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Kansallisen elintarvikkeiden koostumustietokannan seurantaryhmä (toim.) 

Ohjeistus elintarvikkeiden koostumustiedon 

näytteenottoon ja analysointiin 

Fineli -päivitystyö 

Elintarvikkeiden koostumustietokanta Fineliin on kerätty vuosien mittaan eri otannalla ja analyysi-

menetelmillä elintarvikkeiden koostumustietoa ja ravintotekijöiden analyysituloksia. Tämän ohjeen 

tarkoituksena on kuvata ihanteellinen elintarvikkeiden näytteenotto, näytteiden käsittely sekä ana-

lyysimenetelmissä huomioitavat seikat, jotta saadaan Finelin kannalta paras mahdollinen lopputu-

los. Käytännön työssä joudutaan käyttämään myös muihin tarkoituksiin analysoituja tuloksia. Tä-

män vuoksi on tärkeää, että näytteet, näytteenotto- ja -käsittely dokumentoidaan huolellisesti (Ks. 

kappale Kirjaaminen). Dokumentaation perusteella Fineli-työryhmä voi arvioida analyysitiedon so-

veltumista koostumustietokantaan. Näytteiden riittävä kuvaaminen on myös erittäin tärkeätä, jotta 

analyysitiedot pystytään kohdistamaan tietokannassa oikealle elintarvikkeelle. 

Ohjeistuksen tarkoituksena on tehostaa mahdollisimman luotettavan tiedon tuotantoa tietokan-

taan, jotta Finelin tietoja voidaan hyödyntää tutkimuksessa, tuotekehittelyssä, ravitsemusneuvon-

nassa, ruokalistojen suunnittelussa sekä pakkausmerkintöjen laatimisessa. Finelin ravintoarvojen 

analysoiminen on usein projektiluontoista. Tämä näytteenoton ohjeistus on tarpeen, jotta Fineliä 

käyttävät osapuolet voisivat paremmin osallistua tietokannan päivittämistyöhön. 

Tämän ohjeen tavoitteena on kuvailla näytteenoton valmistelussa huomioon otettavat asiat sekä 

ohjata elintarvikenäytteiden ostamista, käsittelyä, merkitsemistä, kuljettamista, rekisteröintiä ja la-

boratoriosäilytystä kansallisella tasolla. Lisäksi tavoitteena on kuvata ravintoaineiden yleisimmät 

analyysimenetelmät ja nostaa esiin huomioitavia asioista eri ravintoaineita analysoitaessa. 
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Kuvio 1. Kokoomanäytteen muodostamisesimerkki. Brändejä ostetaan hyllytilan suhteessa.  

Tässä esimerkissä osanäytteeseen tarvitaan kaksi näytettä pienen yksikkökoon takia. Esimerkin 

brändi 1 on ylivoimaisesti suosituin merkki S- ja K-kaupoissa, mutta Lidlissä Brändi 3 on ainut 

saatavilla oleva tuote. Eränumero/LOT-numero/parasta ennen -päiväys on oltava osanäytteen 

sisällä sama, mutta esimerkiksi brändin 1 eri osanäytteiden välillä eri, jos vain mahdollista. 
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