käytössään 
tuotteidensa jäljitettävyyden varmistamiseen 
tarkoitetut järjestelmät ja menettelyt. Kyseisessä 
artiklassa ei säädetä järjestelmien yksityiskohdista, 
mutta ilmaisuihin ”järjestelmät” ja ”menettelyt” 
sisältyy oletus jäsennetystä mekanismista, jonka 
avulla tarvittavat tiedot voidaan toimittaa 
toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä.



ULKOINEN JA SISÄINEN 
JÄLJITETTÄVYYS
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Kuvaus tuotantoketjusta ja jäljitettävyyssuunnista elintarviketeollisuudessa ja -kaupassa 
(Riihikoski ja Tuikkanen 2005).



ULKOINEN JA SISÄINEN 
JÄLJITETTÄVYYS SEKÄ ERÄ
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• Ulkoisella jäljitettävyydellä tarkoitetaan sitä, että toimija 
pystyy osoittamaan, kuka on toimittanut ja mistä raaka-aine-
tai muu tuote-erä on tullut omaan yritykseen (toimittaja-
jäljitettävyys) ja mihin oma yritys on toimittanut lähetetyn erän 
(asiakasjäljitettävyys). 

• Sisäisellä eli prosessijäljitettävyydellä tarkoitetaan sitä, että 
toimija pystyy yhdistämään elintarvikelain mukaisella riittävällä 
tarkkuudella, mitä omaan yritykseen tulleita eriä mikin omasta 
yrityksestä lähtevä erä sisältää. Elintarvikealan toimija voi 
päättää sisäisen jäljitettävyysjärjestelmän käyttöönotosta ja 
yksityiskohdista. Nämä riippuvat elintarvikeyrityksen 
luonteesta ja koosta. Mitä paremmin sisäinen jäljitettävyys on 
otettu huomioon, sitä rajatumpi ja täsmällisempi takaisinveto 
voidaan tarvittaessa toteuttaa.



RAAKA-AINE- JA TUOTEVIRTOJEN SEURAA-
MISEN JA DOKUMENTOINNIN VÄLINEET

• Raaka-aine- ja tuotevirtoja voidaan seurata eri tavoin, mm. 
manuaalisesti (käsin), sähköisesti viivakoodeja apuna käyttäen 
sekä eränumeroiden, valmistuspäivämäärien ja viimeisen 
käyttöpäivämerkinnän perusteella. Jos raaka-aineita ja tuotteita 
on paljon, jäljitettävyyden hallintaan voidaan tarvita 
tuotannonohjausjärjestelmä. Markkinoilla on saatavilla erilaisia 
järjestelmiä, esimerkiksi ERP-ratkaisut (Enterprise Resource
Planning Systems). 

• Elintarvikkeen tulee olla tunnistettavissa (riittävät merkinnät) ja 
yhdistettävissä asiakirjoihin. Tavaraerien mukana lähtee 
lähetysluettelo. Logistiikassa on oleellista tietää, kuka lähettää, 
minne lähettää ja mitä lähettää. Saateasiakirja on tärkeä 
dokumentti tuotteiden jäljitettävyyden kannalta. Asiakirjat voi 
lähettää ja säilyttää myös sähköisessä muodossa.
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VALMISTUSERÄ

• Erällä tarkoitetaan joukkoa elintarvikkeen myyntiyksiköitä, jotka on 
tuotettu, valmistettu tai pakattu käytännöllisesti katsoen samaan 
aikaan ja samalla tavalla. Erä voi olla korkeintaan yhden päivän 
tuotannon suuruinen. Erän määrittää kussakin tapauksessa erikseen 
joko kyseisen elintarvikkeen tuottaja, valmistaja, pakkaaja tai 
Euroopan unioniin sijoittautunut ensimmäinen myyjä. 

• Valmistuserien muodostaminen on hyvä määritellä omavalvonta-
suunnitelmassa. Määrittelytapa riippuu tuotantotavasta. 

- Jatkuvatoimisessa tuotannossa, jossa tuotteen valmistukseen 
käytetään päivän aikana useita raaka-aine-eriä, erä voi olla 
esimerkiksi yhden päivän tuotanto. Erämerkinnöillä voidaan 
yksilöidä erät kellonajan ja/tai pakkauslinjan mukaan. 

- Panostuotannossa, jossa tuotteet valmistetaan tarkkaan rajatusta 
valmistuserästä, voidaan käyttää yksinkertaista 
erätunnistusjärjestelmää. 
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VALMISTUSERÄ

Päivän aikana reseptit ja tuotteet voivat vaihtua yrityksessä monta kertaa, mikä 
korostaa sisäisen jäljitettävyyden tarvetta ja tuo haasteita sisäiseen 
jäljitettävyyteen. Prosessin aikana kirjanpito voi tapahtua automaattisesti tai 
manuaalisesti. Mitä enemmän tuotteita välivaras-toidaan tai mitä enemmän 
raaka-aineita ja tuotteita on, sitä merkityksellisempää on tarkka sisäinen 
jäljitettävyys. 

Erän tunnistamismerkintänä voidaan käyttää:
•Vähimmäissäilyvyyden päiväystä tai päivämäärää, jota ennen tuote on 
käytettävä. Eri päivinä tuotetut elintarvikkeet tulisi merkitä eri tunnuksilla. 
•Erityisesti silloin kun pakkauksessa on esimerkiksi useita numero- tai 
kirjainsarjoja, on tunnuksen yksilöinti ”L”-kirjaimella tarpeen (Lot = erä). 
•Erätunnus voidaan korvata elintarvikkeen säilyvyysaikaan (parasta ennen/ 
viimeinen käyttöajankohta /viimeinen käyttöpäivä) liittyvällä merkinnällä 
edellyttäen, että ilmoitetaan ainakin päivä ja kuukausi nimenomaan tässä 
järjestyksessä.

(Eviran ohje 17005), (EY) N:o 1169/2011).
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KASVISRAAKA-AINEIDEN 
JÄLJITETTÄVYYS

Tiedot tuotteen alkuperästä on oltava tuotetta seuranneissa 
kaupallisissa asiakirjoissa, kuten lähetyslistoissa tai tukkumyynti-
kuiteissa. Erätunnuksen tai päivämäärän merkitseminen näihin 
asiakirjoihin parantaa jäljitettävyyttä. Irtotavarana, esimerkiksi 
kuljetuskontissa, toimitettavien hedelmien ja vihannesten merkinnät on 
tehtävä tuotteiden mukana seuraavaan saateasiakirjaan. 

Aina pakolliset tiedot irtotavaroilla ovat:
• Kokonaisilla tuoreilla kasviksilla aina pakolliset tiedot kuten alkuperämaa ja 
pakkaajan nimi ja osoite on merkittävä laatikoihin samoin erityisvaatimusten 
edellyttämät merkinnät jos kyseessä ”erityisvaatimustuote”. 
•Elintarvikkeen kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit eivät kuulu asetuksen 
EY 178/2002 artiklan 18 soveltamisalaan lukuun ottamatta mahdollista 
pakkausmateriaalin ainesosien tahatonta siirtymistä elintarvikkeeseen. 
Pakkausmateriaaleja koskevat erityissäädökset.  Ne on voitava jäljittää kaikissa 
tuotanto-, markkinointi- ja elintarvikeketjun vaiheissa 
(Evira/kontaktimateriaalit).
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PAKKAUSMATERIAALIEN 
JÄLJITETTÄVYYS

•Pakkausmateriaalien täytyy olla jäljitettäviä. Elintarvikkeen 
kanssa kosketukseen joutuvat tarvikkeet on voitava jäljittää 
kaikissa tuotanto-, markkinointi- ja elintarvikeketjun vaiheissa. 
Tämä vaatimus sisältyy EY:n elintarvikkeen kanssa 
kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista antaman 
asetuksen (EY) N:o 1935/2004 artiklaan 17

•Pakkausmateriaalien jäljitettävyyteen liittyvien dokumenttien 
säilytysajan kohdalla voidaan soveltaa vastaavasti samaa, mitä 
elintarvikkeisiin liittyvissä jäljitettävyysohjeissa on määritelty 
dokumenttien säilytysajaksi. 
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JÄLJITETTÄVYYSKIRJANPITO JA 
ASIAKIRJOJEN SÄILYTTÄMINEN

Asetuksen (EY) 178/2002 artiklan 18 tavoitteiden saavuttamiseksi olisi 
kirjanpitoon kirjattava ainakin seuraavat tiedot:

1. Luokka eli pakolliset tiedot 
- Toimittajan nimi ja osoite ja toimitettujen tuotteiden tunniste
- Asiakkaan nimi ja osoite ja toimitettujen tuotteiden tunniste
- Liiketoimen/toimituksen päivämäärä ja tarvittaessa ajankohta
2. Luokka, erittäin suositeltavia
- Tuotteen volyymi tai määrä
- Erän numero
- Yksityiskohtainen tuotekuvaus (valmiiksi pakattu, irtotavara, 
hedelmän ja/tai vihanneksen laji, raaka-aine vai jalostettu tuote)
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JÄLJITETTÄVYYSKIRJANPITO JA 
ASIAKIRJOJEN SÄILYTTÄMINEN

• Jäljitettävyystiedot tulee pyydettäessä toimittaa viranomaisille. 
Ensimmäisen (1.) luokan tietojen tulisi olla toimitettavissa 
”välittömästi” ja toisen (2.) luokan tietojen niin nopeasti kuin on 
mahdollista.

• Jäljitettävyysjärjestelmä on tässä hyvä, kun siitä saadaan tarkkoja 
tietoja nopeasti ja näin edistetään asetuksen (EY) 178/2002 
jäljitettävyysartiklan tavoitteen saavuttamista. Viive näiden 
merkityksellisten tietojen toimittamisessa hidastaisi kriisitilanteessa 
ripeää asiaan puuttumista.
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TIETOJEN SÄILYTTÄMISAJAT

• Yleisen elintarvikeasetuksen EY 178/2002 jäljitettävyysartikla 18 ei säädä 
vähimmäisaikaa tietojen säilyttämiselle. 

• EY:n sovellusohje on kuitenkin tulkinnut säilytysajaksi kuusi kuukautta 
valmistuksesta /tuotteiden toimittamisesta mm. helposti pilaantuville 
elintarvikkeille. Muille tuotteille, joilla on parasta ennen päiväys, 
säilytysaika on vähintään myyntiaika + kuusi kuukautta. Kaupallisia 
asiakirjoja säilytetään 5 vuotta verovalvontaa varten ja sen katsotaan 
todennäköisesti täyttävän 18 artiklan tavoitteen. 

• Toimijoiden tulee kuitenkin huomioida se, että jos he eivät pysty 
toimittamaan riittäviä tietoja, kyseessä on rikkomus. 
Elintarvikehuoneistoasetuksen MMMa 1367/2011 5 § 4 mukaan 
omavalvonnan kirjanpitoa on säilytettävä elintarvikkeen käsittelystä tai 
siihen merkityn vähimmäissäilyvyysajan päättymisestä vähintään yksi 
vuosi. Sama määräaika on myös laitosasetuksessa (MMMa 1369/2011). 
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JÄLJITETTÄVYYS JA LOGISTIIKKA

• Yrityksillä jäljitettävyyteen käytettävä toteutustapa vaihtelee 
saatavilla olevan tekniikan, yrityksen tarpeiden mukaan ja 
resurssien mukaan. Yksinkertaisille tuotteille, jotka on 
prosessoitu esim. vain yhdestä komponentista, jäljitettävyys 
on helpointa toteuttaa. 

• Yritysten osto- ja myyntikirjanpito voi olla sähköinen tai 
manuaalinen. Kirjanpidon kartoittamisen apuna voi käyttää 
HKO:n Liitteen 12 mallin mukaista matriisitaulukkoa, johon 
kuvataan, kuinka jäljitettävyyskirjanpitoon kuuluvat tiedot eri 
vaiheissa kirjataan. 
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JÄLJITETTÄVYYSTIEDON 
KULJETTAMISEN VÄLINEITÄ

Tuotteen tunnistaminen:
•Optinen varastointi: Lineaariset viivakoodit, kaksiulotteinen 
koodaus

•Magneettinen varastointi
•Elektroninen varastointi: Mikrosiruun perustuvat kuljetustekniikat 
ja RFID (radiotaajuinen etätunnistus)

•Biologinen varastointi: uutta tekniikkaa

Olosuhteiden mittaaminen
• Kemialliset mittausjärjestelmät kuten aika-lämpötila-

indikaattorit
• Elektroniset kuten dataloggerit ja smart tags (RFID+)

Laadun mittaaminen: kehitysvaiheessa, erit. genomiikkaan
perustuvat menetelmät

Lähde: Vernède & Wienk 2006.



LOGISTINEN YKSIKKÖ 

• Logistinen yksikkö on mikä tahansa sekä kuljetukseen että varastointiin 
käytetty pakkauskokonaisuus, jota käsitellään toimitusketjussa. Logis-
tisen yksikön tunnistamiseen ja jäljittämiseen käytetään GS1-järjestel-
män yksilöiviä tunnisteita. Ulkoisessa jäljitettävyydessä osa tiedoista on 
pääsääntöisesti pysyviä, kuten toimittaja- ja asiakastiedot (osoitteet ym.), 
tuotteiden nimet ja tunnisteet. Osa tiedoista taas on muuttuvia eli 
toimijoiden välistä tietoa, kuten tuotteen päiväysmerkinnät, eränumero 
ja määrä sekä lähetykseen ja kuljetukseen liittyvät tiedot, kuten päiväys 
ja kellonaika ja SSCC (Serial Shipping Container Code = Sarjatoimitus-
yksikkökoodi).

• SSCC on ainoa pakollinen tieto lavalapussa. Tunnistenumero on suun-
niteltu niin, että sitä pystytään hyödyntämään erilaisissa käyttökohteissa 
ja kaikissa toimitusketjun vaiheissa. SSCC-koodi ilmoitetaan myös lähetys-
listassa tai kuormakirjassa ja kaikissa kuljetussanomissa.
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LOGISTINEN YKSIKKÖ 

• Sähköisesti välitettävien kuljetustietojen käyttäminen edellyttää 
standardimuotoista esitystapaa ja tiedonsiirtoa, sähköistä 
standardirahtikirjaa ja standardisoitua kolliosoitelappua.

• GTIN (Global Trade Item Number) on numero, jota käytetään 
kauppanimikkeiden yksilöimiseen maailmanlaajuisesti. Sisältö 
(reseptiikka tai kappalemäärät) eivät saa vaihdella. Mikäli 
tuotteen tai pakkauksen yksilöivissä ominaisuuksissa tapahtuu 
muutos, on tuotteelle tai pakkaukselle annettava uusi GTIN-koodi.

• GS1-128-viivakoodi. Tukkupakkaus (myyntieräpakkaus) 
suositellaan merkittäväksi GS1-128-viivakoodein, jolloin siihen 
saadaan sisällytettyä tuotteeseen liittyviä lisätietoja 
sovellustunnusten avulla.
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LOGISTINEN YKSIKKÖ 

• Standardoitu kolliosoitelappu sisältää 
pakollisia ja vapaaehtoisia tietoja:
- Mistä-kenttä (pakollinen)
- EDI-tiedonsiirtomerkintä

(valinnainen)
- Päivämäärä (valinnainen)
- Minne-kenttä (pakollinen)
- Kuljetusohjeet (valinnainen)
- SSCC (pakollinen)
- Lähetys- / tilaustunniste (valinnainen)
- Kolliluku (pakollinen)
- Paino (pakollinen)
- Viivakoodi ja sovellustunnus + SSCC 

(pakollinen)
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TAKAISINVETO JA TIEDOTTAMINEN 

• Jos elintarvikealan toimija epäilee, että sen tuottama, jalostama, 
valmistama tai jakelema elintarvike ei ole elintarvikkeen turval-
lisuutta koskevien vaatimusten mukainen, sen on käynnistettävä 
välittömästi menettelyt kyseisen elintarvikkeen poistamiseksi 
markkinoilta, jos se ei ole enää kyseisen alkuperäisen toimijan 
välittömässä valvonnassa, ja ilmoitettava tästä toimivaltaisille 
viranomaisille. 

• Jos tuote on jo mahdollisesti ehtinyt kuluttajille, elintarvikealan 
toimijan on tehokkaalla ja täsmällisellä tavalla ilmoitettava kulut-
tajille syy poistamiseen tai tarvittaessa varmistettava, että kuluttajil-
le jo toimitetut tuotteet palautetaan, jos muut toimenpiteet eivät 
ole riittäviä korkeatasoisen terveyden suojelun saavuttamiseksi ((EY) 
N:o 178/2002, 19 artikla kohta 1).
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TAKAISINVETO JA TIEDOTTAMINEN 

Toimijan on itse arvioitava virheelliseksi epäillyn elintarvikkeen 
nauttimisesta aiheutuva riski. Evira arvioi torjunta-aineen aiheuttaman 
riskin. Arvioinnissa on syytä ottaa huomioon varovaisuusperiaate ja 
arvioida riskiä pahimman mahdollisuuden mukaan (pahin mahdollinen 
ennuste, worst-case scenario), jolloin terveyshaitan mahdollisuutta ei ole 
poissuljettu.

Toimijoiden vastuut tuotteen takaisinvedossa
• Jos takaisinvedettävä elintarvike on kaupan omaan merkkiin kuuluva eli 

private label -tuote, päävastuu takaisinvedosta on kaupalla.
• Jos kyse on teollisuuden merkkituotteesta, päävastuu kuuluu tuotteen 

valmistajalle.
• Toimijat sopivat keskenään tuotteiden hävittämisestä. Terveydelle 

vaarallisten tuotteiden hävittämiseen tarvitaan lupa valvovalta 
viranomaiselta. 

• Takaisinvedetty tuote voidaan valmistajan ja elintarvikevalvontaviranomaisen 
niin hyväksyessä toimittaa lahjoituselintarvikkeeksi (ruoka-apuun), jos tuote 
ei aiheuta vaaraa kuluttajille.
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TIEDOTTAMINEN

• Yrityksen omavalvontasuunnitelmassa kuvataan ja ohjeistetaan 
toiminta ja tiedotusmenettely takaisinvetotilanteessa. Säännösten 
mukaan elintarvikealan toimijoiden velvollisuutena on, kun tuote ei 
ole elintarvikkeiden turvallisuutta koskevien vaatimusten mukainen 
ja kun tuote on mennyt jo kuluttajille:

- Poistaa elintarvike markkinoilta (takaisinveto).

- Ilmoittaa takaisinvedosta valvontaviranomaisille (kunta ja 
Evira). 

- Ilmoittaa kuluttajille tuotteen virheestä ja takaisinvedon syystä 
sekä tuotteiden palauttamistavasta (esim. palauttamisesta 
ostopaikkaan). Käytetään tiedotuskanavaa, joka tavoittaa 
kuluttajat parhaiten (lehti-ilmoitus, ilmoitus kaupassa, 
sähköposti tms.).
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Takaisinvedosta kertova kaupan 
sisäinen STOP-merkki. 
Merkki sijoitetaan takaisinvetotiedotteen 
oikeaan yläkulmaan 



SERTIFIOINTI

• Rehuille ja elintarvikkeille on laadittu jäljitettävyysstandardi ISO 22005. 
Sertifioinnilla voidaan viestittää asiakkaille toiminnan luotettavuutta sekä 
turvallisuutta, ja luodaan tehokas ja joustava jäljitettävyysjärjestelmä.

• Jäljitettävyyden sertifiointipalveluja tarjoavat mm. Bureau Veritas Finland 
ja DNV GL.

• Palvelua voi käyttää myös muista erottautumiseen elintarvikkeiden 
markkinoinnissa. Jäljitettävyyden avulla voidaan havaita, missä kohtaa 
toimitusketjua ongelmia on esiintynyt.

• ISO 22005 -standardia voi käyttää myös koko alaa kattavan 
lähestymistavan osana niin, että siihen osallistuu monia eri toimijoita. 
Geenimanipuloimattomat tuotteet, luomutuotteet ja tuotteen alkuperän 
sertifiointi edellyttävät varmaa tuotteentunnistusjärjestelmää sekä sitä, 
että asianmukaiset tuotetiedot voidaan noutaa luotettavasti. 
Asianmukaiset tiedot on kirjattava, jotta hyödyke voidaan jäljittää 
tehokkaasti eri tuotantopisteistä lopulliseen päämäärään.
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Kiitokset  mielenkiinnosta

Hanketta on rahoittanut
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