
TUOTEKORTIN KÄYTTÖOHJE

Tuotekortti on tarkoitettu ensisijaisesti yrittäjän ja ostajan välisen myyntineuvottelun tukivälineeksi.

Kaikkiin tuotekortissa esitettyihin kohtiin ei ole pakko vastata, mutta sen tarkoitus on ohjata ajattelemaan 

asioita, jotka mahdollisesti nousevat esiin myyntineuvottelun aikana. Ostajana voi olla vähittäiskauppa, 

HoReCa-tukku tai ammattikeittiö.

Tuotekortti auttaa tiivistämään ja miettimään oman tuotteen vahvuuksia ja niiden esittelemistä. Tästä syystä 

kohdat "Yritystiedot"  ja "Tuotetiedot"  ovat erityisen tärkeitä täyttää. Lisäksi tuotekortin liitelomakkeen 

tarkentavat tiedot ovat olennaisia tuotteen ominaisuuksien, ainakin ainesosien ja allergeenien 

selventämiseksi. 

Tuotekortin rakenne ja täyttö: 

Tuotekortti-alalehdeltä löytyy varsinainen tuotekortti. Sen täyttämiseen liittyviä ohjeita:

- jos haluat tehdä rivinvaihdon solun sisällä paina alt + enter.

- jos käytät luettelomerkkinä viivaa, jätä yksi tyhjälyönti eteen (joskus excel tulkitsee - miinukseksi 

laskukaavassa)

- jos teksti ei mahdu annetun solun kokoon, voit lisätä korkeutta vasemmasta laidasta vetämällä solua hiirellä 

alemmas

- voit tummentaa tai kursivoida tekstiä solun sisällä 

- tulostus: tuotekortti tulostaa vain itse sisällön, ei oikealla olevia ohjeita

Alasivut

Excelin alalaidasta löytyy tuotekortin apuun allergeenilista sekä neljä esimerkkiä tuotekorteista. Lopussa on 

tulostettava täyttöohje.

Mikäli käytössäsi ei ole MS Officea, voit ladata ilmaisen Libre Office-paketin netistä 

https://fi.libreoffice.org/

Apua tuotekortin käyttöön:

Eri maakunnissa toimii alan kehittäjiä, joihin voit ottaa yhteyttä, jos herää jotain kysymyksiä tuotekorttiin 

liittyen. Yhteystiedot löytyvät: www.aitojamakuja.fi/yhteystiedot.php?v=info 

Lisätietoja tuotekortin osa-alueisiin liittyen

www.pty.fi

www.ecr-finland.com/julkaisut

www.gs1.fi

www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/tietoa_elintarvikkeista/ruoka-allergeenit/

www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/hygieniaosaaminen/tietopaketti/omavalvonta/

www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valmistus+ja+myynti/pakkausmerkinnat/elintarviketietoasetus

Vinkkejä pakkausmerkintöihin: http://www.youtube.com/watch?v=EsLiQg1setE

Vinkkejä omavalvontaan: https://youtu.be/WCNlJhYzZFo

Tuotekortin ovat toteuttaneet yhteistyössä:

Päivittäistavarakauppa PTY ry

Turun yliopiston Brahea-keskus

Tuotekortti on osa Paikallisruoan arvoketjua kehittämässä -hanketta, jota rahoittaa maa- ja 

metsätalousministeriö. Tuotekortin työstämiseen ovat osallistuneet hankkeessa mukana olevat HoReCa-tukut 

ja ammattikeittiöt sekä vähittäiskauppa-alan toimijat.

Lisätietoja:

Päivi Töyli, Turun yliopiston Brahea-keskus, puh. 040 189 1929, paivi.toyli@utu.fi

Maakunnalliset yhteyshenkilöt: www.aitojamakuja.fi > yhteystiedot
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TUOTEKORTTI
Tuotekortin täyttöpäivä

YRITYSTIEDOT

Yrityksen nimi

Y-tunnus 

Katuosoite

Postitoimipaikka

Puhelinnumero

Sähköposti

Nettisivut

Pankkitiedot

Yhteyshenkilö 

Myynnin/logistiikan yhteyshenkilö

Lyhyt kuvaus yrityksestä

Omavalvontasuunnitelma  

TUOTETIEDOT

Kaupallinen tuotenimi

Virallinen/kuvaava nimi

Tuotekoodi

UNSPSC-koodi

Tuotteen kuvaus ja merkitys 

kuluttajalle/ammattikeittiölle
Tarkentava kuvaus tuotteesta, kuten 

kohderyhmä, uutuusarvo, paikallisuus, 

ALV-% ja valmisteverotieto, onko tuote 

sesonkiluonteinen jne. 

(ks. myös "tarkentavat asiakkaalle 

annettavat tiedot" liite)

Tuotteen ja myyntierän/erien 

pakkaustiedot
Pakkauksen materiaali ja 

ympäristöystävällisyys

Toimituskyky

Tuotantokapasiteetti, tavoiteltu 

jakelun laajuus

Tilaus / toimitustiedot
Tilaustapa, toimituserä, tilaus-

toimitusrytmi jne. 
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Tuotteen mitat (k x l x s) mm

Tuotteen paino/sisältö

Pakkauksen paino, tilavuus

Myyntiyksikkö

Myyntierän 1 koodi

Myyntierän 1 koko

Myyntierän 1 mitat (k x l x s) mm

Myyntierän 1 paino

Myyntierän 2 koodi

Myyntierän 2 koko

Myyntierän 2 mitat (k x l x s) mm

Myyntierän 2 paino

Lavatyyppi ja koko

Kaupallinen tuotenimi:

Muut nimeä täydentävät tiedot:

Tuotteella olevat sertifikaatit:

Luomuvalvojan tunnusnumero:

Säilytyslämpötila:

Myyntilämpötila:

Jakelulämpötila:

Tuotteen säilyvyysaika:

Säilytys- ja käyttöohjeet:

Erityisruokavalio-valmiste:

Huom! Toimittaja vastaa tuotetietojen oikeellisuudesta ja päivittämisestä mikäli tuotteessa tapahtuu 

muutoksia. 

 

TUOTEKORTIN LIITELOMAKE "TARKENTAVAT ASIAKKAALLE ANNETTAVAT TIEDOT"
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Ainesosat:

Tuotteessa olevat allergeenit:

Tuotteen pääraaka-aineen 

alkuperämaa:

Tuotteen valmistusmaa:

Ravintosisältö / 100 g tuotetta tai 

100 ml tuotetta

Energia: kJ / kcal

Rasva: g

  , josta tyydyttynyttä (g)

Hiilihydraatit: g

  , josta sokereita (g)

Proteiini: g

Suola: g

Voimakassuolainen: 

Ravintosisältöön liittyvät muut 

tiedot: 
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ALLERGEENILISTA

Lainsäädännössä listatut allergiaa ja yliherkkyyttä mahdollisesti aiheuttavat ruoka- ja lisäaineet.

Allergiaa tai yliherkkyyttä aiheuttavat ainesosat ilmoitetaan ainesosalistalla korostetusti lihavoituna, 

kursivoituna  tai eri värillä tai ISOLLA. 

Kalat ja kalatuotteet 

Kaura, kauratärkkelys ja kauratuotteet (gluteeni)

Lupiini ja lupiinituotteet

Maapähkinät ja maapähkinätuotteet

Maito ja maitotuotteet mukaan lukien mm. hera, laktoosi, maitoproteiini

Mantelit ja mantelituotteet

Muna ja munatuotteet

Nilviäiset ja nilviäistuotteet

Ohra, ohratärkkelys ja ohratuoteet (gluteeni)

Pähkinät: hassel-, saksan-, cashew-, pekaani-, para-, pistaasi-, macadamia-, queenslandpähkinät

Rikkidioksidi (E 220) ja sulfiitit (yli 10 mg/kg tai 10 ml/l) (E 221, E 222, E 223, E 224, E 226, E 227, E 228)

Ruis ja ruistuotteet (gluteeni)

Seesaminsiemenet ja seesaminsiementuotteet

Selleri ja sellerituotteet

Sinappi ja sinappituotteet

Herne ja soijapapu sekä niistä tehdyt tuotteet

Speltti, spelttituote (gluteeni)

Vehnä, vehnätärkkelys, vehnätuote (gluteeni)

Äyriäiset ja äyriäistuotteet
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TUOTEKORTTI TÄYTTÖOHJEET

Tuotekortin täyttöpäivä
Yritystiedot

Yrityksen nimi Jos haluat tehdä rivinvaihdon solun sisällä paina alt + enter

Y-tunnus Jos käytät luettelomerkkinä viivaa, jätä yksi tyhjälyönti eteen (excel tulkitsee - 

miinukseksi laskukaavassa)

Katuosoite Jos teksti ei mahdu annetun solun kokoon, voit lisätä korkeutta vasemmasta 

laidasta vetämällä solua hiirellä alemmas

Postitoimipaikka Voit tummentaa tai kursivoida tekstiä solun sisällä

Puhelinnumero

Sähköposti Mikäli käytössäsi ei ole MS Officea, voit ladata ilmaisen Libre Office-paketin 

netistä https://fi.libreoffice.org/

Nettisivut

Pankkitiedot

Yhteyshenkilö 

Myynnin/logistiikan 

yhteyshenkilö

Lyhyt kuvaus yrityksestä Tuotantokapasiteettiin liittyviä tietoja

esim. henkilöstön määrä, liikevaihto, mikä on ajateltu toiminta-alue,…

Omavalvontasuunnitelma  Viimeisimmän suunnitelman päivänmäärä

Tuotetiedot

Kaupallinen tuotenimi esim. Vaarin perunamuusi

Virallinen/kuvaava nimi Virallinen/kuvaava nimi (myös ruotsinkielinen): virallinen, hyväksytty nimi esim. 

perunamuusijauhe

Tuotekoodi Toimittajan tuotenumero: GTIN (EAN) -koodi, tai toimittajan perustiedot tiedot, 

tuotteen yksilöivä tunniste (sama tunniste mm. laskutuksessa). Lisätietoja 

www.gs1.fi

UNSPSC-koodi UNSPSC = United Nations Standard Products and Services Code. UNSPSC on 

toimialat ylittävä kansainvälisesti hyväksytty tuoteluokitusstandardi. Hyödynnetään 

jakeluketjussa tuoteluetteloista sähköiseen kauppaan, laskutuksessa ja sen 

seurannassa. Lisätietoja: https://asiakas.gs1.fi/synkka/tuotetietopankin-

kaytto/tuotetietosisallot/koodilistat/unspsc-ryhmittely 

Tuotteen kuvaus ja merkitys 

kuluttajalle/ammattikeittiölle
Tarkentava kuvaus tuotteesta, 

kuten kohderyhmä, uutuusarvo, 

paikallisuus, ALV-% ja 

valmisteverotieto, onko tuote 

sesonkiluonteinen jne. 

(ks. myös "tarkentavat 

asiakkaalle annettavat tiedot" 

liite)

 - Kohderyhmä; asiakasryhmät, joille tuote on ensisijaisesti tarkoitettu

 - Tuotteella on aitoa uutuusarvoa (mitä; maku, terveellisyys, trendikkyys, 

perinteisyys jne.)

 - Paikallisuus (tuotteella tai toimittajalla on paikallisesti merkittävää arvoa 

kuluttajalle)

 - Pakkaus on helposti avattava / uudelleensuljettava

 - Vastaavia tuotteita ei ole markkinoilla 

-  Onko tuote sesonkiluonteinen, esim. myynnissä vain sesonkeina (esim. kesä, 

pääsiäinen, joulu) tai muuttuuko kysyntä sesonkeina?

Tuotteen ja myyntierän/erien 

pakkaustiedot
Pakkauksen materiaali ja 

ympäristöystävällisyys

 - Pakkausmateriaali

 - Pakkauksen ympäristöystävällisyys (esim. kierrätettävyys)
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Toimituskyky

Tuotantokapasiteetti, 

tavoiteltu jakelun laajuus

 - Toimituskyky (tuotantokapasiteetti (päivä / vko / vuositaso))

 - Minimitoimituserän koko tai muu toimituskykyyn vaikuttava asia

 - Kuinka laajaa jakelua tuotteelle tavoitellaan; nykytilanne ja tavoite esim. 2-3v 

    esim. paikallinen / alueellinen / valtakunnallinen. Mikä maantieteellinen alue?

Tilaus / toimitustiedot
Tilaustapa, toimituserä, tilaus-

toimitusrytmi jne. 

 - Toimitusehdot (maksuehdot, virhevastuu, hyvityskäytäntö,...)

 - Tilaustapa (puhelimitse, sähköpostilla, sähköisen tilausjärjestelmän kautta)

 - Tilaus-toimitusrytmi (aika tilauksesta toimitukseen)

 - Sesonki (tuote on saatavilla vain rajoitetun ajan / tuotetta on saatavilla riittävästi 

myös sesongin aikana)

 - Logistiikka: esim. keskusvarastotoimitus, kuljetusliike, oma kuljetus. Kuvaus siitä, 

miten tuote kuljetetaan. 

Tuotteen mitat (k x l x s) mm Tuotteen, esim. porkkanapussi, jauhopussi, hillopurkki jne, mitat (korkeus, leveys, 

syvyys), ilmoitetaan millimetreinä (mm).  Lisätietoja mm. Modulimitoituksista 

(www.ecr-finland.com/julkaisut -> Myyntivalmiit myymäläpakkaukset)

Tuotteen paino/sisältö Tuotteen paino (kg, g): ilmoita /kg tai /litra.  

 - esim. onko vaihtuvapainoinen vai määräpainoinen

 - nettopaino, valutettu paino. Esim. Bakery-tuotteissa paistetun tuotteen ja 

raakapakasteen paino erikseen

Pakkauksen paino, tilavuus Pakkauksen paino (kg, g) ja tilavuus (l)

Myyntiyksikkö Myyntiyksikkö (kpl, kg, l)

Myyntierän 1 koodi Myyntierän GTIN (EAN) koodi. Valitse pudotusvalikosta (ensimmäinen ruutu) onko 

vähittäistuote (vk) vai HoReCa-tuote (horeca)

Myyntierän 1 koko Myyntierän koko (esim. 0,5 kg, 6 kpl jne.). Kerro myös onko kyse 

tukkuerästä/asiakkaan myyntierästä

Myyntierän 1 mitat (k x l x s) 

mm

Myyntierän /erien mitat (korkeus, leveys, syvyys), ilmoitetaan millimetreinä (mm)

Myyntierän 1 paino Myyntierän paino (kg)

Myyntierän 2 koodi Myyntierän GTIN (EAN) koodi. Valitse pudotusvalikosta (ensimmäinen ruutu) onko 

vähittäistuote (vk) vai HoReCa-tuote (horeca)

Myyntierän 2 koko Myyntierän koko (esim. 0,5 kg, 6 kpl jne.). Kerro myös onko kyse 

tukkuerästä/asiakkaan myyntierästä

Myyntierän 2 mitat (k x l x s) 

mm

Myyntierän /erien mitat (korkeus, leveys, syvyys), ilmoitetaan millimetreinä (mm)

Myyntierän 2 paino Myyntierän paino (kg)

Lavatyyppi ja koko Mikä lava (esim. eurolava)? Lavan koko, ja montako tuotetta lavalle?

TUOTEKORTIN LIITELOMAKE 

"TARKENTAVAT 

ASIAKKAALLE ANNETTAVAT 

TIEDOT"

Tuotetietokortin täytössä huomioi elintarviketietoasetuksen EU 1169/2011 

vaatimukset mm. tuotteen nimessä ja ainesosalistassa sekä EU asetuksen 

1379/2013 vaatimukset kalastustuotteiden tiedoissa. 
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Toimittaja vastaa 

tuotetietojen oikeellisuudesta 

ja päivittämisestä mikäli 

tuotteessa tapahtuu 

muutoksia. 

www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valmistus+ja+myynti/pakkausmerkinnat/elint

arviketietoasetus

'http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:354:0001:0021:FI:PDF

'http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:FI:PDF

Kaupallinen tuotenimi: HUOM! Siirtyy automaattisesti ylempää

Muut nimeä täydentävät 

tiedot:

Elintarvikkeen nimeä täydentävät tiedot (EU asetus 1169/2011 liite VI):

Kuvaileva tieto nimen yhteyteen esim. tuotantotapaselitys (luomu, kananmunista 

esim. virike, vapaa, jne., kalastustuotteista esim. pyydetty, viljelty). Lisäksi huomioi:

 - ”sulatettu”, jos tuote on pakastettu ennen myyntiä ja myydään sulatettuna

 - eri eläinlajeista peräisin olevat proteiinit lihavalmisteissa, raakalihavalmisteissa ja 

kalavalmisteissa

 - tieto lisätystä vedestä, mikäli sitä on yli 5 %, lihavalmisteessa, 

raakalihavalmisteessa, kalastustuotteessa ja kalastustuotteesta saadussa 

raakavalmisteessa

 - ”paloista yhdistetty liha/kala” raakalihavalmisteessa, lihavalmisteessa, 

kalastustuotteessa, josta voi muuten saada virheellisen käsityksen, että se on tehty 

kokonaisesta lihan tai kalan palasta

 - jos makkaran kuori ei ole syötävä, siitä on ilmoitettava 

Tuotteella olevat sertifikaatit: Luettele tässä tuotteeseen liittyvät sertifikaatit tai merkit esim.

 - luomu

 - Hyvää Suomesta, Leppäkerttumerkki, Sydänmerkki, Joutsenmerkki, 

Sirkkalehtimerkki, Avainlippumerkki

 - kalan MSC-sertifikaatti, ym.

Luomuvalvojan 

tunnusnumero:

Säilytyslämpötila:

Myyntilämpötila:

Jakelulämpötila:

Tuotteen säilyvyysaika: Tuotteen säilyvyys / käyttöaika, joka luvataan asiakkaalle. 

Säilytys- ja käyttöohjeet: esim. pakkauksen avausohje, laimennusohje, käsittelyohjeet, reseptiohje jne.

Erityisruokavalio-valmiste: Valitse pudotusvalikosta oikea erityisruokavalmistevaihtoehto

Tuotteen säilytykseen, myyntiin ja jakeluun liittyvät lämpötilat
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Ainesosat: Listaa kaikki  tuotteen sisältämät ainesosat: ilmoitetaan painon mukaan alenevassa 

järjestyksessä. Jos raaka-aine mainitaan tuotteen nimessä, sen osuus prosentteina. 

Suola prosentteina liha- ja kalavalmisteissa, juustoissa, ruokaleivissä, valmisruoissa 

ja puolivalmisteissa sekä liemituotteissa ja ruokasuolaa sisältävissä 

maustesekoituksissa

 - Jokaisen lisäaineen ryhmänimi (esim. säilöntäaine) ja E-koodi tai lisäaineen nimi 

on ilmoitettava

 - Koostetut ainesosat (esim. majoneesi, täyte, kuorrute) on avattava: yksittäiset 

ainesosat ilmoitetaan painonsa mukaisella paikalla TAI koostettu ainesosa omalla 

nimellä painonsa mukaisella paikalla (jonka jälkeen välittömästi suluissa ainesosat 

painonsa mukaan alenevassa järjestyksessä) 

Huomioi ainesosaluetteloon liittyvät tarkennukset (EU asetus 1169/2011):

 - Kasviöljyt ja –rasvat voidaan ilmoittaa ryhmänimellä, jonka jälkeen on lueteltava 

öljyjen kasvialkuperä

 - Jos öljy on kovetettu, on sen yhteydessä ilmoitettava ”kokonaan kovetettu” tai 

”osittain kovetettu” tapauksesta riippuen 

 - Allergiaa tai yliherkkyyttä aiheuttavat ainesosat ilmoitetaan ainesosalistalla 

korostetusti lihavoituna, kursivoituna  tai eri värillä tai ISOLLA. Allergeenit listattu 

välilehdellä "Allergeenilista".

Ainesosa-luetteloa ei vaadita näiltä: tuoreet hedelmät ja vihannekset joita ei ole 

kuorittu, paloiteltu tai käsitelty, ml. peruna. 

Tuotteessa olevat allergeenit: Tuotteen ainesosissa esiintyvät allergeenit ja mahdollinen kontaminaatio 

tuotantoprosessin aikana (ns. "saattaa sisältää" -merkintä)

Katso lista ilmoitettavista allergeeneista välilehdeltä "Allergeenilista"

Tuotteen pääraaka-aineen 

alkuperämaa:

Pääraaka-aineen maa ml. pyyntialue, vesistöalue tms. 

Alkuperämaat ilmoitettava vähintään lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. 

Tuotteen valmistusmaa:

Ravintosisältö / 100 g 

tuotetta tai 100 ml tuotetta

Tuotteen sisältämä ravintosisältö. (Ravintoarvomerkinnät on oltava viimeistään 

12.12.2016). Ei tarvitse ilmoittaa näissä: 

- Jalostamattomissa tuotteissa, joka koostuu yhdestä ainesosasta/ainesosien 

ryhmästä

- Kypsyttämällä jalostetussa tuotteessa, joka koostuu yhdestä 

ainesosasta/ainesosien ryhmästä

- Juomavedet, maustesekoitukset, suola, etikka, pöytämakeuttajat, pakkaukset 

joiden suurimman pinnan pinta-ala korkeintaan 25 cm2

Energia: kJ / kcal tuotteen yhteenlaskettu energiapitoisuus / 100 g/100 ml

Rasva: g tuotteen yhteenlaskettu rasvapitoisuus / 100 g/100 g

Makkaroista, leikkeleistä ja juustoista on ilmoitettava rasvan määrä / 100 g

  , josta tyydyttynyttä (g) tuotteen sisältämien tyydyttyneiden rasvojen määrä

Hiilihydraatit: g tuotteen yhteenlaskettu hiilihydraattien määrä / 100 g/100 ml

  , josta sokereita (g) tuotteen sisältämien sokereiden määrä / 100 g/ 100 ml

Proteiini: g tuotteen sisältämät proteiinit / 100 g
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Suola: g Suolan määrä g/100g

tuotteen suolapitoisuus natriumin kautta laskettuna (suola = natrium x 2,5 )

 - Eviran ohjeen mukaan tuotteen suolapitoisuutena voidaan ilmoittaa lisätyn 

suolan määrä 12.12.2016 saakka.

Voimakassuolainen: Ilmoita, onko tuote voimakassuolainen. Tuote on voimakassuolainen (rajat 

12.12.2016 saakka), jos suolapitoisuus:

> 1,7 % leikkele-, ruoka- ja raakamakkarat

> 1,9 % muut leikkeleenä käytettävät lihavalmisteet ja kalavalmisteet

> 1,1 % valmiit ja puolivalmiit ruoat mm. maustetut raakaliha- ja kalavalmisteet

> 1,2 % leipä

> 1,3 % juustot

Ravintosisältöön liittyvät 

muut tiedot: 

Muita huomioita, kuten esim. ravintokuitu, laktoosin määrä tai mahdolliset 

käyttöön liittyvät varoitukset
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