Saako elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä selvää?
Kuulemiskampanjassa 28.11.–3.12.2007 saadut palautteet
Marras-joulukuussa 2007 järjestetyssä kuulemiskampanjassa kuluttajilla oli mahdollisuus soittaa
Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralle sekä Etelä- ja Länsi-Suomen lääninhallituksille yhden päivän
aikana ja antaa palautetta Eviran kotisivulla olleeseen kyselyyn kuuden päivän aikana.
Puhelinyhteydenottoja tuli vain muutama, mutta nettikyselyyn saatiin 62 palautetta. Tämä
kampanja oli jatkoa aiemmin Suomen Kuluttajaliiton kanssa tehdylle selvitykselle.
Saatu palaute oli varsin samansuuntaista aiemman selvityksen kanssa. Yksi syy
pakkausmerkintöjen epäselvyyteen oli huono kirjainten erottuvuus taustasta. Esimerkkeinä
mainittiin musta teksti tummanpunaisella pohjalla, vihreän ja punaisen käyttö, vaikka värisokeita on
väestössä paljon, sekä yleensä kiiltävät paperit, josta teksti eri erotu. Toinen yhtä tärkeä syy oli
pienet kirjaimet, joiden käyttö korostui monikielisissä maahantuoduissa elintarvikkeissa. Jotkut
kuluttajat olivat kokeneet ongelmaksi sen, että painoväri hävisi pakkauksista käytön aikana. Jotkut
valittivat sitä, että kaupoissa hyllyjen välissä on huono valaistus lukea elintarvikkeiden merkintöjä.
Eniten vastaajia näytti harmittavan se, että tuotteiden alkuperä ei selviä tai päivämäärätiedot ovat
epäselviä ja vaikeasti löydettävissä.
Tuoteryhmiä, joissa pakkausmerkintöjen näkyvyys oli huono, mainittiin useita. Useimmin mainittiin
lihatuotteet. Sen lisäksi esillä olivat makeiset, jogurtit, juustot, levitteet, vanukkaat, keksit, eräät
leivät, ravintolisät, mausteet, sinapit. Jotkut pitivät jopa jauhojen ja kananmunien tekstejä
epäselvinä, vaikka näissä tuotteissa on runsaasti tilaa merkinnöille.
Ruotsinkieltä äidinkielenään käyttävien palautteissa kiinnitettiin huomiota siihen, että ruotsinkieliset
merkinnät puuttuvat usein, vaikka ne esimerkiksi maahantuoduissa ja kaksikielisissä kunnissa
myytäessä tulee aina olla. Ruotsinkieliset merkinnät ovat palautteen mukaan tehty joskus
suomenkieltä pienemmällä kirjasinkoolla ja kieli on huonoa.
Kyselyssä oli kohta, jossa vastaajilta kysyttiin, onko koskaan valittanut merkintöjen
epäselvyydestä. Aika monet totesivat, että valitettavasti ei ole valittanut, vaikka harmittanut on.
Jos yhteyttä oli otettu, niin palaute on annettu joko kauppiaalle tai tuotteen valmistajalle taikka
maahantuojalle. Kunnalliseen elintarvikevalvontaviranomaiseen ei juurikaan ole oltu yhteydessä.
Kunnan terveystarkastajan tehtävänä on ottaa yhteyttä yrittäjään ja vaatia virheiden korjaamista.
Jos tuotteen pakkauksesta ja merkinnöistä vastaava yrittäjä ei ole omassa kunnassa, kunnallinen
elintarvikevalvontaviranomainen vie asian eteenpäin oikealle viranomaiselle.
Kehittämistoiveita esitettiin erityisesti ruoka-aineille allergisille ja yliherkille tärkeiden merkintöjen
havaittavuudelle ja luotettavuudelle. Tällöin esimerkiksi ainesosaluettelo on hyvin tärkeä tietolähde
ja siinä erityisesti yleisesti allergisoivat ainesosat. Luettavaa ja ”mummoillekin ymmärrettävää”
tietoa toivottiin muun muassa pähkinästä, viljan laadusta sekä gluteenista ja laktoosista.
Jotkut nostivat esille pakkamaattomina myytävät tuotteet ja ateriat, joiden koostumuksesta ei saa
tietoa kuin kysymällä. Useinkaan myyjät, tarjoilijat tai lentoemännät eivät pysty antamaan riittävän
luotettavaa tietoa ruoasta. Eräät olivat havainneet, että tuotteelle myönteiset asiat merkitään isolla,
mutta vähemmän myönteisiä asioita kätketään heikosti löytyviin paikkoihin.

