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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLL

NING t~ll Landstinget med förslag 
till landskapslag angående ändring 
av landskapslagen om tillämpning 
i landskapet Aland av vissa i 
riket gällande författningar 
rörande livsmedel. 

Genom landskapslagen den 23 maj 1977 om tillämpning av 

vissa i riket gällande författningar rörande livsmedel 

(43/77) gäller även i landskapet den i riket gällande 
lagstiftningen på området. Förvaltningsuppgifter som 
ankommer på statens myndigheter har dock, såvitt de berör 
ärenden som faller inom landskapets lagstiftningsbehörighet, 
i nämnda landskapslag förbehållits landskapsmyndigheterna. 

De under 1 § 1 mom. 4, 9 och 17 punkterna förevarande 
lag upptagna författningarna har i rikslagstiftningen 
ersatts av nya motsvarande författningar. Således har den 

under 1 § 1 mom. 4 punkten upptagna förordningen den 25 
februari 1955 om hönsägg (FFS 105/55) ersatts av förordningen 

den 11 november 1977 om hönsägg(FFS 799/77), senare ändrad 

(FFSr251/78); haridels- och industriministeriets beslut 
den 17 oktober 1961 angående anteckningar på minutförsälj
ningshöljen (FFS 476/61) under 1 § 1 mom. 9 punkten hur 

ersatts av näringsstyrelsens beslut den 22 mars 1977 
om anteckningar på vissa försäljningshöljen (FFS 280/77) 

samt förordningen den 24 maj 1968 om djupfrysta oc~ frusna 

livsmedel (FFS 298/68) under 1 § 1 mom. 17 punkten har 
ersatts av förordningen den 11 november 1977 om djuJfry3ta, 
frysta och frusna livsmedel (FFS 797/77). Samtliga dessa 
förändringar i rikslagstiftningen föranleder enligt land
skapsstyrelsens uppfattning ändringar i förevarande land
skapslag. 

På grund av ändrade förhållanden vid hanteringen av 
livsmedel och för att fylla konsumenternas behov av informa

tion har rikslagstiftningen utökats med ett flertal nya författ

Iiiilgäctne: å.dirågavarande författningarna föreslås· komplettera 1 § 1 JIDm.1 cnd
skaps lagen så att handels- och industriministeriets beslut 
om djupfrysta, frysta och frusna livsmedel (FFS 798/77) 
infogas som punkt 17a, förordningen den 7 april 1977 om 

ost (FFS 315/77) som punkt 32, handels- 6ch industriministe-
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riets beslut den 7 april 1977 angående tillämpning av förord

ningen om ost (FFS 316/77) som punkt 33, förordningen den 

3 juni 1977 om kosmetiska preparat (FFS 456/77) som punkt 34 
samt näringsstyrelsens beslut den 14 juni 1977 om sammansätt
ningen av kosmetiska preparat och om anteckningarna på deras för

säljningshölj en (FFS 457/77) som punkt 35. 
I 3 § näringsstyrelsens beslut om sammansättningen av kosmetis

ka preparat och om anteckningarna på deras försäljningshöljen 
stadgas att viss text skall vara avfattad på både svenska och 

finska, vilket kräver en justering av landskapslagens 2 § 1 mom. 

Ifrågavarande lagrum intar bestämmelser om att text avfattad på 
inhemskt språk eller åtminstone på finska språket skall för vara 

som saluförs inom landskapet Åland gälla att samma text skall 
vara avfattad åtminstone på svenska språket. Landskapsstyrelsen 
föreslår en omformulering av lagrummet så att därur kl~rt framgår 

att finsk text inte är nödvändig i landskapet. 
De bestämmelser i rikslagstiftningen som föreslås intagna i 

landskapslagen bifogas framställningen. 
Slutligen föreslås att till 2 § fogas tre nya moment innehållan

de hänvisningar av samma art som nu finns intagna i 2 § 3 och 4 

mom. 
Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till 

antagande 
L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet 
Åland av vissa i riket gällande författningar rörande livsmedel. 

I enli~het med landstingets beslut 
ändra~ 1§ 1 mom. 4, 9 och 17 punkterna och 2 § 1 mom. landskaps

lagen den 23 maj 1977 om tillämpning i landskapet Aland av vissa 
i riket gällande författningar rörande livsmedel (4~/77) samt 

fogas till 1 § 1 mom. nya 17a, 32-35 punkter och till 2 § nya 

5-7 mom. såsom följer: 

1 §. 

Utöver vad beträffande den allmänna hälsovården och bedrivande 

av näring annorstädes är stadgat skall vid tillverkning och ~~narr 
hantering av livsmedel följande i riket utfärdade _författningar, 

med nedan i denna lag angivna avvikelser, l~a tillämpning i land

skapet Aland: 

4) förordningen den 11 november 1977 om hönsägg (FFS 799/77), 



- 3 -

9) näringsstyrelsens beslut den 22 mars 1977 om anteckningar 

på vissa försäljningshöljen (FFS 280/77), 

17) förordningen den 11 november 1977 om djupfrysta, frysta 

och frusna livsmedel (FFS 797/77), 

17a) handels- och industriministeriets beslut om djupfrysta, 

frysta och frusna livsmedel (FFS 798/77), 

32) förordningen den 7 april 1977 om ost (FFS 315/77), 

33) handels- och industriministeriets beslut den 7 april 1977 

angående tillämpning av förordningen om ost (FFS 316/77), 

34) förordningen den 3 juni 1977 om kosmetiska preparat (FFS 

456/77), samt 

35) näringsstyrelsens beslut den 14 juni 1977 om sammansätt
ningen av kosmetiska preparat och om anteckningarna på deras 

försäljningshöljen (FFS 457/77). 

2 § • 

Föreskrivs i någon av de i 1 § 1 mom. nämnda författningar
na att livsmeJel, som saluförs i landet skall vara :liörsedd rnetl 

bruksanvisning; beskrivning eller benämning avfattad på ettdera eller 
bägge av.landets båda språk eller åtminstone på finska sprilket 
skall, ·såvitt icke arten och användningen av ifrågavarande 
vara på annat sätt tydligt framgår från dess minutförsäljnings

hölje, för vara som saluförs inom landskapet Aland gälla att 

samma text s~all vara avfattad åtminstone på svenska språket. 

Hänvisningen till hälsovåtdslagen (FFS 469/65) i 12 § 1 mom. 
förordningen om hönsägg skall i landskapet avse landskapslagen 

om hälsovården (36/67). 
Hänvisningen till 39 § hälsovårdsförordningen (FFS 55/67) i 

11 § 1 mom. näringsstyrelsens beslut om anteckningar på vissa 
försäljningshöljen skall i landskapet avse 32 § landskapsförord

ningen om hälsovården (63/73). 
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Hänvisningen till 12 § 1 mom. förordningen om härbärgerings

och förplägnadsrörelser (FFS 502/69) i 2 § handels- och industri

ministeriets beslut om djupfrysta, frysta och frusna livsmedel 

skall i landskapet avse 7 § 1 mom. landskapslagen om härbärge
rings- och förplägningsrörclscr (1/72). 

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1979. 

Marieharnn den 2 mars 1979 

L a n t r å d Folke Woivalin 

~~~~~ 
Extra lagberedningssekreterare Elisabeth Naucl6r 
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Näringsstyrelsens beslut 
om anteckningar pA vissa försäljningshöljen. 

Utfärdat i Helsingfors den 22 mars 1977. 

Näringsstyrdsen har med stöd av 1_8, }8 a, ~8 d och 24 SS livsmedelsförordningen av den 
%1 november 1952, sådana de lyder 1 forordrung av den 18 mars 1977 (279/77) beslutat: 

A1wJnJning av firma på försäliningshöl;e. 

1 s. 
PI f örsiiljningshölje för livsmedel och för 

10.nln bruks· och konsumtionsförnödenhet skall 
tlanm namn på tillverkaren, på den som låter 
liU\'erka för sin räkning, på förpackaren eller 
r1 Importören användas registrerad firma, om 
\r.krl>iirande är skyldig att i sin affärsverksam
lwc använda firma. I stället för firmå får dock 
1m im<lu sAdan förkortning av den, varav tyd· 
hat framglr, vilken firma som avses, samt, med 
tU av niringsstyrelsen särskilt beviljat tillstånd, 
'"e:" ~llmncn på rörelsens olika produktions
lnri11n1ngar, om dessa namn är allmänt kända. 

Namn enligt handelssed. 

s 2 s. 
~~:t n~mn enligt handelssed på färdigt 
lotlw 11! li~~m~el eller. allmän bruks· och 
M. muonsfornödenhet far användas namn på ht rt främmande språk, om detta bör anses 

ft&rl 1runnlt hävd i Finland såsom ett allmänt &nJ! ~ vederbörande livsmedels- eller förnö
IMc-m~kt ag eller -sort'.. och. om .!llotsvarande 
latuk. namn med havd icke ar allmänt i 

N11nnct . 3 §. •1en dlig~nhgt ~andelssed skall för konsu
l ti~ t angiva .. v~? som har förpackats 
I eller fornödenhets försäljnings-

Ol 77oocmr 

hölje. Varken bilder eller andra anteckningar 
på försäljningshölje får vara vilseledande beträf
fande innehållet. 

Innehållets mängd. 

4 §. 
Innehållets vikt eller volym skall vara an

given på försäljningshöljet sådan den var vid 
tidpunkten för förpackandet. Såsom tidpunkt 
för förpackandet anses den tidpunkt då livsme
del eller allmän bruks- och konsumtionsförnö
denhet är färdig för leverans till försäljning. 

Mängden av tillverkningar i flytande forin 
anges i sådana vikt· eller volymenheter, som är 
i allmänt bruk i Finland, och andra tillverk
ningars mängd i sådana viktenheter, som är i 
allmänt bruk i Finland. Då mängden av livs· 
medel i flytande form uttryckes i volymenheter, 
anges den, med avvikelse från föreskrifterna 
i l mom., sådan den är vid en temperatur av 
+ 20 Celsiusgrader. · 

Mängden av innehållet i allmänna bruks
och konsumtionsförnödenheter får anges som 
stycketal, om innehållets volym eller vikt icke 
har väsentlig betydelse för förnödenhetens 
bruksvärde och om förnödenheterna allmänt 
säljes styckevis. · · 

5 §. 
Försäljes livsmedel så, att i livsmedlet. har 

tillsatts spad, sås, gele eller annat tillverknings
ämne eller annat av motsvarande slag, skall 

'*' . ...... , .... llllltllillliu111111all!llAllllllllllUl!lllS llllZ!ll!IU--........... __ ""l!l~.tillllA#1911!11111Qllllll ,., 111111 Ull!IZ-llllB.1!1. ""i""''""""-·------,_..,.. .. __ .,_,,,.,. 
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på försäljningshöljet anges, efter totalinnehål
lets vikt, innehållets vikt beträffande den del 
av livsmedlet som icke hör till spadet, slsen, 
gelen eller annat tillverkningsämne eller till 
annat som tillsatts. Dessa mängder av inne
hållet skall anges invid varandra och med bok
stäver av samma storlek. 

6 s. 
Innehållets vikt eller volym flr icke i skilda 

förpackningar för samma produkt understiga 
den på försäljmngshöljet angivna mängden 
mera än vad som i enlighet med god handels
sed oundgängligen följer av förpaclcningsför
farandet och av förnödenhetens art eller egen
skaper. 

Styckevis angiven mängd livsmedel eller för
nödenheter får understiga det på försäljnings
hölje t angivna antalet, om detta angivits såsom 
ett medeltal, med högst :5 procent. 

I de i 1 och 2 mom. nämnda fallen flr 
medeltalet av vikten av, volymen hos eller 
stycketalet för innehållet i de skilda förpack
ningam!a icke understiga vad som angivits på 
försäljningshöljet. 

7 §. 
Är mängden av innehållet i färdigt för

packat livsmedel eller förnödenhet mindre än 
85 procent av förpackningens yttre volym och 
det kan befaras, att köpare vilseledes i fråga 
om livsmedlets eller förnödenhetens mängd 
eller annan motsvarande omständ4thet, skall 
til:l efterrättelse lända vad i handeis- och in
dustriministeriets beslut om angivande av in· 
nehållets mängd på färdigt minutförsäljnings
hölje ( 859 /76) är föreskrivet. 

Tillverknings- och tillsatsämnen. 

8 §. 
De i livsmedel använda tillvcrkningsämnena 

skall anges pl försäljningshöljet med inhemska 
namn enligt handelssed, uppräknade enligt vikt 
i fallande mängdordning. Tillsatt vatten får, 
med avvikelse från mängdordningen, såvitt icke 
därom är annat särskilt stadgat eller bestämt 
annorstädes, anges sist i tillverkningsämnesför
teckningen. 

Då till livsmedel, i vilket vanligen användes 
mjölk eller skummjölk slsom tillverknings
ämne, tillsättes en blandning, som erhållits 
genom att till mjölkpulver eller ~koncenU'at 
tillsätta vatten och som till sin sammansättning 

JlllAU i , It : ;a e:z:. ca iJC$Wi41MtC .. 1141A 

motsvarar mjölk eller skummjölk, behöver det "c: . 

vatten som använts härför icke anges slsoaa 
tillsatt vatten. Därvid får bland de i 1 mom. 
avsedda uppgifterna mjölk, skummjölk mjölk
~ulver eller mjölk.koncentrat anges som' altcrna
uv. 

9 §. 
Då för beredning av livsmedel har använ1.1 

annat livsmedel, som innehåller flera än en 
tillveclmingsämDe, skall även dessa anges pi 
försäljningshöljet i det först nämnda livsmed
lets tillverkningsämnesförteckning. Har sam. 
mansättningen av livsmedel, som använts · s&. 
som tillverkningsämne, bestämts genom särskilt 
stadgande eller är sådant livsmedel eljest .U. 
mänt känt, får det anges som sådant i dJl. 
verkningsämnesförteckningen under namn Clt' 

ligt handelssed. 
Såsom allmänt kända livsmedel bör anses to

matketchup, majonnäs, senap, makaroni, chok· 
lad och andra livsmedel, som näringsstyrclsttt 
på ansökan godkänt som sådana. 

10 §. 
Tillsatsämnen som använts i livsmedel skall, 

slvitt annat icke. är stadgat eller bestämt ID" 
norstädes, anges "med användande av de. i ~ 
tills_atsämnesförteclcning, som anslutei: sig Mtill 
näJir;igsstyrelsens beslut om tillåtna tillsatsiim" 
nen,' i :livsmedel, nämnda gruppnan;in, ~ 
anger användningsändamålet för tillsatsilnt" 
nena. 

Hänför sig tillsatsämne icke till någon,;;. 
ovan avsedda grupper, skall det anges pi . 
säljningshöljet under det namn so~. anvii.n
des i tillsatsämnesförteckningen. I ställ~1t1 för 
i detta moment nämnt angivande av U ~•1" 
ämnen gruppvis, får de tillsatsä~?en .1!"' 
använts i livsmedel anges på försä1Jrungsho1 ~ 
under de namn som nämnts i tillsatsämnes 'it' 
teckningen. sblJ 

I livsmedel använda livsmedelsfärger • 
såvitt annat icke är stadgat eller. ?estä•:i ::: 
norstädes, anges på försäljningsholiet lil med 
teckningen "livsmedelsfärg tillsatts'.' eller ~nJrt 
angivande av färgens namn, varvid 8!1vi11 ;tri
det namn som nämnts i handels- och inF~ 
ministeriets beslut om tillåtna livsmedels 

11 
' 

Övriga bestämmelser. 

11 §. .. annO"' 
Är icke annat stadgat eller. best~.rnf"tC fi.lt

städes, skall pi försäljningshöl1ena for • 

-
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af ter och andra i )9 S hälsovhds
,kiårtlb~• 6 n (55/67) avsedda lätt förskäm
föror1f•D8~del ävensom för mat, avsedd för 
ttar• vsm antecknas sista försäljningsdag och 
,inaba:J' vardera med två siffror och i här 
·~ana ' rdning samt förvaringsanvisning. "'Ef d 0 sådan ' sista försäljningsdag, vilken i 

ter aragraf eller annorstädes bestämts att 
~ ~ecknas på försäljningshölje, får lillverk
·~0 ~ke saluhållas. Sådan tillverkning flr icke 
nf 1.ng 1kas på nytt, ej heller dess försäljningstid 

f?,~~:aas oenoro ändring av den Bllteckning, 
orlå•'CJ ~ f" ··1· • da anger sista orsa 1mngs g. '°Jiar pi försäljningshölje för sådant livsme-

dd beträffande vilket anteckning om hlllbar· 
het~tid eller sista försäljnings- eller använd-
. gsdag icke är obligatorisk, likväl gjorts 
"~on av ovan avsedda antecklllingar, flr livs
~idlet sälj~s .~f t~r de?, . tid eller dag s~ ~
si vits på fbrsäl1rungshol1et, såframt pl forsilJ· 
ningshöljet eller på ett anslag i ~edclbar 
niirhet av försäljningsstället tydligt meddelas, 
att livsmedlets hållbarhetstid eller sista försälj
nings· eller användningsdag har överskridits, 

12 s. 
Har pl försäljningshölje eller i en till detm 

fogad bruksanvisning eller deklaration medde-

Helsingfurs den 22 mars 1977. 

lats, att livsmedlet är avsett såsom föda för 
barn eller personer som håller diet, skall även 
de i livsmedlet ingående tillverkningsämnena 
anges pä sätt i 8-10 §§ är bestämt. Tillsats
ämnena skall dock anges under de namn som 
användes för dessa i näringsstyrelsens beslut 
om tillsatsämnen. Färg, som ingår i tillverkning, 
skall anges under det namn som nämnts i han
dels- och industriministeriets beslut om tillätna 
livsmedelsfärger. 

13 §. 
På sådant genomskinligt försäljningshölje, 

framställt helt eller delvis av glas, plast, cello
fan eller annat dylikt ämne, eller öppet för
säljningshölje, vari är förpackat färska bär, 
frukt, grönsaker eller svamp, behöver icke gö
ras andra anteckningar än den som anger inne
hållets mängd i viktenheter. 

lkraf tträdandet. 

14 s. 
Detta beslut träder i ·kraft den 1 maj 1977. 
Före detta besluts ikraftträdande kan vid

tagas för dess verkställighet erforderliga ltgär-
der. 

Generaldirektör Erkki Sunila 

Byråchef Kalevi Salminen 

4 '*"*""' Z1 454& iWCSJ i. .t !UCZAC i 4RPe;:;a;I 
Z ,4 ZI#. !4CQ41 AL. UA4"4J.GA. +a;; ' 
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Förordning 
om ost. 

Given i Helsingfors den 7 april 1977. 

Pl föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av livsmedelslagen 
av cl.en 3 juli 1941 {526/41) som följer: 

1 kap. 

Allmänna stadganden. 

1 s. 
Denna förordriing gäller saluförda ostar, ost

tillverkningar och vassleostar. 
På om.ognade ositair, som .för försäljning 

framställes av lägenhets egen mjölk i samband 
med gArdsbruk eller hemhushlll, tillämpas en
dast 5-8, 10, 1.5 och 18 SS, förutsatt att 
verksamheten icke kan anses utgöra industriell 
framställning. 

2 s. 
Med ost avses en omognad eller mognad, 

fast eller halvfast tillverkning, vilken erhållits 
genom att vassle avskilts efter koa~ering av 
mjölk, grädde, surmjölk, kärnmjölk eller en 
blandning av dessa och i vilken tillverkning 
får i ringa · mln tillsättas vassle eller andra be
ståndsdelar av mjölk. 

Med omognad ost, även benämnd färskost, 
avses ost, som lämpar sig att förtäras direkt 
efter framställningen utan att framställrungen 
förutsätter några fysikaliska, kemiska eller 
mikrobiologiska förändringar som skulle ske 

därefter. 
Med mognad ost avses ost som icke är fär-

dig att förtäras direkt efter framställningen 
utan skall förvaras en viss tid under sådana 
förhallanden, att i osten alltigenom sker de för 
osttypen nödiga och karakteristiska fysikaliska, 
!kemiska och mikrobiologi.ska förändringarna. 

Ostarna klassificeras enligt konsistensen, 
fetthalten och mogningssättet p! sätt handcls
och industriministeriet bestämmer. 

.3 s. 
Osttillverkningar är smältostar, smältosttill· 

verkningar, ostpulver och smältostpulver. 
Smältost är en tillverkning, som är fram

ställd av en eller flera osttyper genom malning, 
blandning, smältning och emulgering av ost 
medelst värmebehandling och emulgatorcr. 
I smältost får tillsättas andra livsmcdd, 
vederbörligen värmebehandlade eller på annal 
sätt förbearbetade i sådan mån, att deras mängd, 
owäknad till torrsubstans, är högst_ en sjätte
del av torrsubstansen i den slutliga tillverknint 
en. Tillsättning av kolhydrater, vilka an~ändct 
slsom sötningsmedel, är förbjuden. Näl1TUrt 
föreskrifter om framställning av smältost ur· 
färdas av handels- och industriministeriet. 

Smältosttillverkning är en tillverkning. i vil
ken till smältost tillsatts andra livsmedd.1'0'4 
av vars torrsubstans mer än hälften 

1
· ·"· 

härrör från ost. 
Ostpulver och smältostpulver är tillverkninJ" 

ar, innehållande högst sex viktpr~ent v~.1~: 
vilka framställts av ost respeknve sm

4 
_ r... l" <KO.I""" 

medelst en fysikalisk metod, genom av Bok lll\-"IA 
av vatten och finfördelning av den _upP ~r l't 
massan, samt vilka icke innehåller ullsat. 
andra livsmedel. 

4 §. f ilfiU1,Ud 
V assleost är en tillverkning, som r och ttr· 

av vassle genom avlägsnande av v~en ~--
arbetning av den sålunda .~rh. a " v-"" 
på mekaniskt sätt. För framställn::l Il jölkfctl 
ost flr dessutom användas rojö~ f :b.J,cn p& 

V assleostarna klassific~ras enli~t e~ 1~ 
sätt handels- och industriminister1et 

5 
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2 kap. 

FraDlställning. 

. ' 5 s. 
", Ji ·ö]k~uikt och . annat tiUvcrk-
~/)ll;: Jilj(l1k. n;~lll användes för framställning av 
~Ji erkning eller vassleost, skall vara 
-~ c:"1ll tllt ro,änniskoföda och flr icke vara 

·~:för hälsan. 
' · i'~ . ··lk som användes f?r inhemsk fram
. ~. t:0!7'J0 v ost osttillverknmg eller vassleost 
~Lh! ~dergitt sidan kontroll, som förut· 

·· ~. · lagen om mjölkkontroll (.558/46) och 
kt11~~ .... den och föreskrifter, som ut'Nrdats 
.. ltl!Ut\1

•" d ~ ttöd «V ensamma. 

6 §. 
Vid framställning av ost flr koaguleringen 

t . rföras med tillhjälp av antingen löpe eller 
~iölksyrajäsning elle~. endera av ~es~.a. Koagu
lttf~n får även utforas genom tdlsattande av 

mjölksyra. 

7 §. 
Biologiska preparat som användes då ost 

Jtoaguleras och bringas till mognad, sådana som 
löpen och andra enzympreparat ävensom mog
ningskulturer, får icke vara menliga för hälsan. 

sasom löpe får användas ett enzympreparat, 
tom framställts av kalvs löpmage och som 
arundar sig på inverkan av kymosin, eller 
annat av. näringsstyrelsen godkänt enzym· 
prcpar1&t. Såsom mogningskultur flr användas 
en ddan mikroorganisk renkultur eller bland
ning av renkulturer, som åstadkommer den för 
vederbörande osttyp speciella mogningen. • 

8 s. 
Vid framställning av ost, osttillverkning och 

v.assleost får .användas naturkryddor samt 
llll~tl'la tillsatsämnen och livsmedelsfärger. 

9 §. 
Närmare bestämmelser om minimitorrsub

atans.halterna hos ostar utfärdas av handels
och mdustriministeriet. 

På 10 S. 
skyddshinnan för skorpfri ost tillämpas 

i~gand~na i livsmedelslagstiftningen angående 
orpackningsm.aterial. 

2 0177000390 

11 s. 
Ost, smältost och smältosttillverkning eller 

hölje för sAdan skall i och för kvalitetsklassi
ficering, genom tillverkarens eller importörens 
försorg, förses med anteckningar om tillverkare, 
tillverkningsdag och tillverknings- eller import
parti, pl sätt som kontrollanstalten för mjölk
hushållningsprodukter bestämmer. 

3 kap. 

K valltetsklassificering. 

12 s. 
Ostar, smältostar, smältosttillverkningar och 

vassleostar klassificeras genom vid kontrollan
stalten för mjölkhushlllningsprodukter eller på 
av densamma föreskriven plats utförd . bedöm
ning av tillverkning enligt kvaliteten så, att till 
I kvalitetsdclassen hänföres de felfria och lind
rigt felaktiga tillverkningarna samt till Il kva
litetsklassen de tydligt felaktiga, men det oak
tat till människoföda lämpliga tillverkningarna. 
Tillverkning, som icke uppfyller fordringarna i 
enlighet med I eller II ·klassen, men som en
ligt av kontrollanstalten för mjölkhushållnings
produkter utförd undersökning är lämplig till 
människoföda och icke ~nlig för hälsan, får 
användas inom industri sbom tillverknings
ämne för livsmedel. 

Med fel avses i denna paragraf vid fram
ställning uppkomna fel. Kontrollanstalten för 
mjölkhushållningsprodukter meddelar anvisning
ar om på vilket sätt olika fel beaktas vid 
kvalitetsklassificeringen av tillverkningar. 

13 s. 
Tillverkningar som är olämpliga till m.ännis

koföda eller menliga för hälsan skall förses med 
påskriften "Vrakad, oduglig till människo
föda". Dylika tillverkningar skall förvaras sär
skilt för sig si, att de icke kan inverka men
ligt på andra livsmedel, och de skall utan dröjs
.mll avlägsnas från lokal, där livsmedel han
teras eller förvaras. 

4 kap. 

Saluförande. 

14 s. 
Mognad ost Eår över«åtas i handeln se<Ja.n 

den minimimogningstid utgått, varom närmare 

---..... , ... lllllU-MllllllA""IAllllll. """""'*-""'•A-14&141#. 1111----u•z 1141z--•:SSllll#l1!11$Ql!lllJ""l __ ..,,,.,.11 x-------·---~-·-~~..--,-,-·eo~·~·--...,.,.... ---· .. 
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bestämmelser utfärdas av handels- och industri· 
ministeriet. 

15 §. 
Vid saluförande av ovan i 1 § avsedda till

verkningar skall stadgandena i hälsovårdslag
stif tningen iakttagas så, att omognad ost anses 
höra till lättförskämda livsmedel och att mog· 
nad ost, smältost, smäJtosttiLlverkning och vass
leost anses höra till livsmedel som är utsatta 
för förskämning. Grupperingen tillämpas dock 
ej på tillverkningar, som på grund av värmebe
handling och aseptisk förpackning icke fordrar 
speciella förhållanden för att hålla sig. 

16 §. 
F?rsälj~gshölje för färdig förpackad ost, 

osttillverkning och vassleost skall förses med 
{öLjande anteclmi.ngar: 

1) namnet enligt handelssed på sätt handels
och industriministeriet bestämmer; 

2) namnet på tillverkaren eller på den som 
låter framställa tillverkningen för sin räkning 
eller, då fråga är om här i landet framställd 
tillverkning, namnet på förpackaren. Uppges 
namnet på endast den som låtit framställa till
v:rk~i~~.en ~ör sin räkning, , skall pi försälj
n~gsno.11ct finnas den kodbeteckning, som ut
visar tillverkaren. När namnet på den som 
låter framställa tillverkningen för sin räkning 
användes, "'"1<.all orden "Tillverkat för" utsättas 
i anslutning till namnet. Kodbeteckningen skall 
meddelas näringsstyrelsen eller myndighet, som 
der.na bestämmer, minst två veckor innan 
framställningen inledes; 

3) tillverknings- eller förpackningskommu
nen eller ock hemkommunen för den som låter 
framställa tillverkningen för sin räkning samt, 
då fråga är om importerad tillverkning, till
verkningslandet. Har tillverkningen framställts 
i Finland för utländsk beställares räkning, skall 
den,uppges som framställd i Finland· 

4) innehållets mängd; ' 
5) de tillverknings- och tillsatsämnen, som 

använts för tillverkningen; 
6) förpackningsdagen och -månaden; 
7) tillverkningens kvalitetsklass; samt 
8) fetthalt och torrsubstansens fetthalt i 

viktprocent vid tiden för fra11.15tällningen av 
tillverkningen. 

I fråga om på minutförsäljningsplats för
packad ost, osttillverking och vassleost skall 
försäljningshöljet förses med ovan i 1 mom. 

' 

1:-4 och fr.-7 p~terna stadgade antcck. 
rung~ ~amt ant~ng_ om tillverkningens fett· 
halt 1 viktprocent v1d ttden för framställningen 

.. ~ fdga om m~_gnad ost skall försäljnin~ 
h?lJet dessutom forses med uppgift om mag. 
11;':11gstidi:,n, såvida av ifrågavarande ost salu
fores tva eller flera sorter, vilka avviker frln 
varandra beträffande mogningstiden. 

.. ~räffande anteckningarna på försäljnin.ss· 
hol1en, med undantag för anteckningen om den 
sista försäljningsdagen, skall ytterligare till cf. 
terrättelse lända vad om dessa är i livsmedelt
förordningen ( 408/52) stadgat och i närings· 
styrelsens med stöd av densamma utfärdade 
beslut är föreskrivet. 

17 §, 
För ost, osttillverkning och vassleost, som 

försäljes utan försäljningshölje, skall pi ett 
anslag i försäljningsställets omedelbara närhet 
anges namnet på tillverkningen enligt hamdcls
sed, · kvalitetsklassen, fetthalten i viktprocent 
vid tiden för framställningen, ävensom tillver
karens namn och tillverkningskommunen eller 
namnet på och hemkommunen .för den, som 
låtit framställa tillverkningen för sin räkning. 
För ovan i 16 § 3 mom. avsedd mognad °'' 
skall dessutom anges mogningstiden. 

18 §. 
På ovan i 1 S 2 mom. avsedda omognade 

ostars försäljningshöljen skall anges namnet en
ligt handelssed, tillverkarens namn, tillverk· 
ningskommunen, innehållets mängd samt . till· 
verkningsdagen. I fråga om tillverkning 5°"' 
försäljes utan försäljningshölje skall på et.~ an
slag i försäljningsställets omedelbara n11rhci 
anges namnet på tillverkningen enligt handcli
sed, tillverkarens namn, tillverkningskommu· 
nen och tillverkningsdagen. 

5 kap. 

Särskilda stadganden. 

Ut
.. d . d 19 Sf:. dn' a··r stad&'' 
over va 1 enna oror mg . . "Clt-

skall till efterrättelse lända vad i livsmcu 
förordningen är stadgat. clcnn' 

Om påföljderna för överträdelse av cfit' 
förordning och med stöd av densamma t ·...e 
dade föreskrifter är stadgat i livsmedels •a~ 
(526/41). 

"'1'1!11filllll'......,""""'. 14'11'!,..,.!111~81,!"'!•11111--, #llOll ..,,,...,bi ______ ,, ... 14_MW .... 4$8'!4'"'1""';oP __ _...N4*.., ___ $$_., ___ ;c..,.,.,.. _., .. ---·-·.,---·--·~.....-·_,.,,~.--~··-···--·-

Nr 315 
681 

20 §. 
.. sre föreskrifter om tillämpningen av 

Narrnförordning utfärdas av handels- och 
den118 riJninisteriet, vilket kan pl särskilda skäl, 
i.ndust tt ha hört näringsstyrelsen, veteriniirav
cf !,er· 8 en vid jord- och skogsbruksministeriet 
~1110tontrollanstalten för mjölkhushållnings· 
~~~ kter allmänt föreskriva eller på ansökan 
~;e u~dantag från stadgandcna i förord-
. en Undantag frlin stadgandena i 16 och 
~:8ss · angående. anteckni?,s.ar på försäljnings
höljen kan medg1vas av narmgsstyrelsen. 

21 §. 
Denna förordning träder i kraft den 1 ok-

tober 1977. 
Före förordningens ikraftträdande kan för 

dess verkställighet nödiga åtgärder vidtagas. 

Helsingfors den 7 april 1977. 

Utan hinder av vad ovan är stadgat, får 
tillverkare av ostar, osttillverkningar och 
vJSsleostar, den som låter framställa tillverk
nfogen för sin räkning eller förpackaren över
dåta dem i handeln .till utgången av september 
månad år 1978, även 001 anteokn.ingama på 
försäljningshOljet icke uppfyller stadgaru:lena i 
denna förordning. 

Vad i 3 mom. är sagt om tillverkare, den 
som låter framställa tiilverk.ningen för 6ID 
räkning, och förpackare skall äga tillämpning 
på importör, om tillvetikningen har importerats 
färdigt fö1:1packa.d. · 

0·1an i 3-4 mom. avsedda. tillver'.loningar 
får annan än. tillvevkare, den som Ut.er fram
ställa tillve11kni.lllgen för &in räkning, förpackare 
eller importör sälja till utgåingen a.v september 
mlnad lr 1979. 

Republikens President 

URHO KEKKONEN 

Handels- och industriminister Arne Berner 
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-.... Handels- och industriministeriets beslut 
anglende tillämpning av förordningen om ost. 

Utfärdat i Helsingfors den 7 april 1977. 
:/ 

Handels- och industriministeriet har med stöd av förordningen den 7 april 1977 om 
ost (315/77) beslutat: 

1 s. 
Mjölk som användes till framställning av ost 

kan vara beredd av mjölkpulver eller mjölkkon
centrat. Utgör mjölkpulvret eller -koncentratet, 
omrii:k.oot till mjöl!k, över 1.5 viiktprocent av 
mjölkens totalmängd, skall detta särskilt an
givas på fötsäljningshöljet eller på sätt i 17 S 
förordningen om ost ( 315 /77) är nämnt. 

2 s. 
Med kärnmjölk, som nämns i 2 S 1 mom. 

förordningen om ost, avses den vid beredning 
av smör erhållna biprodukt som åtetsth när 
fettet avskilts från osyrad grädde. Med i sam
ma moment nämnd vassle, som tillsättes ost, 
avses vassle, vasslekoncentrat och vasslepulver, 
i vilka vassleproteinhalten kan ha ökats genom 
koa:gulering eller filtrerimg e.Ller ock avlägsnande 
av mineralämnen. Med andra beståndsdelar av 
mjöLlc avses mjölk.socker, mjölkfett, eller alltså 
den beståndsdel som återstår när vattnet och 
den fettfria rtorrsubstainsen avskiilts från mjölk
en, samt mjölkprotein, eller alltsä den bestånds
del som återstår när vattnet och den protein
fria torrsubstansen avskilts från mjölken. 

3 s. 
Ostar klassificer~ enligt konsistensen soln 

följer: 
Uttrycli; 

IOm f.tlgel' 
lronllneosen 

Extra hård 
Hård 
HalvhArd 
Halvmjuk 
Mjuk 

Den fettfri• 
delens vattcnh1lt, 

I viktprocent 

högst .51 
49-56 
.5+-63 
61-69 

minst 67 

Ostar klassificeras enligt fetthalten som föl
jer: 

Uttryck 
!!Om tnger 
fetthalten 

Extra fet 
Helfet 
Halvfet 
Mager 
Fettfri 

TornubstmscOJ 
fetthalt, i Titt· 

procent 

minst 60 
minst 4 5 men under 60 
minst 25 men under 4' 
minst 10 men under 2' 

under 10 

Ostar klassificeras enligt mogningssättet som 
följer: 

1) mognad 
a) mognad frm ytan 
b) mognad inifrån 

2) mögelmognad 
a) mögelmognad från ytan 
b) mögelmognad inifrån 

3) omognad 

4 s. . 
I smä:lltos.t kan, utöver i den i sma!ksä~t:nJiltfil: 

syfte ti!Jlsa.tt livsmedel, 1 beredningsstadiet . 
sättas grädde, sm?r eller. annan mj~lk.prod~~; 
sådatl mån, att wlveclmlngens m101Jr.5ocke~al· 
ej. överstiger fem ·vi.k:tprocent. MjöJksoeke i 
tiga. ti!Hsatser får dodk icke förekomroa, ~ lr 
smältostens namn enligt bande!ssed ~ 
namnet pli nlgon i detta besluts 8 S }Jjir\'id 
mognad ost. Andra mjölk.produkter kan fett· 
tillsättas i sådan mängd, att smältos~ei;s ifett· 
halt blir åtminstone lika hög som rninlt'O 
halten för vederbörande ostsort . 
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'd f ....,stiilklln8 av unältost skall värme· 
V• . r.- till sin milkrobfönstörandc verlcan 
~1~t en upphettning under .30 se
s0o~vartvid en r.empera.tur av + 70 Celsius
kUJJUer 
lrtdel'· 

' s. 
s.niltoSt fAr &amstilihas i de f ~tthaltsk.lssM:r 

ir angivna i tabellen nedan i denna para·· 
~ Den min,imitorrsubstanshalt, som svarar 
11-· viss Eetth• hos to~tansen, bestiim
mol j tillämpliga delar enligt tabellen. 
~ lr i en smältosts namn namnet . pl 
1~ i detta besluts 8 S nämnd ost, skall i 
~-~tblandn~· som a.nvitndes för 

0
framställ-

. tiLl mUlSt 75 procent besta e.v don 
=iv.na ooten och i övrigt arv uman till 
..amma klass hörande ost. Nä!' dyilik smältost 
uiunställes ~ snittb_ar. lår torrs~st&in6ha!lten 
icke understiga den 1 namnet angivna ostens 
minimitor.rsubstanshalt, varom föreskrives ne
dtn i 9 S, med mera än fyra procentenheter. 
I cmmental.er· och groyeresrnä1tost.ar flr mini
mitorrsubst~ten dock uppgå till .50 pro
cent. När dytlik &1I1iiltos:t Era.mställles som b.red
w bestämmes itorrsubstanshaltcn enlltt ko
lumn B i tabellen nedan i denna puagraf. 

Inglr i en snittbar smältosts namn icke 
namnet pl niigoo.· för framstäHningcn av den 
använd ost, bestämmes smäl·tostens minimi
torrsubstanshalt dn:ligt kolwnn A i tabeHcn 
nedan i denna paragraf. Mlcimitor·mihstans
håten för en iootsvaran<le bredbar smältost 
bestämmes c:digt kolumn B i tabellen. 

TornubltaDlem · Mln!mirnrr-
mllllmlfetthalt, rubstambalt, 
I •lktpnxmt I •lk!pl'Clmlt 

A B 
6.5 ,3 4, 
60 ,2 44 

'' .,1 44 
,0 ,0 43 
45 48 41 
40 46 39 
35 44 36 
30 42 33 2, 40 31 
20 38 29 

Den • 6 s. 
..s__ • ounimitomubstanshalt, som svarar mot 
..-... Dltnimifetthalt hos en amältosttillvcrkning 

bestämmes enligt kolwnn B i den i 5 S in
glende tabellen. 

7 s. 
V assleostar klassificeras enligt fetthalten som 

följer:. · . 
1 ) i extrafet vassleost är torrsubstansens 

fetthalt minSt 3) vik.tprQCCD.t; 
2) i halvfet vassleost är torrsubstansens fett

balt minst 10 viktprocent; och 
3) i mager vassleost är torrsubstansens fett

balt mindre än 10 viktprocent. 

8 s. 
Såsom osts namn enligt handel.55ed får 

användas ett av Förenta Nationernas livsmedels
och lantbruksorgani&ations ·(FAO) och Världs
hälso-organisationens ( WHO) internationella 
standard avlett eller annat i allmänt bruk 
hävdvunnet namn, såframt osten upp
fyller fotdringama i ifrågavarande standard 
eller i detta besluts 9 S. Namnen är: emmen
talerost, gruyereost, edamerost, goudaost, baby
goudaost, blåmögelost, camembertost, cheddar
ost, tilsiterost, portsalutost, romadurost och 
finsk gräddost. 

För andra än i 1 mom. nämnda ostar skall 
såsom namn enligt handelssed aln.vändas en 
med klassifikationen i 3 S i detta beslut för
enlig beteckning som anger konsistens, fetthalt 
och mogningssätt, vi]ken . kan kompletteras 
genom c:tt uttryck, som bete.dknar ostens smak. 
Mjölkens ursprung anges i namnet enligt han
dolssed, om det ej är fråga om komjölk. 

önskar tillverkaren eller importören såsom 
namn enligt handelssed använda något annat 
in i 1 mom. nämnt namn, skall han 
utverka näringsstyrelsens tillst~d därtill. In
nan tillstlnd beviljas, skall näringsstyrelsen in
begiira kontrollanstaltens för mjölkhushållnings
produkter utlltande om saken. 

9 s. 
I frlga om ovan i 8 S 1 mom. nämnda 

mognade ostar skall mogningstiden och torr
substanshalten uppfylla de i tabellen i denna 
paragraf angivna minimifordringarna. Närings
styrelsen kan dock, efter att ha hört kontroll
anstalten för mjölkhushållningsprodukter, med
giva undantag från sagda fordringar, s!framt 
mogningssättet för cller typen av en ost i en
skilt fall det förutsätter. 
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Mlnlm.ltorr-

Tornubttamm1 
}(.- I aublt&nShalt, 

mbl(mlfeu:hllt, ~ MhlJmlmopllllptld I yilr:tplocent 

l ylktprocalt 
Bm.mcntalcrost 11 wckor 60 

45 11 veckor 60 
45 Gruy~reost 

5 veckor 57 
,0 Edfmierost 50 

" 45 Edamerost 45 5 veckor 
54 

40 Edamerost 40 5 veckor 
50 

30 E<Jamerost 30 5 veckor 
45 

20 Edamerost 20 4 veckor 
56 

48 Goudaost 48 5 veckor 
55 5 veckor 

4.5 Goudaost 4.S 
5 veckor 54 

40 Goudaost 40 55 
Babygoudaost 4.5 4 veckor 

4.5 3 veckor 52 
40 Babnoudaost 40 

7 .veckor 53 
50 Dllmögelost 

2 veckor 45 
50 Camcmbcrtost 

13 veckor 59 
50 (]ied.darost '° 13 veckor 58 
45 ~t45 

6 veckor 60 
60 TihiterOSt 60 

5 veckor 55 
45 Tihitcrost 4.5 

3 veckor '3 
45 Portsalutost 

3 veckor 47 
45 Romadurost 56 
.50 Fmsk gräddost 7 veckor 

10 s. 
Närmare anvisningar om tillämpning~ av 

detta beslut utfärdas vid behov av .. ~
styrelsen vilken pl särskilt skäl pl ansokan ~ven 
kan medSiva undantag frln bestämmelser 1 be-

11 s. ,_ ..L-

Detta bes.lut träder i Ikraft den 1 d~t~ 
1977. 

slutet. 

Helsingfors den 7 april 1977. 

Handels- och industriminister Arne Berner 

. överinspektör Anna-Lilsa Koskincn 
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Förordning 
om kosmetiska preparat. 

Given i Helsingfors den .3 juni 1977. 

p· föredragning av handels- och · industriministern stadgas med stöd av fivsmedels
.a den 3 juli 1941 (526/41): 

~en av 

1 §. 
,McJ kosmetiska p~epar~t avses i denna för

""1ninl! för försäljnmg_ ull~erkade och sal~
hlllna förnödenheter, vilka ar avsedda att vid 

iirtcs bruk rengöra eller skydda människans l:rP eller att förändra människa~~ utseende 
llcr doft. Preparat av detta slag ar preparat 

:X,, användes f~r vård, be.;han~ng ~~er ren
Jiiring av munhala, hud, har, skagg, ogonbryn 
eller naglar, för borttagning av hårväxt, för 
nlakc-up, motverkande av transpirationsbesvär 
rllcr för annan personlig hygien samt för fram
kiallonde av doft, med undantag av för nämnda 
ilndamAl använda redskap. 

Utöver stadgandena i denna förordning skall 
till efterrättelse lända vad om alkoholhaltiga 
pl'C'parat, apoteksvaror, brännbara vätskor, 
sifter, bekämpningsmedel, aerosoler samt om 
dllsättning av vitaminer och vissa andra ämnen 
i allmänna bruks- och konsumtionsförnöden
hctcr är stadgat eller föreskrivet särskilt. 

!+ 2 §. 
.;, K~smetiskt preparat skall till sin samman
.t tittnmg och dess försäljningshölje till sin 

~ll~~r~et vara sådant, att preparatet och 
--;· r~nal1rungshöljet vid bruk och förvaring i en

~ghc! med bruksanvisningar eller på sedvanligt 
lltt icke föranleder men för hälsan eller annan 
ihcl S livsmedelslagen (526/41) avsedd o]ägen-

1. 

i~, lo Har för kosmetiskt preparat använt ämne 
-: ka~sta~.e~ats föranleda allmänt men för hälsan, 
"·cinaJ narmgsstyrelsei;>:, efter att ha .. hör! me~.i
·~ ilma sty.relsen, begransa dess anvandnmg for 

\'inde.tiskt .~reparat eller förbjuda dess an
ntng for nämnda ändamål samt för-

bjuda försäljning av kosmetiskt preparat, som 
innehåller detta ämne: Förefinns skäl att an
taga, 'att ämne som ~nvändes för kosmetiskt 
preparat föranleder allmänt men för hälsan, 
kan näringsstyrelsen, efter att ha hört medici
nalstyrelsen, förbjuda dess användning för kos
metiskt preparat eller förbjuda försäljning av 
kosmetiskt preparat, som innehåller ämnet, 
till dess ämnet har konstaterats ej föranleda 
men för hälsan. Innan beslut, som avses i detta 
moment, utfärdas, skall näringsstyrelsen bereda 
tillverkaren eller importören av ovan avsett 
ämne och av kosmetiskt preparat, som inne· 
håller sagda ämne, tillfälle att bli hörd i saken. 

Näringsstyrelsen kan, efter att ha hört 
medicinalstyrelsen, särskilt för sig bestämma 
vilka tillverknings-, färg. eller andra ämnen 
som får användas för kosmetiskt preparat som 
kommer i direkt beröring med slemhinnor. 

3 s. 
På försäljningshöljet för saluhållet kosme· 

tiskt preparat skall finnas åtminstone följande 
an teckningar: 

1) namnet enligt handelssed; 
2) namnet på den som tillverkat preparatet 

c:ller, om icke näringsstyrelsen i enskilda 
fall av särskilt skäl annorlunda bestämmer, 
namnet på den som låtit tillverka det för sin 
räkning, på förpackaren eller på importören, 
och anteckning, som utvisar att fråga är om 
den .som låtit tillverka preparatet för sin räk
ning, förpackaren eller importören; 

3) tillverkningskommunen för i Finland för
färdigat preparat eller hemkommunen för 
den soni låtit tillverka preparatet för sin 
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räkning eller för förpackaren av preparatet eller 
ock tillverkningslandet för preparat, som in
förts från utlandet, och, då importörens 
namn anges, dennes hemkommun; 

4) inneh3llets mängd, för flytande preparat 
angiven i sådana vikt- eller volymenheter, som 
är i allmänt bruk i Finland, samt för salvor, 
krämer och fasta preparat angiven i sådana 
viktenheter, som är i allmänt bruk i Finland, 
såframt icke ni.iringsstyrelsen beträffande något 
preparat av särskilt skäl annorlunda bestäm
mer; samt 

5) bruksanvisning, om den sedvanliga an
vändningen av prepa;ratet icke entydigt fram
går av preparatets namn enligt handelssed. 

Har preparatet tillverkats i Finland och den 
som låtit tillverka det för sin räkning är ut
länning, skall på försäljningshöljet anges, att 
preparatet har tillverkats i Finland. 

4 §. 
På försäljningshölje för preparat som är 

avsett för borttagning av hårväxt, preparat 
som kommer i direkt beröring med andra slem
hinnor än läpparna och preparat som är avsett 
för barn skall finnas en förteckning över alla 
i preparatet ingående ämnen, med namn en
ligt varuläran eller med kemiska namn, upp
räknade enligt vikt i fallande mängdordning, 
samt koden för tillverkningssatsen. Tillsatt 
vatten får, med avvikelse från mängdordningen, 
anges sist i tillverkningsämnesförteckningen, 
såvitt icke därom är annorstädes annat stadgat 
eller bestämt. 

Näringsstyrelsen kan dessutom, om hälso
eller andra särskilda skäl ger anledning därtill, 
bestämma att i kosmetiskt preparat ing3.ende 
ämne och dess mängd skall anges på försälj
ningshöljet i viktprocent. 

5 §. 
Näringsstyrelsen kan utförda nännare be

stämmelser samt på ansökan i enskilda fall av 
särskilda skäl medgiva undantag från stadgan
dena i 3 och 4 §S. 

6 §. 
I fdga om försäljningshölje för preparat, 

som är avsedda för färgande av läppar, kinder, 
ögonlock, ögonfransar, ögonbryn och naglar, får 
andra än i 3 S 1 mom. 2 och 3 punkterna stad
gade anteckningar bortlämnas. Beträffande 
nämnda preparat kan i stället för ovan i 3 S 
1 mom. 2 och 3 punkterna avsedda uppgifter 

alternativt uppgivas tillverkarens i Finland 
registrerade varumärke samt preparatets till. 
verkningsland. 

7 s. 
Av namnet enligt handelsscd skall prep11• 

ratets huvudsakliga användningsändamål tydligt 
framgå. Marknadsföres preparatet för flera 
olika ändamål, skall detta i bruksanvisningen 
anges särskilt. 

8 §. 
Förbjudet är att på försäljningshölje för 

kosmetiskt preparat använda bilder av livs· 
medel. Ej heller får försäljningshölje, som 
speciellt har utvecklats för livsmedel, användas 
som försäljningshölje för kosmetiskt preparat, 
såvida fara för misstag föreligger. 

9 s. 
Såframt vid vanlig användning av kosmetiskt 

preparat särskild ask eller särskilt skyddshölje, 
som hör till försäljningshöljet, avlägsnas och 
risk för förväxling vid användningen av prepa· 
ratet sålunda kan uppkomma, skall åtminstone 
preparatets namn enligt handelssed anges pi 
det hölje, i vilket preparatet användes. 

Anteckningarna på preparat, som är avsedtLi 
för borttagning av hårväxt och på preparat, som 
kommer i direkt beröring med andra slem· 
hinnor än läpparna, samt på preparat i aer<~~~ll· 
förpackningar skall alltid göras på det .ho~JC. 
i vilket preparatet användes. Bruksanv1sninii 
och ovan i 4 § avsedd ämnesförteckning Ur 
dock antecknas pll' det särskilda skyddshölj.cl 
eller den säri>kilda asken eller på ett särskilt 
textkort eller ~blad som placeras inne i skydds· 
höljet. .. 

Är ytan av preparats försäljningshö.97 icke 
tillräcklig härför eller är försäljningshol1et 11t 
annan ~rsak olämpligt för anbrin.gande av f~: 
anteckningar, om vilka stadgas i de.?na 

0

1 
ordning och föreskrives med stö~ darav,h~ll~ 
anteckningarna göras på ett särskilt, av I 
bart material förfärdigat textkort eller -~fa~j 
som skall fästas vid försäljningshöljet. Hdarvi 
skall likväl namnet enligt handelssed allti tUl· 

tecknas på försäljningshöljet. 

10 §. an· 
Utöver de egentliga anvisningar, som k Il 

sluter sig till användningen av prep~{atf" 5 ~tt 
pA försäljningshölje vid behov särsk~ t . or11; 1111 
varnas för att preparatet, om an~~snmg ller 
icke följes, kan medföra men för halsan e 
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lä enhet. På samma sätt skall förfaras, 
1nn9n °ar!tet icke lämpar sig för alla de ända
Ja prcfP.r vilka det i allmänhet kan antagas 
"'11, ~-
bli anvsnt. ·. k . h" d ·n 

K 
··ver kosmetis.· t preparat l anseen e u 

ra · d ·· d" retur eller s~nan. motsvaran ~ om~tan .1.g-
iefl1P';, skilda anv!fPdnmgs- eller forvarmgsfor-
~lln~den, skall &tta nämnas p! försäljnings-

hl%~~;ingsstyrelsen kan av särskild orsak be-
.. 

11rna att kosmetiskt preparat skall förses 
a1am ' d ·· · 1 ' dd · cd liven an ra an 1 mom. avse a vsmmgs-
rn k" •ntCC nmgar. 

11 §. 
Utöver vad i denna förordning är stadgat 

kall stadgandena i livsmedelsförordningen 
~ 408/52) efterföljas. 

Orn påföljder för överträdelse av denna för-
ordning och. med st&;l ?ärav utfärdade be
siiimrnelser år stadgat l hvsmedelslagen. 

12 §. . 
Närmare bestämmelser om verkställighet och 

tillämpning av denna förordning utfärdas vid 
behov av handels- och industriministeriet. 
Ministeriet kan även av särskild orsak med
~iva undantag från förordningens stadganden, 

Helsingfors den 3 juni 1977. 

såframt icke utfärdandet av sådana bestämmel
ser samt medgivandet av undantag enligt stad
gandena ovan ankommer på näringsstyr~lsen. 

13 §. 
Denna förordning träder i krsf t den 1 okto-

ber 1977. 
För verkställigheten av förordningen erfor-

derliga åtgärder kan vidtagas innan förord
ningen träder i kraft. 

14 §. 
Utan hinder av vad ovan är stadgat får till

verkaren eller förpackaren av kosmetiskt pre
parat ävensom den som låtit tillverka det för 
sin räkning överlåta preparatet i handeln fram 
till utgången av september månad år 1978, 
även om anteckningarna på försäljningshöljet 
icke uppfyller stadgandena i denna förordning. 

Vad i 1 mom. är sagt om tillverka~e, den 
som låtit tillverka preparatet för sin räkning 
och förpackare skall tillämpas på importör, om 
preparatet har importerats färdigt förpackat. 

Ovan i 1 och 2 mom. avsedda preparat får 
annan än tillverkare, den som låtit tillverka 
preparatet, förpackare eller importör sälja fram 
till utgången av september m5nad år 1979. 

Republikens President 

URHO KEKKONEN 

Handels- och industriminister Eero Rantala 
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Nr 457. 

Näringsstyrelsens beslut 
om sammansättningen av kosmetiska preparat och om anteckningarna 

pi deras försäljningshöljen. 

Utfärdat i Helsingfors den 14 juni 1977. 

Näringsstyrelsen har med stöd ~v 2-5 och 10 §§ förordningen den 3 juni 1977 om 
kosmetiska preparat ( 456/77) beslutat: 

1 §. 
Användning av metanol för kosmetiska pre· 

parat är förbjuden. . 
Användning av formaldehyd för hårvatten 

och för preparat för matverkande av transpira
tionsbesvär är förbjuden. 

Användning av harsyra för preparat som är 
avsedda för barn under sex år är förbjuden, 
med undantag för skyddssalva, vari borsyre
mängden dock får uppgå till högst 3 vikt
procent. 

Användning av p-aminodifenylamin och 2,5-
diaminotoluen ( p-toluylendiamin) för kosmetis· 
ka preparat är förbjuden, med undantag för 
preparat, ·som är avsedda för färgning av hår, 
skägg, mustascher och ögonbryn, i vilka pre· 
parat mängden av nämnda ämnen får uppga 
till sammanlagt högst 8 viktprocent. 

Användning av hexaklorofen för kosmetiska 
preparat är förbjuden. Kan hexaklorofen icke 
ersättas med andra konserveringsmedcl, får 
det dock i en mängd av högst 0,1 viktprocent 
användas i preparat som är avsedda för utvärtes 
bruk. 

2 §. 
När i 1 § nämnda ämnen användes för kos

metiska preparat skall dessa ämnen samt deras 
mängder anges i viktprocent på preparatets 
försäljningshölje så att anteckningarna tydligt 
skiljer sig från den övriga texten, samt i fall som 
avses i 9 § 1 mom. förordningen om kosmetiska 

Helsingfors den 14 juni 1977. 

preparat ( 456/77) även på det hölje, i vilket 
preparatet användes. Lika skall förfaras, för
såvitt med stöd av livsmedelslagstiftningen eller 
eljest särskilt för sig föreskrivits, att annat iin 
ovan avsett ämne skall anges på försäljnings· 
hölj~t särskilt för sig. 

3 s. 
Innehåller kosmetiskt preparat borsyra, skall 

på försäljningshöljet åtskils från den övrig• 
texten på lätt synligt ställe antecknas: 

"Ei rikkoutuneelle iholle. 
Ej på sprucken hud." 

4 §. 
Vid angivandet av ämnen, som ingår i pn:· 

parat, på försäljningshöljet eller annorstädc:t 
får ordet alkohol ej användas. 

5 s. 1 . 
På våtservetters försäljningshölje skal innt' 

hållets mängd anges i stycketaL ~ 
På tandkrämers försäljningshölje skall inne· 

hållets mängd anges i volymenheter. 

6 §. k bet 
Detta beslut träder i kraft den 1 ° to 

1977. . 
För verkställigheten av beslutet erfor~:{'~'i 

åtgär&r kan vidtagas innan beslutet tra c: 
kraft. 

Ställföreträdare för generaldirektör 
Överdirektör Seppo Rautio 

Byråchef Kalevi Salminc" .. , 
-~,.-------~ ~·· 
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Nr 797. 

Förordning 
om djupfrysta,- frysta och frusna livsmedel. 

Given i Helsingfors den 11 november 1977. 

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av livsmedelslagen 
av den 3 juli 1941 (526/41): 

1 kap. 

Allmänna stadganden. 

1 §. 
Angående tillverk:fiing, lagring, transport 

och försäljning av djupfrysta, frysta och frusna 
livsmedel stadgas i denna förordning. 

2 §. 
Med djupfryst livsmedel avses livsmedel som 

är djupfryst på sätt i 6 S stadgas. 
Med frysprodukt avses djupfryst livsmedel 

som är förpackat i försäljningshölje. 
Med fryst livsmedel avses sådant i förva

ringssyfte fryst livsmedel som icke är djupfryst 
· livsmedel. 

Med fruset livsmedel avses livsmedel som 
. blivit fruset UtQn att det frysts i förvarings
. syfte. 

2 kap. 

Djupfrysta livsmedel. 

Tillverkning. 

3 §. 
Livsmedel skall djupfrysas i lokal eller an

nf.~t ~trymme, som hälsovårdsnämnden godkänt 
or ~damålet och där det finns sakenliga an

t o~gar. samt utrymmen för djupfrysning och 
•• f'or forvarmg av djupfrysta livsmedel. 

• Li 4 s. 
. ; . ~~medel som djupfryses ävensom tillverk-
~· lllngsamnena för dem skall vara till kvalite
,., ten .?~derliga. 
"flrFor ~verkning av livsmedel som djupfryses 

·.. de ~vandas tidigare djupfryst livsmedel, om i..;tll tina~ upp eller eljest behandlas sl att det 
t . , kvalitet:n alltjämt är dugligt för djupfrys
'4,. ~. Av djupfryst kött framställt malet kött 

eller rl tillverkning av malet kött får likväl 
icke djupfrysas. 

5 §. 
Li":'smedel som djupfryses skall före djup

frys~g:n beh~ndlas så att de som djupfrysta 
forblir till kvaliteten oklanderliga. 

Livs;'De4el som djupfryses skall kylas ned 
och d1.upfrysas ofördröjligen efter rengöring, 
beredning eller annan motsvarande behandling. 

6 s. 
Livsmedel skall djupfrysas i nedkyld, cirku

lerande luft, mellan kylplattor eller i nedkyld 
vätska eller genom anlitande av någon annan, 
av näringsstyrelsen godkänd metod. 

Livsmedel, med undantag för kött som är 
avsett att användas som tillverkningsämne i 
indusui, skall djupfrysas så att fryshastigheten 
i livsmedlet är minst en centimeter per timme. 
Djupfrysningen skall fortsättas tills livsmedlets 
innersta delar har en temperatur av - 15 Cel-
sius-grader eller kallare. · 

Lagring och transport. 

7 s. 
Vid lagring av djupfryst livsmedel skall det

ta ha en temperatur av -18 Celsius-grader 
eller kallare. 

Vid transport av djupfryst livsmedel skall i 
transportutrymmet eller -kärlet rlda sådan tem
peratur, att livsmedlets temperatur icke under 
transporten kan förändras till var.nare än - 15 
Celsius-grader. Varar transporten längre tid än 
24 timmar, får livsmedlets temperatur icke 
förändras till varmare än -18 Celsius-grader. 

Djupfryst livsmedel, som användes för ser
vering eller för tillredning i storhushåll eller 
livsmedelsindustri inom 24 timmar från sådant 
uttagande från lager, som avses i 1 mom., 
ävensom i 8 S 1 mom. avsett djupfryst livs· 
medel, som icke lagras eller säljes som djup-

4; WipE14WW __..___...., ______ _ 
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fryst på minutförsäljningsställe, får utan hin
der av stadgandet i 2 mom. transporteras till 
serverings·, tillverknings· eller försäljnings
stället vid sådan temperatur, att livsmedlets 
temperatur förblir kallare än + 6 Celsius-gra-

der. 

Försäljning. 

8 §. 
Med undantag för grönsaker får djupfryst 

livsmedel, som .icke är i försäljningshölje, för
varas och försliljas på minutförsäljningsställe 
även eljest än som djupfry~t. Beträffande 
andra än bageriprodukter och smör skall härvid 
på ett anslag i livsmedlets omedelbara när
het tydligt anges att livsmedlet har varit djup-
fryst. 

Tillverkare och partiförsäljare av ovan i 1 
mom. avsett livsmedel, vilket varit djupfryst, 
är skyldiga att till försäljningsstället befordra 
meddelande om att livsmedlet varit djupfryst. 

9 §. 
Frysprodukt får icke förvaras eller försäljas 

annat än som djupfryst. 
Följande djugfrysta livsmedel i försäljnings

hölje får dock utan hinder av stadgandet i 1 
mom. försäljas på minutförsäljningsställe även 
eljest än som djupfryst: 

1) bageriprodukter; 
2) memma; 
3) smör; samt 
4) under tiden mellan den 1 december och 

den 15 januari kålrots·, m:Jr;::ts-, potatL- och 
leverlåda. 

Ovan i 2 mom. 4 punkten avsedda livsmedel 
får försäljas under en tid av högst sju dagar 
från det de tinats. upp, och deras temperatur 
skall härvid vara + 6 Celsius-grader eller kal
lare. På försäljningshöljet för sådant livsmedel 
eller på ett anslag i livsmedlets omedelbara 
närhet skall tydligt anges att livsmedlet har 
varit djupfryst samt den sista försäljningsdagen 
för livsmedlet. 

10 §. 
Vid saluförande av frysprodukter skall i 

frysdisk råda en slidan temperatur att fryspro
duktens temperatur är - 18 Celsius-grader 
eller kallare. 

I öppen frysdisk skall finnas anbragt ett 
streck, som utvisar den högsta nivå, upp 
till vilken frysprodukter kan förvaras i för
varingsutrymmet vid ovan i 1 mom. avsedd 

temperatur. I förvaringsutrymmet skall finnas 
en permanent vidfäst termometer, som utvisar 
temperaturen omedelbart nedan om strecket. 

Förvaringsutrymmet i frysdisk får icke an
vändas för frysning av livsmedel och däri fAr 
icke, om det saknar särskilt utrymme härför, 
förvaras annat än frysprodukter, glass och glass
tillverkningar. 

11 §. 
Har djupfryst livsmedel helt eller delvis 

tinat upp, får det icke djupfrysas på nytt, f ry
sas eller förvaras i frysdisk. 

Vad i 1 mom. är stadgat gäller icke till· 
verkning av frysprodukt som sker i enlighet 
med 4 § 2 mom. 

Anteckningar på försäliningshöl;e. 

12 §. 
Försäljningshöljet för frysprodukt skall, ut· 

över de i livsmedelsförordningen ( 408/,21 
stadgade anteckningarna på f?rsälj~n~s~~ljct, 
förses med uppgift om den sista forsal1mn~i· 
tidpunkten för produkten ävensom en f ~r
varings· och hanteringsanvisning samt uppg1fr 
om att livsmedlet är djupfryst. 

I fråga om djupfryst malet kött, .!llalen lever 
och råa tillverkningar av malet kott ~~Il pi 
försäljningshöljet, utöver de i 1 mom. nam~~la 

ilk d. rs kull 
anteckningarna, uppges av v et JU vid 
eller organ frysprodukten tillverkats. H.~rbl . 
tillverkningen av dessa frysprodukter . fo~. j~ 
dats nöt- och svinkött, skall deras mbö« ct 

vikt~ro~?r~~~n. ange.~.. ~ d J' u 
Pa forsalinmgshol1et med var .. n ~a I r" 

fryst lever och fjäderfäkött skall allud anit'°' 
tillverkaren och tillverkningskommunen. 

3 kap. 

Frysta och frusrta livsmedel. 

. . lJ §. .. ill°ten emfil~t 
Frysntrtg av livsmedel ar t ~ t för~iin1'•1 

storhushåll. Livsmedel, vars kvabte 
vid nedfrysning, får dock ej f_rys~~· ·ng fo..t 

Storhushåll får för· kortvarig forvan ..-h ull· 
· · . "tter '"' 

för egen servering ullredda ma:r ·u sirr f<lf" 
verkningsämnen för dem, O';! e. ~1 av h.iljl&)' 
fogande har för ändamålet lamphga, och fo•· 
vårdsnämnden godkända utrymmen * 
ningsanordningar. liv~~k 

Hölje för förpackning av fryst sr:lll<t I 
skall uppfylla de fordringar sh~· e~p~k11ll. ,,.. .. 
livsmedelsbestämmelserna. På 0 1 
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ligt antecknas förpackningens innehåll samt 
frYsningsdagen. 

14 §. 
Livsmedel, · vars ~v!litet . försämras vid ned

f ysning flir man eJ lata bh nedfruset. 
r Vad i 1 mom .• är sagt .~äller. icke sådant 
nkött och viUebrad samt sadan fisk som kom

reitt att bli fruset vid slakt, nedläggning eller 
fängst eller under därpåföljande transport. 

15 §. 
Hare samt med snara fångad snonpa och 

fjlillripa, som. kommit att bli nedfrusen, får 
säljas endas~. ~om nedf:_use~ ex:? förpacka~ i 
försliljningsholJe, och far eJ daremellan tma 
UPP· An~at ~i~leb~.åd, som komm.it att bli ned
fruset, far sal1as aven som upptinat. 

Ovan i 1 mom. avsedd hare får säljas oflådd, 
·· 

111
en med tarmarna avlägsnade, samt snöripa 

och fjällripa oplockad och utan att tarmarna 
avlägsnats. Annat villebråd, sorn kommit att 
bli nedfruset, får saluföras endast som flått el
ler plockat samt r:ied , tarr:iarna avlägsn~de. 

Fisk som kommit att bh nedfrusen, far salu
föras endast som nedfrusen och får ej däre
mellan tina upp. 

4 ka,~. 

Särskilda stadganden. 

16 §. 
Förutom stadgandena i denna förordning 

skall till ·efterrättelse lända vad i livsmedels
förordningen är stadgat. 

Helsingfors den 11 november 1977. 

Beträffande påföljderna för överträdelse av 
denna förordning eller med stöd av densamma 
utfärdade bestämmelser är stadgat i livsmedels
lagen (526/41). 

17 §. 
Närmare föreskrifter om verkställighet och 

tillämpning av denna förordning utfärdas av 
handels- och industriministeriet, som även kan 
.allmänt föreskriva eller på ansökan medgiva 
undantag från stadgandena i förordningen. Från 
stadgandena i 12 § rörande anteckningar pA 
försäljningshöljen samt från föreskrifter, som 
handels- och industriministeriet utfärdat med 
stöd av denna paragraf, kan i enskilt fall undan
tag medgivas av näringsstyrelsen. 

18 §. 
Denna förordning träder i kraft den 1 april 

1978. 
Genom denna förordning upphäves förord

ningen den 24 maf 1968 om djupfrysta och 
frusna livsmedel (298/68) jämte däri senare 
vidtagna ändringar. 

Tillverkare, den som låtit tillverka livsmedlet 
för sin räkning, förpackare eller importör får 
till handeln överlåta i denna förordning av
sedda livsmedel till utgången av september må
nad år 1980, även om anteckningarna på för
säljningshöljet icke uppfyller stadgandena i den
na förordning. Dylika livsmedel får av annan 
än deras tillverkare, den som låtit tillverka 
dem för sin räkning, förpackare eller im
portör försäljas till utgången av september må
nad år 1981. 

Republikens President 

URHO KEKKONEN 

Handels- och industriminister Eero Rantala 
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Nr 798. 

Handels- och industriministeriets beslut 
om djupfrysta, frysta och frusna livsmedel. 

Utfärdat i Helsingfors den 11 november 1977. 

Handels- och industriministeriet har med stöd av 17 S förordningen den 11 november 
1977 om djupfrysta, frysta och frusna livsmedel ( 797 /77) beslutat: 

1 §. 
Grönsaker, svamp, rotfrukter och potatis, 

vilka saluföres som djupfrysta livsmedel och 
vilka skall frysas på sätt i 13 S förordningen 
om djupfrysta, frysta och frusna livsmedel 
( 797 /77) avses, skall före djupfrysningen 
respektive frysningen kokas upp eller utsättas 
för motsvarande ångbehandling. Bestämmelsen 
gäller ej persilja, dill, gurka, kurbits, lök, to
mat, rabarber, purjo,, paprika, kantarell, stensopp 
och ej heller råriven morot och kålrot. 

2 §. 
Med i 7 och 13 § § av ovan i 1 § nämnda 

förordning angivna storhushåll avses, förutom 
i 5 § livsmedelsförordningen nämnda storhus
håll, även· i 12 § 1 mom. förordningen om 
häl'härgerings- och förplägnadsrörelser (502/ 
69) avsedda hushåll. 

3 §. 
Är frysdisk icke utrnstad med automatisk 

avfrostning, skall de djupfrysta livsmedlen för 
den tid, som avfrostningen varar, överflyt
tas till annat djupfrysni:ngsutrymme eller 
eljest förvaras pl\ sådant sätt att de icke under 
denna tid försämras till kvaliteten. På samma 
sätt förfares i fråga om alla frysdiskar under 
den tid, d& de undergår grundlig rengöring, 
service eller reparation. 

4 §. 
På försäljningshöljet för frysprodukt skall an

tecknas den månad och det år, fram till vilken 

tidpunkt frysprodukten får saluhållas. På för
säljningshöljet skall dessutom tydligt anges att 
med datum avses den sista försäljni.ngstidpunk
ten för f rysprodukten. 

' §. På försäljningshöljet för frysprodukt skall i 
en förvarings- och hanteringsanvisning uppges' 
den tid som produkten beräknas hålla, enligt 
följande mall: 

Produkten håller 
- i frystemperaturen (-18" C) ... må-

nader efter den sista försäljningstidpunkten; 
-- i kylskåps frysfack (- 6° C) •.• dygn; 
- i kylskåp (ca + 5° C) • . . dygn; och 
- i rumstemperatur (ca + 20° c) 

dygn. 

6 §.'· 
Med sådan kortvarig förvaring av livsmedel, 

som avses i 13 § av den ovan i 1 § nämnda 
förordningen åsyftas förvaring som varar hö~st 
en månad. Villebråd, svamp, s~ogsbä~. och tr~~
gårdsproduktcr får förvaras aven langre t1 • 

förutsatt att deras kvalitet icke försämras. 

7 §. d 
Utrymmen och anordningar som använ es 

för frysning av livsmedel skall anses var~ 
lämpliga för ändamålet då till förfogande st!r · 

1) för kylning av livsmedel ett kallutrymlle, 
där temperaturen är + 6 Celsius-grader e er 
kallare; 
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2) för frvsning av livsmedel en anordning, 
. vilken t~mperaturen kan regleras till så 
~ycket kallare. än - 18 C~lsius-gra~er att 
frysningen av livsmedel tar hogst 24 timmar; 

samt f · · f l' d 1 f·· 3) för ·orvarmg av rysta ivsme e ett or-

Helsingfors den 11 november 1977. 

varingsutrymme, där temperaturen är - 18 
Celsius-grader eller kallare. 

8 §. 
Detta beslut träder i kraft den 1 april 1978. 

Handels· och industriminister Bero Rantala 

Överinspektör Anna-Liisa Kosldnen 
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Nr 799. 

Förordning 
om hönsägg. 

Given i Helsingfors den 11 november 1977. 

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av livsmedelslagen 

av den 3 juli 1941 (526/41): 

1 kap. 

Allmänna stadganden. 

1 §. 
Denna förordning gäller som livsmedel av

sedda råa hönsägg och av dem tillverkade höns
äggsprodukter samt, till den del nedan stad.~as 
särskilt, som livsmedel avsedda andra fågelagg 
och av dem tillverkade äggprodukter. 

2 §. 
Hönsägg eller annat fågelägg från sjukt eller 

för sjukdom misstänkt djur får icke saluföras 
eller säljas, förutom när sjukdomen uppenbart 
är av sådan art, att den icke kan göra ägget 
olämpligt till människoföda eller eljest skadligt 
för hälsan. 

3 §. 
I hönsägg eller annat fågelägg får icke fin

nas mögel, främmande lukt eller. sma~ oc?,. det 
får icke heller eljest vara skadligt for halsan. 

Flirgade eller maskinellt ruvade hönsägg och 
andra fågelägg får icke säljas som livsmedel. 

4 s. 
Hönsägg och andra fågelägg skall uppfylla 

följande fordringar: 
1) skalet skall vara helt och friskt och får 

icke vara smutsigt mer än i ringa mån; 
2) inne i ägget får icke finnas mörknade 

ställen eller blod- eller andra fläckar; samt 

,, 
-- -,~------

3) gufan får icke beröra skalet och vitan 
icke vara vattnig. 

Dessutom får försåvitt nedan ej annorlunda 
stadgas, i hönsä~g luftrummets djup vara ~ögst 
8 millimeter, och dess rörlighet bör vara ringa. 

5 s. 
Hönsägg, vilka icke uppfyller i 4 § s~adg.~de 

fordringar, men vilka icke ti:ll följd av forskam· 
nin(.J nedsmutsning eller av annan sådan o~sak 
är ~lrndliga för hälsan, får säljas fö.r an~and· 
ning i bageri eller för ar:nat indu~triellt an~a
mål eller av dem kan tillverkas i denna for
ordning avsedda hönsäggsprodukter. 

2 kap. 

Kvalitetsklassificering av hönsägg. 

6 §. · f·T de 
Hönsägg skall säljas klassificerade 1 o ian 

kvali tetsklasser: 
1) specialklass; 
2) klass A; . d .. 45 
3) klass B; ägg som väger rom re an 

och mera än 70 gram; samt de 
4) klass C, konserverade eller kyllagra 

ägg: · · k l' kl kall uppfylla de Aggen l varie va tt~ts ass s .. . stad-
fordringar, som nedan 1 de.nna forordning 
gas för vederbörande kvahtetsklass. . till 

Hönsägg som producerats i anslutnik~ions
gårdsbruk eller hemhushåll får på produ 
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lstsen av deras producent säljas till konsu
p ent eller av producenten själv levereras direkt 
~11 storhushåll, bageri eller för annat in
dustriellt ändamål eller till minutförsäljnings-
tälle för saluföring oth försäljning därstädes, 

fastän hönsäggen icke klassificerats i de i 1 
JllOlll· nämnda kvalitetsklasserna. Vid försälj
ning av oklassificerade ägg skall härvid iaktta
gas stadgandena i 2-5, 16-17, 20 och 23 §§. 

7 §. 
Som hönsägg av specialklass får säljas höns

ägg, vilka utöver de i 4 § 1 mom. 1-2 punk
terna stadgade fordringarna uppfyller följande 
fordringar: 

1) skalet är till form~n regelbundet samt 
rent; 

2 ) gulan befinner sig i äggets mitt och är 
vid genomlysning osynlig eller endast svagt 
synlig, och vitan verkar genomskinlig och fast; 

.3) luftrummet är orörligt och dess djup, när 
äggen förpackas, högst 4 millimeter; samt 

4) ägget väger minst 50 gram och högst 
70 gram. 

8 §. 
Som hönsägg av klass A får säljas hönsägg, 

vilka utöver de i 4 § 1 mom. stadgade 
fordringarna, uppfyller följande fordringar: 

1) luftrummets djup, när äggen förpackas, 
är högst 4 millimeter och dess rörlighet ringa; 

2) ägget är icke konserverat eller kyllagrat; 
och ·. 

3) ägget· väger minst 45 gram och högst 70 
gram. 

9 §. 
. Som hönsägg av :klass B får säljas hönsägg, 

vilka väger mindre än 45 gram eller mera än · 
70 .g~am, men vilka eljest uppfyller kvalitets
fordrmgarna för hönsägg av klass A. 

10 §:. 
d Ti~~ ~ass c. hör konserverade eller kyllagra

e honsagg, vilka uppfyller de i 4 § 1 mom. 
s~adgade fordringarna och i vilka luftrummets 
d1up är högst 10 millimeter. 
. Som konservering av hönsägg anses lag

hing ~v dem i konserveringsmedel eller efter be
k andling . med konserveringsmedel. Angående 

onservermgsmedel bestämmes i näringsstyrel
sends beslut om tillåtna tillsatsämnen i livs
me el (953/73). 

2 017700097V 

Som kyllagring av hönsägg anses förvaring av 
dem vid en kallare temperatur än + 8 Celsius· 
grader. Som kyllagring anses icke transport av 
hönsägg i kylt transportmedel eller kortvarig 
förvaring i kylt lager- eller försäljningsutrym
me pl minutförsäljningsställe. 

11 s. 
Kvalitetsklassificerade hönsägg skall klassifi· 

ceras i följande viktklasser: 

Viiktklass Vikt i gram 

1 över 70 
2 över 65, men under 70 
3 över 60, men under 65 
4 över 55, men under 60 
5 över 50, men under .55 
6 över 45, men under 50 
7 under 45 

12 s . 
Näringsidkare, som klassificerar och förpac

kar hönsägg för försäljning, skall ha för klassi
ficering, förpackning och lagring av hönsägg 
lämpliga, ändamålsenliga anordningar och ut
rymmen, vilka uppfyller de fordringar på livs
medelslokal som är stadgade i hälsovårdslagen 
( 469/6.5). 

Ovan i 1 mom. avsedd näringsidkare skall 
skriftligen anmäla sin verksamhet till jord- och 
skogsbruksministeriets veterinäravdelning, vil
ken bestämmer det signum som anger ifråga
varande näringsidkare. Har näringsidkare flera 
verksamhet-splatser, s'kall för varje verksamhets
plats fastställas särskilt signum. 

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär
avdelning utfärdar närmare bestämmelser om 
ovan i 1 mom. avsedda anordningar och ut
rymmen. 

3 kap. 

Stämpling av hönsägg. 

13 §. 
Kvalitetsklassificerat hönsägg skall stämplas 

med stämpel, vari ingår i 12 § 2 mom. avsett 
signum. Stämpelns diameter skall vara minst 
10 millimeter. 

Vid stämpling av hönsägg, som hör till spe
cialklass samt till klass A och B, skall användas 
röd färg och vid stämpling av hönsägg, som 
hör till klass C, blå färg. 
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14 §. 
Förutom med ovan i 13 S avsedd stämpel 

får hönsägg märkas endast med äggets vikt
klass, producentens, klassificerarens .. eller för
säljarens namn, firma eller varumarke samt, 
med undantag för ägg av speciall<lass, med bok
stav, som anger kvalitetsklassen. 

15 §. 
Stämpelfärg, som användes vid stämpling av 

hönsägg, skall vara hållbar och får ej föranleda 
men för hälsan. 

4 kap. 

Förpackning, lagring, transport och saluföring 
av hönsägg och andra fägelägg. 

16 s. 
Försäljningshölje, förpackningsmateri.al ~ 

transporthölje för hönsägg och ~d.ra fågelagg 
skall vara tona, rena och luktfna, och de 
skall förvaras på torrt ställe. 

Äggen skall transporteras väl förpackade så, 
att de.ras kvalitet icke väsentligt försämras Ull· 

der transporten. 

17 §. 
Hönsägg och andra fågelägg skall lagras, 

transporteras och saluföras i sval och jämn tem
peratur. 

Hönsligg av klass C skall lagras, tran~porte
ras och saluföras vld en temperatur som ru: hl
lare än + 8 Cdslus--grader. 

13 §. 
På försäljningshö1jet för färdigt förpackade, 

kvalitetsldassificcrsde hönsägg skall göras föl
jande anteckningar: 

1) namnet enligt handelssed; 
2) kvalitetsklassen; 
3) viktklassens variationsmån i gram; 
4) innehållets mängd i v1ktenhet samt 

äggens antal; . . . . . .. . .. 
5) förvarmgsanv1snmg, 1 vilken ingår forsalJ-

nings tiden; 
6) förpacknings<lag; samt 
7) förpack:a;rens namn och hemkommun. 

19 §. 
Då kvalitetsklassificerade hönsägg säljes utan 

försäljningshölje, skall på ett anslag i deras 
omedelbaira närhet på ett tydligt observerbart 
sätt vara antecknade kvalitetsklassen, vikt-

klassens variationsmån i gram, klassificerings
dagen samt klassificerarens namn och k.lassifi
ceringskommunen,. såframt icke anteckning pl 
ägget har gjorts genom stämpling i enlighet 
med 13 och 14 §§. · 

Då kvalitetsklassifieetade höMiigg levereras 
för saluföring eller för försäljning utan försälj
ningshölje, skall på transporthöljet finnas i 
1 mom. nämnda anteckningar samt förvarings-
anvisning. 

20 s. 
Vid försäljning av ovan i 6 S 3 mom. av

sedda oklassificerade, färdigt förpackade höns
ägg på minutförsäljningsställe s~all på försälj
ningshöljet antecknas namnet enligt handelssed,. 
producentens namn och hemkommun samt or
det "okfassiHcerade". 

Vid försäijning av ovan i 1 mom. avsedda 
hönsägg utan försäljningshölje skall på ett ~n
sfocr i deras omedelbara närhet på ett tydligt 
oh~rverbart sätt vara antecknade producentens 
namn och hemkommun samt ordet "oklassifi
cerade". 

21 §. 
Hönsägg av specialklass får saluföras endast 

förpackade i försäljningshölje. 

22 s. f" 
Hönsägg av specialklass får säljas ~nder or-

packningsdagen samt under därpå föl1ande .. sex 
dag:u-, varefter äg_gen får säljas som .hons· 
ägg a•1 klass A, såframt de uppfyller fordrmgakr· 
na för klass A. Härvid skall dock de antec · 
rungar som anger specialklass avlägnas frln 
fö.rsäljningshöljet. .. . d r 

Hönsägg av klass A och B får säl1as unf~ 
de fyra veckor som följer närmast efter or· 
packni.ngsdagen. 

23 §. äl' . 
Vid försäljning av hönsägg utan förs"'.in~gs-

hölje skall då köparen så önskar, varje allgg, 
som säljes,' för konstaterande av ä.?g~.ts f~ ~~~ 
genomlysas med hjälp av en harfor P 
anordning. 

Vid försäljning a}1J&gt förpack~de a~: 
fågelägg än hönsägg, skall på försäljnmgsholJ 
göras följai1de anteckningar: 

1) namnet enligt handelssed;. samt 
2 ) innehållets mängd i viktenhet 

äggens antal; . . . . • hAil· 
.3) förvaringsanvismng, 1 vilken mgar 

barhetstiden; 
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4) förpackningsdagen; samt 
) förpackarens namn och hemkommun. . i fråga om gås- och ankägg skall ytterH~are 

·· ivas, att användningen av äggen som föda 
Uf P!nat sätt än efter tio minuters kokning kan 
P11 'I' f·· 1 "I ra skaa ;gt or -ia san. 

· vs Vid försäljning av i 1 mom. avsedda fågel
"gg utan försä1jningshö1je skull på ett amfog i 
deras omedelbara närhet på ett tydligt observer

f' bart satt vara antecknade namnet enligt han-
delssed, producentens nanm och hemkommun 

, samt vid försä1jnir'.g av gås· eller ankägg i .2 
mom. avsedd van.ung. 

5 kap. 

Höns äggsprodukter. 

25 §. 
Med hö.nsäggsprodukt avse~ i denna ffuord

ning flytande, djupftysen, frysen eHer torkad, 
icke tillredd ti!h1erkning av hönsägg, riönsiigg
gu]a elJer böns;iggvita, vilken dessutom kan 
innehålla socker- och kok.salt. 

Angående ti111atsärnne:n i hönsäggsprodukt 
bestämmes i närbgsstyrelsens beslut om ti.N
låtna ti1Isatsämnen i livsmedel. 

26 §. 
Hönsäggsprodu}.:t får icke vara skadlig för 

hälsan och den skall vara oklanderlig 'till färg, 
lukt och smak. 

27 §. 
Hönsäggsprodukt skall alltid pastöl"'iseras. 
Hönsäggs-, hö.nsäggvite- och hönsäggulcmassa 

samt motsvarande pulver skall pastöriseras så, 
att alfaamylasen blir effektlös. _ 

28 §. 
Flytande hönsäggsprodukt skall fönraras vid 

en temperatur av + 4 Celsius-grader eller 
kallare. 

29 §. 
Diu.J?fryses eller fryses hönsäggsprodt:kt, 

skall. till efterrättelse lända stadgandena i för
ordningen om djupfrysta, frysta och frusna livs
mecI:I ( 797 /77). 

Diupftysning och frysning skall påbörjas 
senast tre timmar efter pastöri5eringen. 

. 30 s . 
an Påknhönsäggsproou.kts försä]jningshölje sbll 

tec as namnet enligt handelssed, innehållcti. 

mängd, förvaringsanvisning och hållbarhcts
tiden, tillverkarens namn och hemkommun 
samt mängden av tillsatt socker och koksalt 
samt, för torkad produkt, fuktighetshalten i 
viktprocent. 

På hönsäggsprodukts transporthölje skall 
göras i 1 mom. nämnda anteckningar. 

31 §. 
Näl'ingsstyrelsen utfärdar närmare bestäm

mdser om hönsäggsprodukters mikrobiologiska 
kvalitet och tonsubstanshak Samtidigt be
stämmer nätingsstyrelsen de undersök.n.ings
metoder sam skall använ<las. 

Innan näringsstyre1sen utfärdar ii 1 mom. 
avsedda niirmare bestiimmelser skall den höra 
medidnalstyrdsen, jord- och skogsbzuksministe
riets veterinäravdelning samt kontrollanstalten 
för mjö1khushållningsprodukter. När undersök
ningsmetoder bestämmes, skall dessutom dele
gationen för livsmedelsundersökningsmetoder 
höras. 

6 kap. 

Särskilda stadganden. 

32 s. 
Utöver vad i denna förordning är stadgat 

skall till efterrättelse lända stadgandena i livs
mede!sförordningen ( 408/52). 

Ar1gåendc påföljderna för överträdelse av 
stadgru1dena i denna förordning och med stöd 
av den utfärdade bestämmelser är stadgat i 
llvsmedelslagen (526/41). 

33 §. 
Närmare bestämmelser angående tillämp

ningen av denna förordning utfärdas av han
dels- och industriministeriet, som av särskilda 
skäl kan, efter att ha hört näringsstyrelsen och 
jord- och skogsbruksministeriets veterinärav
delning samt i frågor i anslutning till hälsan 
även me<l.icinalstyrelsen, allmänt bestämma eller 
på ansökan medgiva undantag från stadgandena 
i förordningen. Undantag från stadgandt111a i 
18-20, 24 och 30 §§ i förordningen kan i 
enskilt fall medgivas av näringsstyrelsen. 

34 s. 
Övervakningen av efterlevnaden av denna 

förordning ledes av jord- och skogshruks
ministeriets veterinäravdelning. 



I 

<;~I 
:·l I ' -

·_ I 

. , 
;-

, / .. , 

' . \ 

"j 

. ,,. 
I 

1568 . Nr 799 

Kontrollanstalten för mjölkhushållningspro
dukter taget vid behov prover samt utför in
spektioner och undersökningar av produktionen 
vid ovan i 12 § avsedd näringsidkares varje 
verksamhetsp!ats och inrättning för tillverkning 
av hönsäggsprodukter, cfock minst en gång om 
året. 

7 kap. 

Ikraf tträdan<le. 

35 §. 
Denna förordning träder i kraft den 1 april 

1978 . 

Helsingfors den 11 november 1977. 

Genom denna förordning upphäves förord. 
ningen den 25 februad 1955 om. hönsägg 
(105/55) jämte däri senare gjorda ändringar. 

Innan förordningen träder i kraft kan dock 
vidtagas av förordningen påkallade förbere· 
dande åtgärder. 

36 §. 
I denna förordning avsedda f är.digt _ fQr· 

packade hönsägg och andra fågelägg få:r ·för-· -
säljas till utgången av· april månad år 1979, 
oaktat anteckningarna på försäljnings.höljet icke 
uppfyller stadgandena i denna förordning. 

Republikens President 

UlUIO KEKKONEN 

Handels- och ind~striminister Bero Rantala 
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