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• Uuselintarvikeasetus 

• yritysvaikutukset 

• lakimiehen lausunto 

• luonnonkasvien käyttö muissa EU-maissa 

(elintarvikkeissa ja ravintolisissä) ja valvonta 

• Luonnontuotteiden pakkausmerkinnät (ja väittämät) 

• Kosmetiikkakäyttö 

• Verotus 

• Koulutusjärjestelmä 
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Luonnontuotealan yrittäjien 

toimintaympäristö 
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Uuselintarvikkeilla tarkoitetaan tuotteita, joiden käyttö 
ihmisravinnoksi on ollut EU:n alueella hyvin vähäistä 
ennen toukokuuta 1997 JA jotka kuuluvat seuraaviin 
ryhmiin: elintarvikkeet tai elintarvikkeiden ainesosat, 
jotka koostuvat tai ovat peräisin kasveista ja 
elintarvikkeiden ainesosat, jotka ovat peräisin 
eläimistä, LUKUUN OTTAMATTA elintarvikkeita ja 
ainesosia, jotka on saatu perinteisillä 
lisäämismenetelmillä ja joiden edeltäjät ovat olleet 
turvallisia käyttää elintarvikkeina lukuun ottamatta 
ainesosia, jotka on saatu perinteisillä 
lisäämismenetelmillä ja joiden edeltäjät ovat olleet 
turvallisia käyttää elintarvikkeina. 
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Uuselintarvikkeet 
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• Yrittäjän todennettava,  

• että kasvinosaa on käytetty ihmisravinnoksi jossain 

EU-maassa ennen vuotta 1997 TAI  

• rekisteröidä tuote ennen markkinoille tuomista.  

• Vuodesta 1997 tuli käyttöhistorian osoittamisen 

kannalta oleellinen:  

• näytöksi voidaan katsoa esimerkiksi myyntitilastot, 

laskut, reseptit, keittokirjat, katalogit, myyntiesitteet, 

lehtiartikkelit, asiantuntijoiden lausunnot tai viralliset 

asiakirjat. 
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Uuselintarvikelainsäädännön 

haasteet 
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• Muuttuu kasvi- eikä toimijakohtaiseksi 

• Selvitettäväksi jää, voiko hakijana olla hanke tai 

organisaatio yksittäisen yrittäjän sijaan 

• Ongelmana se, että rajavuosi 1997 säilyy: 

• Vaikka olisi tieteellistä näyttöä vuodelta 2007, 

uuselintarvikeprosessiin on lähdettävä ellei ole näyttöä 

käytöstä ennen vuotta 1997 
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Päivitysehdotus ja sen haasteet 
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• Uuselintarvikelupaprosessiin ei lähdetä hinnan ja 

riskien vuoksi 

• Sellaisia tuotteita vältetään, joiden kohdalla on riski 

uuselintarvikeprosessista 

• Pienyrittäjät eivät ymmärrä logiikkaa, jonka mukaan 

ensimmäinen hakija vastaa hakemuskuluista ja 

seuraavat hyötyvät kevennetystä menettelystä 

• Tiedonsaanti on todella vaikeaa: nyt Evira on 

julkaissut tiedon kasveista, jotka eivät ole 

uuselintarvikkeita, mutta on paljon sellaisia, joiden 

status on epäselvä 
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Yritysnäkökulmaa 
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• Perinteisesti käytettyjen kasvien osalta keskitetty 

• Näytönkeruu perinnekäytöstä 

• Tieteellinen turvallisuustestaus tarvittaessa 

• Selkeä tiedonjako yrittäjille siitä, mitkä kasvit ovat 

uuselintarvikkeita ja mitkä eivät (sekä ravinnelisä) 

• Uuselintarvikkeiden markkinointilupien näyttötaakka 

pois yksittäisiltä yrittäjiltä 

• Pienyrittäjien kohdalla kustannusten tulisi olla 

korkeintaan satoja eikä tuhansia euroja 

3.10.2014 7 

Ratkaisuja 
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Koska kotimaisten luonnontuotteiden tuoteinnovaatiot 

seisovat byrokraattisista syistä – eivät 

resurssinsaannin tai yrittäjyydenpuutteen vuoksi 
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Miksi? 


