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Mitä merkintöjä pakkauksista löytyy?

Suurin osa kaupassa myytävistä tuotteista on pakattu erilaisiin pakkauksiin. Pakkauksesta löytyy 
erilaisia merkintöjä. Osa niistä on pakollisia eli merkinnät pitää lain mukaan pakkauksesta löytyä. 
Osa taas on vapaaehtoisia eli tuotteen valmistaja on itse halunnut ne pakkaukseen laittaa. 

Pohtikaa, mitä erilaisia merkintöjä pakkauksesta voi löytyä.  

Apuja löytyy QR-koodin ja linkin takaa.
https://www.ruokatieto.fi/ruokatietoa/pellolta-poytaan/kuluttaja/pakkausmerkinnat
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ENNEN RETKEÄ

Kirjoittakaa viisi asiaa.
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Mitä nämä pakkausmerkit tarkoittavat?
Pakkauksissa voi olla erilaisia merkkejä, jotka kertovat missä tai miten  
tuote on valmistettu. Nämä ovat vapaaehtoisia pakkausmerkkejä. 

Yhdistäkää merkin nimi, selitys ja kuva toisiinsa. 

    Apuja löytyy QR-koodin ja linkin takaa.
    http://syohyvaa.fi/wp-content/uploads/2016/06/Pakkausmerkit.pdf

ENNEN RETKEÄ

Merkillä varustetusta tuotteesta maksetaan viljelijälle vähin-
tään takuuhinta, joka kattaa ympäristön ja ihmisten kannalta 
kestävän tuotannon kustannukset. Lapsityövoiman käyttö 
on kielletty.

Merkki on Suomen oma kansallinen luomumerkki, jolla  
varustetun tuotteen on täytettävä EU:n luomuasetuksen 
ehdot ja oltava oltava suomalaisen luomuvalvontaviran-
omaisen valvonnassa.

Merkki on koko EU:n luomutunnus ja se on pakollinen  
kaikissa pakatuissa luomuelintarvikkeissa, jotka on  
valmistettu EU:n alueella. 

Merkin tavoitteena on vähentää ylikalastusta eli luonnon- 
varojen kestämätöntä käyttöä. Sertifikaatti pyrkii takaamaan 
tuotteiden ekologisuuden ja kalakannan kestävyyden.

Tämä merkki voidaan myöntää Suomessa valmistetulle 
tuotteelle tai Suomessa tuotetulle palvelulle. Tuotteen tai 
palvelun kotimaisuusasteen on oltava vähintään 50%. 

Merkillä varustettujen Suomessa kasvatettujen puutarha-
tuotteiden valmistuksessa kiinnitetään erityisesti huomiota 
tuotannon ympäristövaikutuksiin, henkilöstön hyvinvointiin 
ja tuotteiden turvallisuuteen.

Tällä merkillä varustettu elintarvike on valmistettu Suomes-
sa, suomalaisista raaka-aineista. Kaikki liha, kala, muna ja 
maito ovat kaikissa tuotteissa 100 % suomalaisia. 

Hyvää Suomesta -merkki

Avainlippu

MSC-sertifikaatti kala- 
ja äyriäistuotteille

EU:n lehtimerkki

Aurinkomerkki

Reilun kaupan merkki

Sirkkalehtimerkki

MERKIN NIMI SELITYSKUVA
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Pakkausmerkintöjen metsästystä kaupan tuotteista.
Valitkaa kaupassa kolme erilaista pakkausta. Valitkaa ne mieluiten eri osastoilta. 

Etsikää tuotteista pakkausmerkintöjä ja täydentäkää taulukon tiedot.

Tuote koostuu ainesosista
Tutkikaa vielä yhtä tuotetta ja kirjoittakaa ylös sen ainesosat.

TUOTE                                                      

AINESOSAT 

RETKELLÄ

Tuotteen nimi
Parasta ennen -  

tai viimeinen  
käyttöpäivä

Sisällön määrä Valmistaja Alkuperämaa
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Vapaaehtoiset pakkausmerkinnät
Muistatteko kun selvititte ennakkoon koululla, mitä alla olevat merkit tarkoittavat?  
Etsikää merkkejä nyt pakkauksista kaupassa. 

Kirjoittakaa tuotteen nimi ja vetäkää siitä viiva siihen merkkiin, joka pakkauksesta löytyy.  
Jos pakkauksessa on useampi merkki, vetäkää viiva niihin kaikkiin.

Etsikää tuotteista pakkausmerkintöjä ja täydentäkää taulukon tiedot.

TUOTE 1                                    
  
 

TUOTE 2                                    
  
 

TUOTE 3

RETKELLÄ


