
Päivämäärämerkintä pakkauksessa 

 

Pakkauspäivämäärä on melko harvoin merkitty 

kasvispakkauksiin. Sen käyttö on tuoretuotteista pakollista 

ainoastaan pakatulla ruokaperunalla ja iduilla. On yleisempää, 

että tuotteisiin merkitään eräkoodi, (päiväyskoodi), joka 

mahdollistaa tuote-erän iän seurannan ja tuotteiden myymisen 

saapumisjärjestyksessä. Koodi ei kuitenkaan aukea kuluttajilla 

eikä siten aikaansaa tuotteiden valikointia myyntitiskissä, kuten 

tapahtuu monilla muilla tuoretuotteilla.  

Koodin löydät usein tukkupakkauksesta eli siitä pakkauksesta, 

johon vähittäispakkaukset on pakattu. Se voi olla tarrassa tai 

leimattuna samalle sivulle, jossa muut pakkausmerkinnät ovat. 

Joskus koodi on vähittäispakkauksen pussinsulkijassa tai 

etiketissä. 

Näin tulkitset päiväyskoodia 

1. Päivän järjestysnumero vuoden alusta: 

Tärkeitä ovat koodin ensimmäiset kolme numeroa, sillä ne kertovat pakkauspäivämäärän. Loput 

numerot kertovat viljelijän tunnuksen, vuoden tai kellonajan, jolla osa pakkaamoista haluaa 

varmistaa jäljitettävyyden tiloille. 

Esimerkiksi vuonna 2015: 

 036 on päivän järjestysnumero (eli 5.2.). Vuonna 2015 päivän järjestysnumero vaihtelee 

välillä 001-366  

 2241534, jossa 224 on päivän järjestysnumero (eli 12.8.), 15 vuosi, 34 viljelijätunnus  

 32110:18 , jossa 321 on päivän järjestysnumero (eli 17.11.), 10:18 tarkoittavat kellonaikaa  

 137/2015, jossa 137 on päivän järjestysnumero (eli 17.5.) ja 2015 vuosi  

Päivän järjestysnumeron voit katsoa esimerkiksi Kotimaiset Kasvikset ry:n kalenterista tai 

sellaisesta almanakasta, johon päivät on numeroitu. Päivittäistavarakauppa ry suosittelee päivän 

järjestysnumeron käyttämistä kasviksilla 

2. Viikon järjestysnumero + päivän järjestysnumero: 

Kaksi ensimmäistä numeroa kertovat viikon järjestysnumeron ja viimeinen numero päivän 

järjestysnumeron. Maanatai on aina viikon ensimmäinen päivä. 

Esimerkiksi vuonna 2015: 

 014, jossa 01 on viikon järjestysnumero (eli viikko 1) ja 4 on päivän järjestysnumero (eli 

torstai)  

 502 on 12.12.  

 376 on viikon 37 kuudes päivä eli 16.9. ja 131 on viikon 13 ensimmäinen päivä eli 27.3. 

Tuontituotteissa on joskus myös merkintä w41d3 eli viikon 41 kolmas päivä eli 11.10. 



  

Aina et voi olla varma miten pakkauspäivämäärä pitäisi tulkita. Esimerkiksi  

226 voi olla 14.8.(päivän nro) tai 3.6.(vk+pv) tai 22.6.(päiväys). Tällöin voi olla syytä kysyä 

tavarantoimittajalta miten koodi tulkitaan.  

Jos tuote-erässä ei ole lainkaan erätunnusta, voit itse merkitä saapumispäivän tukkupakkauksiin. 

Voit myös hankinnassa suosia ja tilata tuotteita, joihin erätunnus on merkitty. Erätunnus helpottaa 

kierron hallintaa.  

 

Ohjeen on laatinut Kotimaiset Kasvikset ry 

 


