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Tämä ohje on tarkoitettu elintarvikevalvontaviranomaisten ja elintarvikealan toimijoiden käyttöön. Koska Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralle ei ole säädetty norminantovaltaa kyseisessä asiassa, se ei voi antaa sitovia
määräyksiä. Tämän ohjeen sisältämät tulkinnat ovat elintarvikevalvontaa ohjaavan viranomaisen näkemyksiä siitä, miten lainsäädäntöä tulisi soveltaa. Viime kädessä lainsäädännön soveltamista koskevat kysymykset ratkaisee tuomioistuin.

1 Johdanto
Geeniteknisesti muunnetulla organismilla (gmo) tarkoitetaan elävää ja lisääntymiskykyistä eliötä, esimerkiksi kasvia, eläintä, mikrobia tai siementä, jonka perimää on
muunneltu geenitekniikan keinoin. Geneettisen muuntelun tavoitteena on mm. parantaa kasvisadon määrää ja ravitsemuksellista laatua. Muuntogeenisten (gm) elintarvikkeiden tuotannossa on hyödynnetty geenitekniikkaa (esim. pakastemaissi muuntogeenisestä maissista). Muuntogeenisillä elintarvikkeilla tarkoitetaan myös elintarvikkeita, jotka sisältävät muuntogeenisiä organismeja, koostuvat tai on valmistettu niistä
(esim. tacokuoret, jotka on valmistettu muuntogeenisestä maissijauhosta tai tofu, joka
sisältää muuntogeenistä soijavalkuaista).
Muuntogeeniset elintarvikkeet ovat turvallisia. Muuntogeenisiä organismeja tai
elintarvikkeita ei saa EU:ssa viljellä tai tuoda markkinoille, ellei niille ole myönnetty
lupaa EU:ssa. Kaikki muuntogeeniset ainekset käyvät EU:ssa läpi tiukan hyväksymismenettelyn, joka sisältää mm. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) antaman lausunnon muuntogeenisen tuotteen turvallisuudesta. Hyväksytyt
muuntogeeniset ainekset eivät vaikuta haitallisesti ihmisen, eläimen tai ympäristön
terveyteen.
Maininta muuntogeenisyydestä näkyy pakkausmerkinnöissä. Elintarvikkeen
valmistuksessa käytetyistä muuntogeenisistä lajeista tai niistä valmistetuista ainesosista on tiedotettava kuluttajalle. Elintarvikepakkauksen ainesosaluettelossa on
välittömästi muuntogeenisen ainesosan jälkeen tai muuntogeenisestä lajista valmistettujen ainesosien jälkeen oltava maininta "muuntogeeninen" tai esimerkiksi maininta
"valmistettu muuntogeenisestä soijasta".
Muuntogeenisten elintarvikkeiden valvonta on osa normaalia elintarvikevalvontaa,
joka perustuu elintarvikealan toimijan omavalvontaan. Toimija vastaa tuotteidensa
määräystenmukaisuudesta ja ottaa muuntogeeniset ainekset huomioon omavalvonnassaan. Käytännön elintarvikevalvontaa toteuttavat Eviran ohjeiden mukaan kunnalliset elintarvikevalvontaviranomaiset sekä Eviran tarkastuseläinlääkärit. Muuntogeenisten elintarvikkeiden viranomaisvalvonta perustuu ensisijaisesti asiakirjavalvontaan. Asiakirjavalvonnan tueksi voidaan tutkituttaa valvontanäytteitä. Muuntogeenisiä
elintarvikkeita valvoo omalta osaltaan myös tullilaitos.
Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tiedossa ei ole, että Suomen markkinoilla olisi tällä hetkellä (toukokuu 2012) elintarvikkeita, jotka sisältäisivät EU:ssa hyväksyttyjä soija- tai maissilajikkeita yli 0,9 % merkintärajan. Valvontatutkimuksissa on kuitenkin löytynyt elintarvikkeita, joissa on muuntogeenisiä aineksia yli merkintärajan ilman, että
sitä on ilmoitettu pakkausmerkinnöissä. Eviran tekemien pistokoeluontoisten tutkimusten ja Tullista saatujen tietojen mukaan markkinoilla olevissa elintarvikkeissa on
havaittu myös EU:ssa hyväksymättömiä muuntogeenisiä lajeja (esim. kiinalainen
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Bt63-riisilajike ja kanadalainen FP967-pellavalajike). Määräystenvastaisuuksien esiintyminen on kuitenkin ollut vähäistä ja virheet merkintävaatimuksissa yksittäistapauksia.
Lisätietoa muuntogeenisistä elintarvikkeista ja mm. valvontatuloksia löytyy Eviran internetsivuilta
http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valmistus_ja_myynti/tuotantotapoja/muuntog
eeniset_elintarvikkeet/.

2 Lainsäädäntö
Muuntogeenisiä elintarvikkeita säätelevät:








Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1829/2003 muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1830/2003 muuntogeenisten organismien jäljitettävyydestä ja merkitsemisestä ja muuntogeenisistä organismeista valmistettujen elintarvikkeiden ja rehujen jäljitettävyydestä sekä direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta
Elintarvikelaki 23/2006
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä (eli ns. yleinen elintarvikeasetus)
Valtioneuvoston asetus 910/2004 muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY)
1829/2003 voimaantulon edellyttämistä kansallisista järjestelyistä, niin
kuin se on muutettu valtioneuvoston asetuksella 135/2008

2.1 Hyväksymismenettely
Asetuksen (EY) 1829/2003 mukaan Euroopan yhteisössä saa markkinoida vain
EU:ssa hyväksyttyjä muuntogeenisiä elintarvikkeita ja rehuja. Myös muuntogeenisen
kasvin viljelyyn tarvitaan hyväksyntä. Vuodesta 1996 alkaen on EU:ssa hyväksytty
useita muuntogeenisiä elintarvikkeita ja rehuja (maissi, soija, rapsi, puuvilla, sokerijuurikas ja peruna). Viljeltäväksi EU:ssa on hyväksytty vain kaksi muuntogeenistä
maissia ja peruna (tilanne toukokuussa 2012).
Valtioneuvoston asetuksen 910/2004 mukaisesti muuntogeenisiä elintarvikkeita ja rehuja koskevat lupahakemukset toimitetaan Suomessa Eviraan, joka toimii gmohakemusten kansallisena yhteysviranomaisena. Muuntogeenisten elintarvikkeiden ja
rehujen turvallisuusarviointi ja hyväksyminen tapahtuu keskitetysti yhteisötasolla.
EFSA antaa lausunnon hakemuksessa tarkoitetun tuotteen turvallisuudesta ja toimittaa lausuntonsa komissiolle, jäsenvaltioille ja hakijalle kommentoitavaksi. Euroopan
komissio tekee EFSAn lausunnon saatuaan päätösehdotuksen, jota käsitellään ko-

Esittelijä

Sanna Viljakainen

Hyväksyjä

Pirkko Kostamo

Sivu/sivut
Ohje/versio
Käyttöönotto

4 / 11
17071/2
5.6.2012

Tuoteturvallisuusyksikkö

VALVONTAOHJE
Muuntogeenisten elintarvikkeiden valvonta

mission "elintarvikeketju ja eläinten terveys" -pysyvän komitean "muuntogeeniset elintarvikkeet ja rehu ja ympäristöriskit" -jaostossa.
Eviran tehtävänä on asiakirjojen kuten lupahakemusten, lausuntopyyntöjen ja lausuntojen välittäminen luvanhakijan (Suomessa jätetyt lupahakemukset), EFSAn ja toimivaltaisten viranomaisten välillä. Eviran tehtävänä on myös huolehtia siitä, että hakijan
laatimat lupahakemusten tiivistelmät ja EFSAn lausunnot hakemuksista ovat yleisön
saatavilla. Yleisöllä on mahdollisuus kommentoida EFSAn lausuntoa omalla äidinkielellään 30 päivän ajan.
Lisätietoa muuntogeenisten tuotteiden hyväksynnästä sekä mm. taulukko EU:ssa hyväksytyistä muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista löytyy Eviran internetsivuilta
http://www.evira.fi/portal/fi/evira/asiakokonaisuudet/muuntogeeniset_tuotteet__gm_/t
uotteiden_hyvaksynta/.

2.2 Pakkausmerkintävaatimus
Elintarvikkeen valmistuksessa käytetyistä muuntogeenisistä lajeista tai niistä valmistetuista ainesosista on asetuksen (EY) 1829/2003 mukaan ilmoitettava pakkausmerkinnöissä. Elintarvikealan toimijalla tulee olla menettelyt, joiden avulla se varmistaa
noudattavansa asetusten vaatimuksia ja antavansa kuluttajalle riittävät tiedot:







Jos elintarvike koostuu useammasta kuin yhdestä ainesosasta, ainesosaluetteloon on välittömästi kyseisen ainesosan jälkeen merkittävä
sulkeisiin maininta "muuntogeeninen" tai "valmistettu muuntogeenisestä [ainesosan nimi, esim. soijasta]".
Jos ainesosa ilmoitetaan ryhmänimeä käyttäen (esim. ”mausteseos”), ainesosaluetteloon on merkittävä sanat "sisältää muuntogeenistä [organismin nimi]" tai ”sisältää [ainesosan nimi], joka on valmistettu muuntogeenisestä [organismin nimi]”.
Jos ainesosaluetteloa ei ole, tieto muuntogeenisyydestä on ilmoitettava
selvästi muualla merkinnöissä.
Jos elintarviketta myydään pakkaamattomana, tiedot on esitettävä pysyvästi ja näkyvästi elintarvikkeen esillepanossa tai välittömästi sen vieressä.

Edellä mainitut maininnat voidaan tehdä myös ainesosaluettelon alaviitteeseen, mutta ne on painettava kirjasinkoolla, joka on vähintään yhtä suuri kuin ainesosaluettelossa käytetty kirjasinkoko. Jos elintarviketta myydään pakattuna pieniin pakkauksiin,
tiedot on esitettävä pysyvästi ja näkyvästi elintarvikkeen esillepanossa tai välittömästi
sen vieressä tai pakkauksessa käyttäen kirjasinkokoa, joka on riittävän suuri vaivattomaan havaitsemiseen ja lukemiseen.
Merkintöjä ei kuitenkaan edellytetä tehtäväksi sellaisiin elintarvikkeisiin, jotka sisältävät hyväksyttyä muuntogeenistä ainesta alle 0,9 % elintarvikkeen kustakin ainesosasta. Ainesten esiintymisen tulee kuitenkin olla satunnaista tai teknisesti mahdotonta
välttää. Tämän osoittamiseksi toimijan on pystyttävä esittämään viranomaisille todis-
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teet siitä, että se on toteuttanut asianmukaiset toimenpiteet tällaisten ainesten esiintymisen välttämiseksi.
Asetusta ei sovelleta muuntogeenisten organismien avulla valmistettuihin elintarvikkeisiin. Määräävänä kriteerinä on se, onko valmiissa elintarvikkeessa muuntogeenisestä lähtöaineesta johdettua ainesta. Tämän vuoksi merkintävelvoite ei koske muuntogeenisten mikrobien avulla tuotettuja fermentaatiotuotteita, kuten lisäaineita, aromeja tai vitamiineja, mikäli lopullisessa tuotteessa ei ole enää jäljellä muuntogeenistä
mikrobia. Myöskään tuotteisiin, jotka saadaan muuntogeenisellä rehulla ruokituista tai
muuntogeenisillä lääkkeillä lääkityistä eläimistä, ei sovelleta asetuksen lupa- eikä
merkintävaatimuksia.
Lainsäädäntö ei erityisesti kiellä vapaaehtoista merkintää, jossa esitetään, että elintarvikkeen valmistuksessa ei ole käytetty geenitekniikkaa tai ettei tuote sisällä geeniteknisesti muunnettuja ainesosia. Evira on laatinut erillisen ohjeen vapaaehtoisen
”tuotettu ilman geenitekniikkaa” –merkinnän käytölle elintarvikkeissa ja rehuissa1. Ohjeen mukaan:
 Elintarvikkeissa, jotka voivat sisältää muuntogeenisiä ainesosia (esim.
soijaa, maissia tai riisiä sisältävät elintarvikkeet), merkintä voidaan tehdä, jos
gm-aineksen pitoisuus on 0 % (= toteamisraja), ei nykyisten säädösten rajaarvo 0,9 % (= kynnysarvo). Pienikin gm-aineksen esiintyminen tuotteessa katsotaan harhaanjohtavaksi elintarvikelain 9 §:n tarkoittamassa mielessä. Elintarvikkeesta saa ilmoittaa vain sellaisia ominaisuuksia, joiden suhteen se
poikkeaa muista vastaavista tuotteista.
 Elintarvikkeissa, jotka eivät voi sisältää muuntogeenisiä ainesosia (esim.
porkkana, kauraryynit, mustikkahillo tms.), ei ”gm-vapaa” -merkintää sallita
lainkaan.
 Vapaaehtoista ”tuotettu ilman geenitekniikkaa” tai ”gm-vapaa” -merkintää voi
käyttää eläimistä saatavissa elintarvikkeissa (esim. liha, maito tai viljelty
kala) vain silloin, kun eläintä ei ole missään vaiheessa sen elinkaarta ruokittu
muuntogeenisellä rehulla.

2.3 Jäljitettävyys
Markkinoille saatetut muuntogeeniset ainekset on oltava asetuksen (EY) 1830/2003
mukaan jäljitettävissä. Jäljitettävyydellä tarkoitetaan sitä, että muuntogeeniset organismit ja niistä valmistetut elintarvikkeet voidaan jäljittää kaikissa niiden markkinoille
saattamisen vaiheissa koko tuotanto- ja jakeluketjussa toimijalta toiselle.
Sen toimijan, joka ensimmäisenä toimittaa muuntogeenisiä organismeja markkinoille,
tulee varmistaa, että tuotteen vastaanottavalle toimijalle toimitetaan kirjallisesti seuraavat tiedot:



1

tuote sisältää muuntogeenistä organismia tai koostuu niistä sekä
kyseiselle muuntogeeniselle organismille markkinoille hyväksymisen vaiheessa annettu yksilöllinen tunniste esim. maissi Bt11 (SYN-BT011-1).

Eviran ohje 10017/1: Vapaaehtoisen ”tuotettu ilman geenitekniikkaa” –merkinnän käyttö elintarvikkeissa ja rehuissa
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Kun markkinoille saatetaan muuntogeenisistä organismeista valmistettuja tuotteita
(elintarvikkeita tai rehuja), toimijan on varmistettava, että tuotteen vastaanottavalle
toimijalle toimitetaan kirjallisesti tiedot siitä:


mitkä ainesosat on valmistettu muuntogeenisistä organismeista tai jos
tuotteessa ei ole ainesosaluetteloa, tieto siitä, että tuote on valmistettu
muuntogeenisestä organismista.

Muuntogeenisiä tuotteita koskeville asiakirjoille on asetettu 5 vuoden säilyttämisvelvollisuus kustakin kauppatapahtumasta lähtien. Toimijalla on oltava järjestelmät ja
standardisoidut menettelyt, joiden avulla asiakirjojen säilyttäminen ja hallinnointi on
mahdollista ja joiden avulla toimija, jolta tuote on saatu (toimittajajäljitettävyys) ja toimija, jolle tuote on toimitettu (asiakasjäljitettävyys), voidaan selvittää.

3 Toimijan vastuu
Toimija, esimerkiksi maahantuoja tai valmistaja, vastaa tuotteidensa määräystenmukaisuudesta. Hänen tulee tunnistaa ja hallita elintarvikelain ja tuotekohtaisten vaatimusten kriittiset kohdat. Myös muuntogeenisten ainesosien määräystenmukaisuuden
varmistamisen tulee kuulua toimijan omavalvontaan. Omavalvontasuunnitelmassa tulee olla kirjattuna, miten varmistutaan, että raaka-aine tai tuote vastaa tilattua. Valmistajalla tulee olla siis tieto ja varmuus siitä, ovatko käytetyt raaka-aineet (soija,
maissi, kiinalainen riisi tai kanadalainen pellava) muuntogeenisiä vai ei. Tämä tulee
ensisijaisesti varmentaa esim. tavarantoimittajalta saadun eräkohtaisen sopimuksen,
vakuutuksen tai analyysitodistuksen avulla. Lainsäädäntö vaatii, että muuntogeenisten organismien tai tuotteiden mukana kulkea kaikissa markkinoinnille saattamisen
vaiheissa koko tuotanto- ja jakeluketjussa tieto siitä, että tuote sisältää muuntogeenisiä organismeja tai ainesosia tai koostuu niistä. Tieto muuntogeenisyydestä on mainittava pakkausmerkinnöissä.
Erityisesti, mikäli toimijan tavoitteena on välttää muuntogeenisiä aineksia tuotannossa, tulee sen arvioida mahdollisesti muuntogeenisiä ainesosia sisältävien tuotteiden
kohdalla tapauskohtaisesti, mistä tuotteista ja kuinka usein on tarpeellista ottaa omavalvontanäytteitä. Tarve omavalvontanäytteiden tutkimiselle syntyy esim. jos toimijalla on syystä tai toisesta aihetta epäillä tuotteen määräystenvastaisuutta (esim.
RASFF-ilmoitusten tai muutoin saadun tiedon perusteella). Mikäli toimija on aiemmin
käyttänyt muuntogeenisiä raaka-aineita tai tuotteita toiminnassaan ja vaihtaa sen
erään, joka ei ole muuntogeeninen, tulee hänen analyysein varmistua, että linjastot ja
tilat on erien välissä saatu asianmukaisesti puhdistettua muuntogeenisestä aineksesta. Lisäksi mikäli toimija käyttää tuotteessaan vapaaehtoista ”gm-vapaa” –merkintää,
on eräkohtaisesti analyysituloksin osoitettava, ettei tuotteessa ole muuntogeenisiä aineksia. Toimijan tulee myös huomioida, että Kiinasta tuotaville riisituotteille on asetettu erityiset maahantuontivaatimukset2.
Mikäli toimija havaitsee tai saa tietoonsa, että hänen valmistamansa tai myymänsä
tuote ei täytä lainsäädännön vaatimuksia, on hänen ryhdyttävä toimenpiteisiin tuot2

Komission täytäntöönpanopäätös 2011/884/EU kiireellisistä toimenpiteistä, jotka koskevat ei-luvallista
muuntogeenistä riisiä Kiinasta peräisin olevissa riisituotteissa
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teen vetämiseksi pois markkinoilta ja kuluttajien informoimiseksi. Tarkempaa tietoa
takaisinvedoista ja toimijan velvollisuuksista löytyy Eviran internetsivuilta
http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valmistus_ja_myynti/takaisinvedot/. Evira on
laatinut myös erillisen ohjeen hyväksymättömien muuntogeenisten elintarvikkeiden ja
rehujen takaisinvedosta3.

4 Muuntogeenisten elintarvikkeiden valvonta
Evira on laatinut valvonnan avuksi tämän valvontaohjeen, johon sisältyy tarkastuslomake täyttöohjeineen (liitteet 1 ja 2) sekä näytteenotto-ohje ja näytteenottolomake
(liitteet 3 ja 4). Jatkossa gm-valvontatiedot tallennetaan ja raportoidaan KUTIvalvontatietojärjestelmän avulla.
Muuntogeenisten elintarvikkeiden valvonta on osa tavanomaista elintarvikevalvontaa,
joka perustuu elintarvikealan toimijan omavalvontaan. Muuntogeenisten elintarvikeraaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden viranomaisvalvonta toteutetaan omavalvonnan
tarkastusten sekä mahdollisten näytteenottojen avulla. Muuntogeenisten elintarvikkeiden viranomaisvalvonnan tavoitteena on selvittää, miten hyvin elintarvikealan toimijat ovat omavalvonnassaan ottaneet huomioon muuntogeenisten elintarvikeraakaaineiden ja valmiiden tuotteiden valvonnan, onko toimijoiden omavalvonta riittävää ja
täyttääkö se muuntogeenisiä elintarvikkeita koskevien asetusten vaatimukset. Tällä
pyritään varmistamaan kuluttajan luottamus tuotteiden aitouteen ja merkintöjen oikeellisuuteen. Muuntogeenisten elintarvikkeiden viranomaisvalvonta perustuu ensisijaisesti asiakirjavalvontaan, sillä gmo-analyysit ovat kalliita ja vaativat erityistä analytiikkaa. Asiakirjavalvonnan tueksi elintarvikevalvontaviranomaiset voivat myös tarkistaa pakkausmerkintöjen paikkansapitävyyttä ja tarvittaessa selvittää analyysien avulla, sisältääkö tuote muuntogeenistä ainesta vai ei.
Tarkastuksia tehdään joko elintarviketuotantolaitoksissa, suurtalouksissa tai maahantuontiyrityksissä, joissa käsitellään mahdollisesti muuntogeenisiä ainesosia sisältäviä
raaka-aineita tai tuotteita (soija, maissi, kiinalainen riisi ja kanadalainen pellava). Tarkastukset tulisi mahdollisuuksien mukaan keskittää toimintaketjun alkupäähän esimerkiksi valmistuspaikkoihin tai ensimmäisiin maahantuojiin. Mahdollisia tarkastuskohteita ovat esimerkiksi leipomot, lihavalmistelaitokset, erilaisia eineksiä valmistavat
tuotantolaitokset, keskuskeittiöt tai maahantuojien varastot.
Kuntien valvontaviranomaiset ja Eviran tarkastuseläinlääkärit
Kunnalliset elintarvikevalvontaviranomaiset ja Eviran tarkastuseläinlääkärit valvovat
Eviran ohjeiden mukaan omavalvonnan toimivuutta ja toteutumista toimialueillaan.
Valvontaviranomaisten tehtävä on tarkastaa, onko yritysten omavalvonta riittävää,
esim. ovatko ne tiedostaneet mahdolliset muuntogeeniset ainekset, onko vaadittuja
asiakirjoja olemassa ja toimiiko jäljitettävyys. Tämän jälkeen tarkastetaan, mitä omavalvontatoimenpiteitä yrityksessä on käytännössä tehty ja ovatko ne olleet riittäviä.
Jos toimija ei teetä omavalvontasuunnitelmassa välttämättömäksi katsottuja tutkimuksia, on viranomaisen otettava näytteet ja teetettävä tutkimukset. Viranomaisnäytteitä tulee ottaa myös, jos on syytä epäillä raaka-aineen tai tuotteen olevan määräys3
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tenvastainen. On myös toivottavaa, että viranomaiset sisällyttävät muuntogeenisiin
elintarvikkeisiin liittyviä kartoitustutkimuksia elintarvikevalvontasuunnitelmiinsa.
Aluehallintoviranomaiset
Aluehallintoviranomaiset (AVIt) ohjaavat ja neuvovat kuntien viranomaisia ja auditointeja tehdessään ottavat myös muuntogeenisten elintarvikkeiden valvonnan huomioon.
Eviran rooli
Eviran vastuulla on ohjauksen, koulutuksen ja viestinnän keinoilla saada kansallinen
elintarvikevalvonta toimimaan riskiperusteisesti, tehokkaalla ja yhdenvertaisella tavalla. Tätä tarkoitusta varten Evira on muuntogeenisten elintarvikkeiden osalta laatinut
tämän valvontaohjeen liitteineen. Evira myös suunnittelee ja koordinoi laajempia erityistä asiantuntemusta vaativia valtakunnallisia näytteenottopyyntöjä ja valvontaprojekteja.
Tullilaitos
Tullilaitos valvoo EU:n ulkopuolelta tuotavien sekä toisista EU:n jäsenvaltioista Suomeen toimitettavien ei-eläinperäisten elintarvikkeiden määräystenmukaisuutta oman
valvontasuunnitelmansa mukaan. Tullilaitos ottaa vuosittain noin 100-200 gmnäytettä soijaa, maissia, riisiä tai pellavaa sisältävistä elintarvikkeista.

5 Näytteenotto ja tutkimukset
Sekä toimijan että valvontaviranomaisten on joissain tilanteissa syytä tutkimuksin
varmistaa vaatimustenmukaisuuden toteutuminen. Muuntogeenisten elintarvikkeiden
näytteenotossa noudatetaan Eviran laatimaa näytteenotto-ohjetta, ja näytteenottoa
koskevat tiedot merkitään näytteenottolomakkeeseen.
Näytteenotto kohdistetaan riskiperusteisesti raaka-aineisiin tai valmiisiin elintarvikkeisiin, jotka mahdollisesti sisältävät gm-aineksia (esim. soija, maissi, aasialainen riisi
(erityisesti kiinalainen riisi tai pakistanilainen tai intialainen basmatiriisi), kanadalainen pellava tai rapsi). Myös luomutuotteet kuuluvat valvonnan piiriin. Näytteet
tulee mahdollisuuksien mukaan ottaa valmistuksen raaka-aineista, jotka asiakirjojen mukaan eivät sisällä muuntogeenisiä aineksia. Näin päästään valvomaan markkinoille tulevia tuotteita niiden tuotantokaaren alkupäässä. Mikäli näytteitä otetaan valmiiksi pakatuista tuotteista, tulee ne ottaa tuotteista, joissa muuntogeenisyydestä kertovaa merkintää ei ole.
Erityisesti kannattaa huomioida kiinalaiset riisivalmisteet, joista on viime vuosina löytynyt EU:ssa hyväksymättömiä riisimuunnoksia. EU:n komissio on 22. joulukuuta
2011 antanut päätöksen (2011/884/EU) kiireellisistä toimenpiteistä, jotka koskevat eiluvallista muuntogeenistä riisiä Kiinasta peräisin olevissa riisituotteissa. Päätöksessä
on lueteltu ne Kiinasta peräisin olevat tai sieltä lähetetyt riisituotteet, joita velvoitteet
koskevat. Lisäksi on tehostettu valvontatoimenpiteitä, jotta voidaan estää ei-luvallisilla
riisimuunnoksilla kontaminoituneiden tuotteiden saattaminen Euroopan unionin markkinoille. Tullilaitos tekee maahantuontivalvontaa tämän asetuksen mukaisesti.
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Pitkälle prosessoiduista tuotteista (kuten maissitärkkelyksestä, tärkkelyssiirapista,
maltodekstriinistä, soijalesitiinistä, soijakastikkeesta tai öljyistä) ei kannata ottaa näytteitä, koska tuotteen jalostusaste rajoittaa DNA:n todentamista, eivätkä analyysit tällöin onnistu.
Mikäli markkinoilta löytyy tuotteita, joissa on ”GMO-vapaa” –merkintä (ei-eläimistä
saatavat elintarvikkeet), on nämä hyvä sisällyttää näytteenottosuunnitelmaan.
Näytteenottokohteita voivat olla esim.







Maissi
o
o
o
o
o
o
o
Soija
o
o
o
o
o
o
o

maissintähkä
jyvät (mm. popcornin raaka-aine)
paahdetut jyvät/valmis popcorn
jauhot, hiutaleet, ryynit
aamiaishiutaleet (mm. corn flakes)
valmiit snacksit (mm. juustonaksut)
valmiit tortillat
soijapavut
jauho
proteiini, -konsentraatti ja –isolaatti (sellaisenaan tai teksturoituna)
tofuvalmisteet
soijamaito ja siitä tehdyt jalosteet (mm. jogurtti)
proteiinihydrolysaatti
urheiluvalmisteet (etenkin USA:sta peräisin olevat välipalapatukat,
proteiinijauhe tai energiavalmisteet)

Riisi
o aasialaiset (erityisesti kiinalaiset) riisituotteet
o pakistanilainen tai intialainen basmatiriisi
Pellava
o kanadalaista alkuperää olevat pellavansiemenet tai pellavansiemenrouhe

Etenkin soijaproteiinia käytetään hyvin paljon erilaisissa elintarvikkeissa, kuten lihapiirakoissa, karjalanpiirakoissa ja muissa eineksissä sekä erilaisissa lihavalmisteissa
(esim. kebabliha, nakit, grillimakkara, kinkkusuikale tai maustamisvalmisteet) ja ruokapakasteissa. Kasvissyöjille suunnatut tuotteet ovat myös usein soijapohjaisia.

6 Toimenpiteet tarkastusten ja tutkimusten johdosta
Havaitessaan laiminlyöntejä tai rikkomuksia kunnan viranomaisten tai tarkastuseläinlääkäreiden tulee ryhtyä elintarvikelain 23/2006 mukaisiin valvontatoimenpiteisiin.
Toimenpiteisiin voi olla tapauksesta riippuen tarvetta ryhtyä joko jo heti tarkastuskäynnin yhteydessä tai myöhemmässä vaiheessa näytteestä saatavan analyysituloksen perusteella.
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Jos toimijan toimenpiteet elintarvikelain tai tuotekohtaisten vaatimusten varmistamiseksi eivät ole riittäviä, on viranomaisen annettava toimijalle kehotus tai määräys tilanteen korjaamiseksi.
Mikäli tutkimusselosteen perusteella raaka-aine sisältää hyväksyttyä muuntogeenistä
ainesta yli kynnysarvon 0,9 % (menetelmän laajennettu epävarmuus huomioon ottaen), vaaditaan merkintä muuntogeenisyydestä ko. raaka-aineesta valmistettuihin tuotteisiin. Toimijan on toimitettava raaka-aineista valmistettujen elintarvikkeiden vastaanottaja kirjallisena tieto siitä, että valmisteet on valmistettu raaka-aineesta, joka sisältää muuntogeenistä ainesta. Lisäksi toimijan on tehostettava raakaainehankintojen omavalvontaa. Mikäli valmis tuote puolestaan sisältää hyväksyttyä
muuntogeenistä ainesta yli kynnysarvon 0,9 %, mutta muuntogeenisyydestä ei ole
merkintää pakkauksessa, toimijaa on kehotettava korjaamaan pakkausmerkinnät varastossa oleviin tuotteisiin sekä tehostamaan omavalvontaa. Tuotetta ei tarvitse vetää
pois markkinoilta.
Hyväksymättömien muuntogeenisten ainesten esiintyminen elintarvikkeessa johtaa
aina tuotteiden takaisinvetoon markkinoilta ja pitoisuuden suhteen noudatetaan nollatoleranssia (= 0 %).

7 Valvonnan haasteita
Muuntogeenisten elintarvikkeiden valvonta on varsin haasteellista. Valvontaviranomaisten on kuitenkin oltava ajan tasalla muuntogeenisten elintarvikkeiden esiintyvyydestä Suomessa, koska aihe on muun muassa kuluttajien, median sekä poliitikkojen näkökulmasta kiinnostava.
Kotimaiset toimijat saattavat tuoda maahan esim. valmiiksi pakattuja muuntogeenistä
soijaa sisältäviä elintarvikkeita (esim. urheilijoille tarkoitetut patukat), joista puuttuvat
gm-merkinnät. Näiden potentiaalisia gm-aineksia sisältävien tuotteiden maahantuojien tulisi olla erityisen tarkkoja, koska esimerkiksi USA:n gmo-lainsäädäntö ei vaadi
merkintöjä muuntogeenisiin elintarvikkeisiin.
Lisää haasteita tutkimukselle ja valvonnalle ovat tuoneet tapaukset, joissa EU:ssa
hyväksymätöntä muuntogeenistä ainesta (esim. kiinalainen Bt63-riisi tai kanadalainen
FP967-pellava) on päässyt sekoittumaan markkinoilla oleviin elintarvikkeisiin. Kolmansista maista tuotavien riisi- tai pellavatuotteiden maahantuojilla saattaa olla vaikeuksia saada luotettavaa tietoa tuotteen ainesten alkuperästä. EU:ssa hyväksymättömiä muuntogeenisiä lajeja voi löytyä myös muista elintarvikeryhmistä, mutta usein
niiden osoittamiseen tarvittavat tutkimusmenetelmät eivät ole heti käytettävissä.
Oma ryhmänsä ovat pitkälle prosessoidut maissi- ja soijaperäiset ainesosat (esim. öljy tai tärkkelys). Niiden analysointi on vaikeaa, jopa mahdotonta, koska muuntogeenistä DNA:ta ei ole juuri lainkaan enää jäljellä tuotteissa.
Edullisen, mutta samalla tehokkaan valvonnan ylläpitäminen on haastavaa. Gmoanalytiikka on kallista ja edustava näytteenotto vaatisi useita näytteitä. Etenkin pakattujen elintarvikkeiden suositusten mukainen edustava näytteenotto vaatii erittäin suuret näytemäärät. Tämä vuoksi pääpaino tulee olla omavalvonnan valvonnassa. Tä-
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mäntyyppisen asiakirjoihin perustuvan valvonnan haasteena kuitenkin on, ettei lainsäädännössä ole asetettu vaatimuksia hyväksyttäviksi katsottaville asiakirjoille.

8 Lisätietoja
Muuntogeenisten elintarvikkeiden valvonnasta antaa lisätietoja ylitarkastaja Sanna
Viljakainen (puh. 050 464 9354, s-posti: sanna.viljakainen@evira.fi)
Paljon tietoa muuntogeenisistä tuotteista, niihin liittyvästä lainsäädännöstä ja valvonnasta sekä EU:ssa hyväksytystä lajeista löytyy mm. Eviran internetsivuilta
http://www.evira.fi/portal/fi/evira/asiakokonaisuudet/muuntogeeniset_tuotteet__gm_/
sekä
Euroopan
komission
internetsivuilta
http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/gmfood/index_en.htm.
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Muuntogeenisten elintarvikkeiden omavalvonnan tarkastuslomake
Muuntogeenisten elintarvikkeiden omavalvonnan tarkastuslomakkeen
täyttöohje
Näytteenotto-ohje elintarvikkeille, joista analysoidaan mahdollisia muuntogeenisiä ainesosia
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Tämä valvontaohje liitteineen sekä muut ohjeet löytyvät Eviran internetsivuilta
www.evira.fi > Lomakkeet ja ohjeet > Muuntogeeniset tuotteet.

Edellinen versio 26.4.2011
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