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Uuselintarvike – mikä se on?
(uuselintarvikeasetus (EU) 2015/2283 3 artikla)

• Uuselintarvike on elintarvike, jota ei ole käytetty merkittävässä 
määrin ihmisravinnoksi EU:ssa ennen 15. toukokuuta 1997

• Elintarvike (yleinen elintarvikeasetus (EY) N:o 178/2002 2 artikla) = 
• mikä tahansa aine tai tuote, myös jalostettu, osittain jalostettu tai jalostamaton tuote, joka 

on tarkoitettu tai jonka voidaan kohtuudella olettaa tulevan ihmisten nautittavaksi.

• Ei ole käytetty merkittävässä määrin ihmisravinnoksi EU:ssa =
• Käytetty vain vähän tai ei lainkaan elintarvikkeena / ravinnoksi

• Käyttöhistoriaa EU:n ulkopuolella ei huomioida 

• HUOM! Käyttö lääkkeenä, rohtona tai kosmetiikkana EI osoita käyttöä ihmisravintona
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Uuselintarvikkeiden luokat
• Uuselintarvike kuuluu vähintään yhteen seuraavista luokista:

• Uusi tai tarkoituksellisesti muunnettu molekyylirakenne

• Elintarvikkeet, jotka koostuvat, ovat peräisin tai on valmistettu
• mikro-organismeista, sienistä tai levistä

• Kivennäisperäisistä aineista

• Kasveista tai niiden osista

• Eläimistä tai niiden osista 

• Eläinten, kasvien, mikro-organismien, sienten tai levien solu- tai kudosviljelmistä

• Elintarvikkeet, jotka on tuotettu uudella tuotantomenetelmällä, joka aiheuttaa elintarvikkeen 
koostumuksessa tai rakenteessa merkittäviä muutoksia, jotka vaikuttavat sen ravintoarvoon, 
aineenvaihduntaan tai ei-toivottujen aineiden pitoisuuksiin

• Elintarvikkeet, jotka koostuvat valmistetuista nanomateriaaleista

• Vitamiinit, kivennäisaineet ja muut aineet, joita käytetään direktiivin 2002/46/EY, asetuksen 
(EY) N:o 1925/2006 tai asetuksen (EU) N:o 609/2013 mukaisesti, jos ne on valmistettu uudella 
tuotantomenetelmällä, tai jos ne sisältävät tai koostuvat valmistetuista nanomateriaaleista

• Elintarvikkeet, joita on käytetty yksinomaan ravintolisissä, jos niitä on tarkoitus käyttää 
muissa elintarvikkeissa 25.1.2022



Uuselintarvikkeita koskeva lainsäädäntö

• Uuselintarvikeasetus tuli voimaan ensimmäisen kerran 15.5.1997 
• Asetus (EY) N:o 258/97, johon perustuu myös uuselintarvikkeellisuuden aikaraja.

• Nykyinen asetus (EU) 2015/2283 (annettu 25.11.2015) tuli voimaan 1.1.2018. 
• Lupamenettely muuttui keskitetyksi: hakemusten käsittely Euroopan komissiolle ja 

turvallisuusarvioinnit EFSAlle. 

• Kaksi lupamenettelyä: 
• hakemusmenettely (komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2469) ja 

• Ilmoitusmenettely (komission täytäntöönpanoastus (EU) 2017/2468)

• Myönnetyt luvat eivät enää hakijakohtaisia, vaan elintarvikekohtaisia
• pl. tietosuojan alaiset hakemukset

• Myönnetyt luvat luetteloidaan unionin luetteloon (komission täytäntöönpanoasetus 
(EU) 2017/2470)

• Mahdollisuus tietosuojaan: hakijalle voidaan myöntää yksinoikeus uuselintarvikkeen 
markkinointiin enintään viideksi vuodeksi
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Luonnonkasvit ja uuselintarvikeasetus

• Luonnonkasvikin (tai sen osa) voi olla uuselintarvike, jos 
• Sitä ei ole käytetty merkittävässä määrin ihmisravinnoksi 

EU:n alueella ennen 15. toukokuuta 1997

• Se kuuluu yhteen tai useampaan uuselintarvikeluokkaan.

• Luonnonkasvin jatkokäsittelyn seurauksena syntyvä tuote 
voi olla uuselintarvike, vaikka luonnonkasvia sellaisenaan 
olisi käytetty merkittävässä määrin ihmisravinnoksi. 
• Esimerkiksi eri kasvien selektiiviset uutteet
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Miksi uuselintarvikeasetusta tarvitaan?

• Markkinoille saatettavien elintarvikkeiden on oltava turvallisia (Yleinen 
elintarvikeasetus (EY) N:o 178/2002 14 artikla)

• Uuselintarvikeasetuksen tarkoituksena on varmistaa sisämarkkinoiden 
tehokas toiminta ja turvata samalla korkeatasoinen ihmisten terveyden ja 
kuluttajien etujen suojelu (Uuselintarvikeasetus (EU) 2015/2283 1 artikla).

• Jos elintarvikkeella ON pitkä ja merkittävä käyttöhistoria ihmisravintona, sen 
katsotaan olevan turvallinen käyttöhistoriansa perusteella
➢ Uuselintarvikeasetusta ei sovelleta

• Jos elintarvikkeella EI OLE merkittävää käyttöhistoriaa ihmisravintona, sen 
turvallisuudesta elintarvikkeena ei ole tietoa
➢Uuselintarvikeasetusta sovelletaan 
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Merkittävä käyttöhistoria – mitä se on?

• Merkittävä käyttöhistoria = yleinen, laaja käyttö elintarvikkeena EU:n 
alueella ennen 15.5.1997 
• EU:n alueella tarkoitetaan käyttöä EU:n jäsenvaltioissa riippumatta 

siitä, milloin ne ovat liittyneet unioniin
• Huom! Myös käyttöhistoria UK:ssa, Norjassa ja Islannissa hyväksytään

• Komission ohje merkittävästä käyttöhistoriasta
• Huomioitavia asioita:

• Tiedot elintarvikkeesta

• Dokumentaatio käyttöhistoriasta

• Alue, jolla elintarviketta on käytetty

• Käyttömäärä

• Käyttötarkoitus

• Eri käyttömuodot ja valmistusmenetelmät

• Saatavuus ja jatkuvuus

25.1.2022

https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/novel-food_guidance_human-consumption_en.pdf


Merkittävän käyttöhistorian selvittäminen
(uuselintarvikeasetus (EU) 2015/2283 4 artikla)

• Elintarvikealan toimijan velvollisuus on selvittää ja tarvittaessa osoittaa 
elintarvikkeen merkittävä käyttöhistoria EU:n alueella ennen 15.5.1997 
(eli onko kyseessä uuselintarvike vai ei) 

• Vinkkejä käyttöhistorian selvittämiseen:
• Uuselintarvikeluettelo (Novel Food Catalogue)

• Komission ylläpitämä tietokanta (ei kaiken kattava, päivitetään tarvittaessa): 
https://ec.europa.eu/food/safety/novel-food/novel-food-catalogue_en

• ”Suomalaisten luonnonvaraisten kasvien elintarvikekäyttöhistoriatietoja”
• Ruokaviraston kokoama taulukko (ei kaiken kattava, päivitetään tarvittaessa): 

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/elintarvikeala/valmistus/yhteiset-
koostumusvaatimukset/uuselintarvikkeet/luonnonvaraisten-kasvien-elintarvikekaytto_29092016.pdf 

• Muita hyödyllisiä lähteitä
• Ruokaviraston kokoama luettelo (ei kaiken kattava, päivitetään tarvittaessa): 

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/yhteiset-
koostumusvaatimukset/uuselintarvikkeet/uuselintarvikestatuksen-selvittaminen/ 25.1.2022

https://ec.europa.eu/food/safety/novel-food/novel-food-catalogue_en
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/elintarvikeala/valmistus/yhteiset-koostumusvaatimukset/uuselintarvikkeet/luonnonvaraisten-kasvien-elintarvikekaytto_29092016.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/yhteiset-koostumusvaatimukset/uuselintarvikkeet/uuselintarvikestatuksen-selvittaminen/


Novel Food Catalogue
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Pienimuotoinen elintarvikekäyttö

• Lainsäädäntö ei tunne pienimuotoista elintarvikekäyttöä
• Poikkeuksena ravintolisät: Jos ainesosaa on käytetty vain 

ravintolisissä, käyttöä ravintolisissä voi jatkaa edelleen, mutta 
käyttö muissa elintarvikkeissa vaatii uuselintarvikeluvan

• Pienimuotoinenkin elintarvikekäyttö voi olla merkittävää
• Käytön merkittävyyttä arvioidaan muihin vastaaviin 

elintarvikkeisiin verrattuna. Esimerkiksi mausteyrttinä käytetyn 
kasvin käytön merkittävyyttä verrataan muiden mausteyrttien 
käyttöön

• Tällä hetkellä pelkkää teekäyttöä ei katsota riittäväksi 
osoittamaan merkittävää käyttöhistoriaa

25.1.2022



Luonnonkasvien pienimuotoinen 
elintarvikekäyttö

• Suomessa joitain luonnonkasveja ei ole käytetty laajasti 
elintarvikkeissa, mutta silti niillä voi olla pitkä ja vakiintunut 
käyttöhistoria pienimuotoisessa käytössä
• Yksittäisiä tuotteita, joilla on rajallinen saatavuus tai käyttäjäkunta

• Käyttö ei ole riittävä osoittamaan merkittävää käyttöhistoriaa

• Suomessa on haluttu kuitenkin tunnustaa näiden kasvien 
vakiintunut pienimuotoinen käyttö ja mahdollistaa sen jatkuminen
• Tietoa tällaisesta luonnonkasvien pienimuotoisesta käytöstä on 

koottu taulukkoon Suomalaisten luonnonvaraisten kasvien 
elintarvikekäyttöhistoriatiedoista

25.1.2022

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/elintarvikeala/valmistus/yhteiset-koostumusvaatimukset/uuselintarvikkeet/luonnonvaraisten-kasvien-elintarvikekaytto_29092016.pdf


Uuselintarvikeaseman 
määrittäminen
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Esimerkki

Raaka-aine

Onko käytetty 
elintarvikkeena 
EU:n alueella 
ennen 15.5.1997?

Kyllä

Vain ravintolisissä

Ei

Merkittävän 
käyttöhistorian 
perusteella turvallinen 
ja käyttö sallittu 
elintarvikkeissa

Merkittävän 
käyttöhistorian 
perusteella turvallinen 
ja käyttö sallittu 
ravintolisissä

Turvallisuus 
elintarvikkeena tulee 
arvioida ennen käyttöä 
elintarvikkeissa

Uuselintarvikehakemus

Hyväksytty

Hylätty

Käyttö sallittu 
elintarvikkeissa luvan 
edellyttämällä tavalla

Käyttö kielletty 
elintarvikkeissa

Terveysvaikutus?

Terveysvaikutus?

Hyväksytty / 
odotuslistalla 
oleva 
terveysväite?

Kyllä

Ei

Vaikutuksesta 
voi kertoa 
elintarvikkeen 
pakkauksessa, 
esillepanossa ja 
mainonnassa

Vaikutuksesta ei 
voi kertoa 
elintarvikkeen 
pakkauksessa, 
esillepanossa ja 
mainonnassa

Käyttö muissa 
elintarvikkeissa?
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Kuulemismenettely 
uuselintarvikeaseman määrittämiseksi
(uuselintarvikeasetus (EU) 2015/2283 4 art, (EU) 2018/456)

• Kuulemismenettelyä käytetään silloin, jos elintarvikealan toimija on 
selvityksistään huolimatta epävarma siitä, onko kyseessä uuselintarvike vai ei

25.1.2022

TOIMIJA
Lähettää kuulemispyynnön 

tarvittavine tietoineen jäsenvaltiolle, 
jossa se aikoo saattaa elintarvikkeen 

ensimmäisen kerran markkinoille

JÄSENVALTIO
1. Vastaanottaa kuulemispyynnön

2. Tarkistaa kuulemispyynnön asianmukaisuuden 
3. Määrittää uuselintarvikeaseman ja kuulee 

tarvittaessa muita jäsenvaltioita (4 kk)
4. Antaa lausunnon uuselintarvikkeen asemasta

KOMISSIO
Julkaisee jäsenvaltion lausunnon komission internetsivulla ja uuselintarvikeluettelossa

Tulkinnat ovat voimassa koko EU:n alueella 
(Huom. Kansalliset säännökset, kuten lääkelainsäädäntö, voivat rajoittaa markkinoille saattamista)

https://ec.europa.eu/food/safety/novel-food/consultation-process-novel-food-status_en
https://ec.europa.eu/food/safety/novel-food/novel-food-catalogue_en


Kuulemismenettely 
uuselintarvikeaseman määrittämiseksi
(Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/456)

• Kuulemispyyntö on toimitettava jäsenvaltiolle sähköisesti 

• Sisältö
• Saatekirje*

• Tekninen asiakirja-aineisto*

• Liiteasiakirja

• Selittävä huomautus, jossa selvennetään toimitettujen asiakirjojen tarkoitus ja 
merkitys
• Toimijan ei tarvitse esittää kaikkia tarvittavia tietoja edellyttäen, että jokaisesta 

puuttuvasta tiedosta on toimitettu todennettavissa olevat perustelut

* Malli muotoilusta ja sisällöstä komission asetuksen liitteissä
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Merkittävä käyttöhistoria 
turvallisuuden takeena

Merkittävä käyttöhistoria?
= Yleinen, laaja käyttö 
elintarvikkeena ennen 15.5.1997

Löytyy! 
… mutta vain ravintolisissä

Löytyy!

= Käyttö 
sallittua 
elintarvikkeissa

= Käyttö sallittua 
vain ravintolisissä

Ei löydy…

= Käyttö sallittu 
vasta, kun 
turvallisuus on 
arvioitu 
uuselintarvikelupa-
menettelyllä
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Uuselintarvikelupa
(uuselintarvikeasetus (EU) 2015/2283 6 artikla)

• Vain uuselintarvikkeita, jotka on hyväksytty ja sisällytetty unionin 
luetteloon, voidaan saattaa unionin markkinoille sellaisenaan tai käyttää 
elintarvikkeissa
• Huomioitava lupakohtaiset käytönehdot ja merkintävaatimukset

• Hyväksymättömän uuselintarvikkeen saattaminen markkinoille johtaa takaisinvetoon.

• Uuselintarvikelupaa haetaan Euroopan komissiolta sähköisesti

• Lupahakemusten ja –ilmoitusten tiivistelmät löytyvät komission 
internetsivuilta: 
https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/authorisations/summary-
applications-and-notifications_en

• Luvan saaneet uuselintarvikkeet luetellaan käytönehtoineen Unionin 
luettelossa (EU) 2017/2470 (uusin konsolidoitu versio)

25.1.2022

https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/authorisations/summary-applications-and-notifications_en


Uuselintarvikelupamenettely 
(uuselintarvikeasetus (EU) 2015/2283 10 artikla)

• Hakemus toimitetaan komissiolle, joka
• Asettaa hakemuksen viipymättä jäsenvaltioiden saataville

• Toteaa, onko hakemus asianmukainen vai ei*

• Julkistaa hakemuksen tiivistelmän internetsivuillaan 
(https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/authorisations/summary-ongoing-
applications-and-notifications_en) 

• Komissio pyytää tarvittaessa viipymättä Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaiselta (EFSA) lausuntoa uuselintarvikkeen 
vaikutuksesta ihmisten terveyteen 
• EFSA:n annettava lausuntonsa 9 kk kuluessa asianmukaisen hakemuksen vastaanottamisesta

• Komissio laatii 7 kk kuluessa EFSA:n lausunnon julkaisemisesta ehdotuksen 
täytäntöönpanosäädökseksi, jolla hyväksytään/hylätään uuselintarvikkeen 
unionin markkinoille saattaminen*

* Jäsenmaat ovat mukana valmistelussa 
25.1.2022

https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/authorisations/summary-ongoing-applications-and-notifications_en


Kolmansien maiden perinteisiä elintarvikkeita 
koskeva ilmoitusmenettely
(uuselintarvikeasetus (EU) 2015/2283 14 artikla)

• Ilmoitus toimitetaan komissiolle, joka
• Toimittaa ilmoituksen jäsenvaltioiden ja EFSAn saataville

• Toteaa, onko ilmoitus asianmukainen vai ei

• Julkistaa ilmoituksen tiivistelmän internetsivuillaan 
(https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/authorisations/summary-ongoing-
applications-and-notifications_en) 

• Jäsenvaltiot ja EFSA voivat 4 kk kuluessa toimittaa komissiolle asianmukaisesti 
perusteltuja turvallisuutta koskevia vastalauseita, jotka koskevat ko. perinteisen 
elintarvikkeen unionin markkinoille saattamista
• Jos ei vastalauseita, komissio hyväksyy ko. perinteisen elintarvikkeen markkinoille 

saattamisen ja lisää sen unionin luetteloon

• Jos vastalauseita, komissio ei hyväksy ko. perinteisen elintarvikkeen markkinoille saattamista
• Hakija voi halutessaan toimittaa komissiolle hakemuksen 16 art. mukaisesti

25.1.2022

https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/authorisations/summary-ongoing-applications-and-notifications_en


Ohjeistusta uuselintarvikehakemuksen/-
ilmoituksen tekoon

• Ruokaviraston internetsivut: 

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/yhteiset-
koostumusvaatimukset/uuselintarvikkeet/uuselintarvikeluvan-hakeminen/

• Komission internetsivut:

https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/authorisations_en

• EFSA:n internetsivut: 
• Uuselintarvikehakemukset: 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4594

• Kolmansien maiden perinteisiä elintarvikkeita koskevat ilmoitukset ja 
hakemukset: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4590

25.1.2022

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/yhteiset-koostumusvaatimukset/uuselintarvikkeet/uuselintarvikeluvan-hakeminen/
https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/authorisations_en
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4594
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4590


Esimerkkejä
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Saanko käyttää mesiangervon kukkaa 
kuivattuna sokerin seassa?

• Onko kuivatulla mesiangervon kukalla käyttöhistoriaa elintarvikkeena?
• Suomalaisten luonnonkasvien elintarvikekäyttötietoja

• Saksan kasviluettelo (Stoffliste)

• Tietoa käyttöhistoriasta vain

• Ravintolisissä

• Teenä

25.1.2022

➢ Käyttöhistorian perusteella mesiangervon 
kukan käyttö ei ole sallittua sokerin seassa



Voinko myydä kuivattua siankärsämöä mausteena tai 
lisätä ruoka-annokseen tuoreita siankärsämön lehtiä 

mausteeksi? Mikä katsotaan maustekäytöksi?
• Suomalaisten luonnonkasvien elintarvikekäyttötietoja

• Saksan kasviluettelo (Stoffliste)
• Tietoa käyttöhistoriasta

• Ravintolisissä

• Teenä

• Mausteena

25.1.2022

➢ Käyttöhistorian perusteella 
tuoreen tai kuivatun 
siankärsämön lehtiä voi käyttää 
mausteena



Yhteenveto

• Markkinoille saatettavien elintarvikkeiden tulee olla turvallisia

• Elintarvikkeen tai sen ainesosan turvallisuudesta kertoo mm. sen 
pitkä käyttöhistoria (ennen vuotta 1997)

• Jos merkittävää käyttöhistoriaa ei löydy elintarvikkeelle tai sen 
ainesosalle, kyseessä on uuselintarvike, jonka turvallisuus tulee 
arvioida ennen markkinoille saattamista (uuselintarvikelupa)

• Elintarvikealan toimija vastaa siitä, että elintarvike on turvallinen 
ja muiden elintarvikkeita koskevien määräysten mukainen

25.1.2022



Hyödyllisiä linkkejä

• Elintarvikkeet 

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/

• Luonnonvaraiset kasvit

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/elintarvikeryhmat/kasvikset/luonnonvaraiset-kasvit/

• Uuselintarvikkeet

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/yhteiset-koostumusvaatimukset/uuselintarvikkeet/

• Ravintolisät

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/elintarvikeryhmat/ravintolisat/

• Aromit

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/yhteiset-koostumusvaatimukset/elintarvikeparanteet/aromit/

• Pakkausmerkinnät

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/elintarvikkeista-annettavat-tiedot/pakkausmerkinnat/

• Ravitsemus- ja terveysväitteet

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/elintarvikkeista-annettavat-tiedot/ravitsemus--ja-terveysvaitteet/25.1.2022

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/elintarvikeryhmat/kasvikset/luonnonvaraiset-kasvit/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/yhteiset-koostumusvaatimukset/uuselintarvikkeet/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/elintarvikeryhmat/ravintolisat/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/yhteiset-koostumusvaatimukset/elintarvikeparanteet/aromit/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/elintarvikkeista-annettavat-tiedot/pakkausmerkinnat/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/elintarvikkeista-annettavat-tiedot/ravitsemus--ja-terveysvaitteet/


Anna Mizrahi

ylitarkastaja

anna.mizrahi@ruokavirasto.fi
+358 50 434 2203

Kiitos!

mailto:anna.mizrahi@ruokavirasto.fi



