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Vientikelpoisuus lähtee kotimaan toiminnoista

• Varmista, että yrityksesi 
✓noudattaa EU- ja kansallista lainsäädäntöä

✓on rekisteröity elintarvikealan toimijaksi 
Suomessa ja on valvonnan piirissä.

• Yrityksellä on aina vastuu myymiensä 
elintarvikkeiden turvallisuudesta. Vastuu 
kattaa myös tilanteet, joissa myymäsi 
tuotteet eivät kulje kauttasi.

• Rakennamme kaikki osaltamme Suomen 
mainetta.
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Sisämarkkinakauppa vs. vienti

Vienti muihin EU-maihin on 
sisämarkkinakauppaa

• Yhteinen EU-lainsäädäntö 

• Laillisesti yhden EU-maan markkinoilla 
oleva tuote saa olla markkinoilla myös 
muissa EU-maissa sekä pääosin myös 
Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa ja 
Sveitsissä. 

• Huomioi kansalliset lisävaatimukset ja 
tulkinnat, esimerkiksi pakkausmerkinnät 
ympäristö- ja kierrätysvaatimukset, 
koostumusvaatimukset.

Vienti EU:n ulkopuolelle

• EU-lainsäädännön lisäksi on täytettävä 
kohdemaan vaatimukset

• Vientivaatimukset eroavat tuotteittain ja 
maittain

• Yleissääntönä: eläimistä saatavat 
elintarvikkeet haasteellisempia kuin 
kasviperäiset, prosessoimattomat tuotteet 
haasteellisempia kuin prosessoidut

• Muista myös kauttakulkumaiden
vaatimukset, myös ne on selvitettävä ja 
täytettävä!



Katso piirrosvideo: https://www.youtube.com/watch?v=P5ofVPbvMoA

https://www.youtube.com/watch?v=P5ofVPbvMoA


Viennin suunnittelussa kohdemaan vaatimusten 
selvittäminen on osa markkinakartoitustyötä

1. Saako tuotettani viedä kohdemaahan? Tarvitaanko 
maahyväksyntä?

A. maahyväksyntää ei tarvita 
B. maahyväksyntä on saatu
C. maahyväksyntää ollaan hakemassa 
D. maahyväksyntäprosessi pitäisi aloittaa

2. Pitääkö yritys rekisteröidä ja/tai laitos hyväksyttää 
kohdemaassa? 

A. ei pidä 
B. pitää, rekisteröinti/hyväksyntä suoraan kohdemaasta 
C. pitää, rekisteröinti/hyväksyntä Ruokaviraston kautta

3. Mitä vaatimuksia tuotteelleni on? 
• esimerkiksi pakkausmerkinnät, sallitut raaka-aineet, 

uuselintarvikkeet, luomu, tarvittavat todistukset & kohdemaan 
asiakkaan miettiminen!

➢ Onko vaatimukset mahdollista täyttää?
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Luomutuotteiden vienti  

• Yhteiset luomusäädökset pätevät EU-maissa. Sisämarkkinakaupassa 
luomutuotteita voi vapaasti myydä ja markkinoida luomuna.

• Myös Islanti, Norja ja Sveitsi

• Iso-Britannia 31.12.2021 saakka

• EU:n ulkopuolella on edellytyksenä, että kohdemaa

• on hyväksynyt EU:n luomusäädökset vastaamaan omiaan 

tai 

• hyväksynyt tuotteen erikseen. 

• Varmista aina kohdemaasta, voitko

• ylipäätään myydä tuotettasi siellä (maahyväksynnät, rekisteröinnit jne.)

• markkinoida tuotettasi luomuna.

• Lisätietoja: ruokavirasto.fi/vienti/luomu

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/vienti-eun-ulkopuolelle/tuotekohtaista-vientitietoa/luomutuotteet/


Hyviä tietolähteitä
• Ruokaviraston vientisivut ruokavirasto.fi/vienti 

• Brexit: www.ruokavirasto.fi/teemat/brexit/, ruokavirasto.fi/vienti/iso-britannia

• Selvitä tuotteesi tullinimike esimerkiksi Fintaric-palvelusta: 
asiointi.tulli.fi/asiointipalvelu/fintaric/GoodsTree. 

• Kohdemaan viranomaisten nettisivut 

• EU-komission tietokannat ja oppaat:

• EU-komission Access2Markets Database

• Market Entry Handbooks ec.europa.eu/chafea/agri/

• Muiden maiden ja tahojen vientiohjeet 

• USDA:n maaraportit viejille: gain.fas.usda.gov/

• Suurlähetystöt ja edustustot

• Luotettava kauppakumppani kohdemaassa

• Tilastot hyötykäyttöön: mihin Suomesta ja muista EU-maista jo viedään?

• Suomen viennit: uljas.tulli.fi/uljas/, EU-maiden viennit: trade.ec.europa.eu/access-to-
markets/fi/statistics

• ETL:n ulkomaankaupan tilastot: https://www.etl.fi/etl-tilastopalvelu

• Luken maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden ulkomaankauppa -tilastot

http://www.ruokavirasto.fi/vienti
http://www.ruokavirasto.fi/teemat/brexit/
https://www.ruokavirasto.fi/vienti/iso-britannia
https://asiointi.tulli.fi/asiointipalvelu/fintaric/GoodsTree
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/fi/content
http://ec.europa.eu/chafea/agri/
https://gain.fas.usda.gov/
http://uljas.tulli.fi/uljas/
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/fi/statistics
https://www.etl.fi/etl-tilastopalvelu
https://statdb.luke.fi/PXWeb/pxweb/fi/LUKE/LUKE__02%20Maatalous__06%20Talous__05%20Maataloustuotteiden%20ulkomaankauppa/Luke_maa_Ukaup_kk.px/


Mitä tehdä, jos kohdemaan vaatimuksia ei 
saada selville?

Ota yhteys Ruokaviraston vientijaostoon

• selvittelyt kohdemaan viranomaisilta 
yhdessä lähetystön kanssa / EU-komissiolta / 
toisilta EU-jäsenmailta 

• tarvittaessa käynnistetään 
markkinoillepääsyhanke

• prosessin kesto ja laajuus vaihtelee (helppo –
mutkikas – vaikea)
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http://www.ruokavirasto.fi/vienti/yhteystiedot


• Ilmoita valvojallesi viennistä ja hanki 
tarvittavat vientitodistukset ajoissa! 
Eräkohtaista todistusta ei voi laatia 
jälkikäteen. 
• eläinlääkintötodistus –

virkaeläinlääkäri 
• free sale -todistus – paikallinen 

valvontaviranomainen
• luomuvientitodistus – Ruokavirasto 
• kasvinterveystodistus – Ruokavirasto 
• alkuperätodistus – kauppakamarit, 

Tulli tai viejä itse
• analyysitodistus – sopiva laboratorio

Elintarvikeviennin aloittaminen

• Rekisteröidy viejäksi Suomessa
• Eläimistä saatavat elintarvikkeet: 

Ruokaviraston viejärekisteri
• kasvinterveystodistusta tarvitsevat: 

Ruokaviraston kasvinsuojelurekisteri
• HUOM: rekisteröityminen ≠ 

vientihyväksyntä kohdemaahan!

• Huomioi muiden viranomaisten 
vaatimukset, esimerkiksi vienti-
ilmoitus Tulliin

• Lisätietoa: 
ruokavirasto.fi/vienti/viejalle

http://www.ruokavirasto.fi/vienti/todistukset
http://www.ruokavirasto.fi/vienti/viejarekisteri
http://www.ruokavirasto.fi/vienti/viejalle


Ruokaviraston vientijaosto palveluksessasi

• Kattavasti tietoa viennistä: 
ruokavirasto.fi/vienti

• Vientijaoston yhteystiedot: 
ruokavirasto.fi/vienti/yhteystiedot

• Ruokaketjun uutiskirje kokoaa myös 
vientirintaman ajankohtaiset asiat 
kuudesti vuodessa. Tilaa uutiskirje 
sähköpostiisi: 
ruokavirasto.fi/uutiskirjeet.

• Ruokaviraston vientijaosto 
Twitterissä: @Export_team

Yleinen vientineuvonta vienti@ruokavirasto.fi

• Aasia ja Oseania aasia@ruokavirasto.fi
• Afrikka ja Lähi-itä afrikka@ruokavirasto.fi
• Amerikka amerikka@ruokavirasto.fi
• Eurooppa (ei EU-maat) eurooppa@ruokavirasto.fi
• Euraasian talousliitto (Armenia, Kazakstan, Kirgisia, 

Valko-Venäjä, Venäjä) euraasia@ruokavirasto.fi
• Kiina kiina@ruokavirasto.fi
• Yhdysvallat usa@ruokavirasto.fi
• Uudet markkinoillepääsyt 

vientihankkeet@ruokavirasto.fi
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Katja Pethman

Ruokaviraston vientijaosto

vienti@ruokavirasto.fi
www.ruokavirasto.fi/vienti

Verkkokurssi: viennin rakennuspalikat yrityksille 

Tilaa Ruokaketjun uutiskirje: ruokavirasto.fi/uutiskirjeet
Twitter: @Export_team

KIITOS
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