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HUOM!
REKO ‐toimintaa ja elintarvikelainsäädäntöä koskeva esitys on
ensisijaisesti tarkoitettu lähiruokarenkaan ylläpitäjälle tiettyjen
yksinkertaistusten vuoksi.
Tuottajille ja elintarvikealan yrittäjille lisätietoa
elintarvikelainsäädännöstä liittyen REKO –toimintaan löytyy
www.aitojamakuja.fi/suoramyynti ‐sivuilta mm. suoramyyntiä
rajoittavat alkutuotannon tuotteiden kilomäärät.

Miten REKO ja torimyynti eroavat
toisistaan?
Reko –lähiruokarengas
•

•

•
•
•

Kuluttajan ja tuottajayhteisön
välinen suoratoimitusmalli, jossa
verkon kautta tilatut
elintarvikkeet luovutetaan
asiakkaalle yleisellä paikalla
etukäteen sovittuna ajankohtana
(www.ekonu.fi)
Ennakkoon tilattujen tuotteiden
luovutus suoraan kuluttajalle
(=elintarvikkeiden kuljetusta ja
luovuttamista asiakkaalle)
Jakotilanteessa EI myydä
elintarvikkeita uusille asiakkaille
Tuottajat eivät ota ekstraa
mukaan jakotilanteeseen
Jakotilanteesta Ei tarvitse
ilmoittaa kunnan
elintarvikevalvonnalle

Torimyynti ‐tapahtuma

http://oppiminen.yle.fi/suomi‐finnish/supisuomea/
7‐suomalaista‐ruokaa‐partitiivi/suomalainen‐ruoka

Esimerkiksi Kananmunien myynti
‐ REKO –lähiruokarenkaassa tuottaja voi myydä
leimaamattomia kananmunia
‐ Torimyynnissä tuottaja ei voi myydä
leimaamattomia kananmunia vaan niissä tulee
olla tuottajakoodi

• Elintarvikkeita myydään myös ilman
ennakkotilausta kuluttajille
• Myynnistä tehtävä ilmoitus 4 vrk ennen
tapahtumaa kunnan
elintarvikevalvontaan
• ylläpitäjä voi tehdä toistuvasta
tapahtumasta ilmoituksen kaikkien
toimijoiden puolesta (yhteisilmoitus
ulkomyynnille) tai
• jokainen elintarvikkeita jalostava
yritys tekee oman ilmoituksen
liikkuvasta elintarvikehuoneistosta
• vaatimukset
ajoneuvolle/myyntikojulle kasvavat
•

EI koske alkutuotannon tuotteita myyviä
maatilayrittäjiä, joilla suoramyynti ml.
torikauppa sisältyy alkutuotantoilmoitukseen
(Vna 1258/2011 2§)

Tiedottaminen tilapäisestä myynnistä ‐lomakemalli
http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/asuminen‐ja‐ymparisto/elintarvikevalvonta‐ja‐ymparistoterveys/ulkomyynti/

Pakkausmerkinnät ja elintarviketietojen
ilmoittaminen REKOssa
•

Yrittäjä / REKO –toimija on vastuussa myymiensä tuotteiden tuotetietojen
oikeellisuudesta (Elintarviketietoasetus)
– Kuluttajaa ei saa johtaa harhaan
– Riittävän tiedon antamisen ‐velvoite

•

Etämyynnissä elintarvikkeiden osalta kaikki muu pakollinen tieto paitsi
säilyvyysaika tulee olla saatavilla ostohetkellä (=facebook‐ ryhmässä),
ainesosaluettelo, allergeenit, valmistusajankohta, elintarvikkeen nimi jne.
– Tiedot toimijan kotisivuille tai REKO facebook ‐ryhmän myynti‐
ilmoituspäivitykseen
– Jakotilanteessa elintarviketiedot tulisi olla selvästi esillä pakattujen
elintarvikkeiden pakkauksessa tai pakkaamattomien elintarvikkeiden osalta
(kyltti, esite tms.)

•
•
•

Jakotilanteessa elintarviketiedot tulisi olla selvästi esillä
Vastuu tietojen oikeellisuudesta on toimijalla itsellään, EI Reko –facebook
–sivun ylläpitäjällä
http://www.evira.fi/portal/fi/tietoa+evirasta/julkaisut/?a=view&productId
=385

Taustalla
• Elintarvikelaki 23/2006
– Elintarvikkeiden turvallisuus mm.
• Kylmäketjut
• jäljitettävyystiedot

– Kuluttajaa ei saa johtaa harhaan (pakkausmerkinnät,
kuluttajainformaatioasetus 1169/2011
http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valmistus
+ja+myynti/pakkausmerkinnat/ )

• Elintarvikkeiden suoramyyntiin ja
pienimuotoiseen, vähäriskiseen toimintaan tehty
paljon helpotuksia  Vna 1258/2011
– www.aitojamakuja.fi/suoramyynti

Mistä Reko –toimijat ja ylläpitäjät saavat apua
elintarvikelainsäädännön kysymyksiin?
•
•
•

www.aitojamakuja.fi/suoramyynti
Aitoja makuja aluejäsenet
Elintarvikevalvontaviranomaiset
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