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Allergia ja Astmaliitto ry toteaa luonnoksesta (16.1.2014) maa- ja 
metsätalousministeriön asetukseksi elintarviketietojen antamisesta kuluttajalle seuraavaa:  
  

Asetusluonnoksessa on todettu, että allergeeneja koskevat tiedot on ilmoitettava 
loppukuluttajalle kirjallisesti elintarvikkeen luovutuspaikassa pakkaamattoman 
elintarvikkeen läheisyydessä olevassa helposti havaittavassa ja selkeässä esitteessä tai 
taulussa tai muulla vastaavalla tavalla. Allergia- ja Astmaliitto ry pitää tätä menettelytapaa 
kannatettavana todeten kuitenkin, että kirjallinen tietoa tulee olla elintarvikkeiden 
välittömässä läheisyydessä.   

Asetusluonnoksessa myös todetaan tilanteita, joissa tästä menettelytavasta poiketen 
tiedon voi antaa suullisesti tietyin edellytyksin. Allergia- ja Astmaliiton mielestä suullisesti 
annettu tieto allergeeneista ei saa korvata kirjallisesti annettavaa tietoa. Näin ollen liitto 
esittää muutosta asetusluonnoksen seitsemänteen pykälään.  

Kirjallisesti annettu tieto on suullista tietoa varmempaa ja kirjallisen tiedon anto on 
allergisen kannalta välttämätöntä. Liitto pitää hyvänä toimintatapana sitä, että allergeeneja 
koskevan tiedon voisi antaa kirjallisen tiedon lisänä myös suullisesti. Näin suullinen tieto 
täydentää kirjallista tietoa, mutta ei korvaa sitä.   

Pelkkä suullinen tieto voi aiheuttaa laatupoikkeamia, joista voi seurata allergiselle 
hengenvaara. Allergeeneista kertominen vain suullisesti ei ole hyvä asia myös siksi, että 
kyseinen toimintatapa on allergisen kuluttajan kannalta hankala. Tietoja täytyy aina 
erikseen kysyä. Liiton mielestä kirjallinen tieto tulee olla luettavissa helposti, jolloin on 
huomioitava, että teksti ei saa olla teknisesti hankalassa muodossa. Allergia- ja Astmaliitto 
ry on painottanut kirjallisen tiedon merkitystä asiaan liittyvissä keskusteluissa.   
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Allergia- ja Astmaliitto ry pitää myös tarpeellisena, että allergeeneista ilmoitetaan myös 
silloin, kun ravitsemukselliset erityistarpeet on etukäteen selvitetty ja kirjattu ylös niin, että 
elintarvikkeet luovutetaan tai ateriat tarjoillaan kuluttajalle kohdennetusti näiden tietojen 
perusteella. Kun näissä tilanteissa allergeeneista ilmoitetaan selkeästi myös siten, että 
kohdennettu elintarvike tai ateria ei sisällä tiettyä allergeenia, se lisää luottamusta siihen, 
että allergiat on huomioitu tuoteketjun jokaisessa vaiheessa, kuten myös helpottaa 
ateriointia.   

Allergia- ja Astmaliitto esittää, että toimintatavan valvontaan kiinnitetään erityistä huomiota, 
jotta voidaan ennaltaehkäistä ongelmatilanteita. On myös tärkeää, että kirjallisen tiedon 
ajantasaisuudesta ja luotettavuudesta vastaa nimetty taho/henkilö. Kyseisellä 
taholla/henkilöllä on myös vastuu päivittää tiedot tarpeen mukaan.   

Suomessa ruoka-allergiaa on 3-8%:lla lapsista ja 2-5%:lla aikuisista. Vakavimmillaan 
ruoka-allergia aiheuttaa anafylaktisen reaktion, joka on äkillinen, voimakas ja yleisoireita 
aiheuttava allergiareaktio, joka vaatii ensiapua ja sairaalahoitoa.  
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