
Marjo Särkkä-Tirkkonen

Helsingin yliopisto/Ruralia-instituutti

i

Maaseutuparlamentti

28.9.2021

NIMISUOJA ON YKSI TAPA BRÄNDÄTÄ 

-KIMPASSA

mailto:marjo.sarkka-tirkkonen@helsinki.fi


KULUTTAJAMERKKI!



• Viinien, väkevien alkoholituotteiden, maustettujen viinituotteiden  sekä 

maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden nimiä suojaava EU:n 

nimisuojajärjestelmä.

• Alunperin luotu viineille ja alkoholijuomille

• v. 1992 laajentui koskemaan myös maataloustuotteita ja elintarvikkeita

Tällä hetkellä suojattu yht. noin 3500 tuotetta

 Viinejä 1750

 Väkeviä alkoholijuomia 350

 Maustettuja viinituotteita 5

 Maataloustuotteita ja elintarvikkeita yli 1400





Joka viestii objektiivisten 

laatuominaisuuksien lisäksi 

subjektiivisista laatuominaisuuksista

eli

Immateriaalisista resursseista

Tuotteen historia 

Maine

Perimätieto, tietotaito, ”Savoir-faire”, ”Know-how”

Kollektiivinen osaaminen/toimintakulttuuri

KULUTTAJAMERKKI



• Järjestelmään päästäkseen on perusteltava mm. mihin tuotteen hyvä maine 

perustuu

• Erityisen merkityksellistä, jos pystytään osoittamaan yhteys tuotteen 

maantieteellisen alkuperän ja tuotteen ominaisuuksien ja laadun välillä

o kaupallisessa nimessä oltava paikan/alueen nimi + elintarvike/tuotteen nimi

”Geographic indication”, ”Designation of origin”

Prosciutto di Parma, Champagne, Kalix löjrom, Puruveden muikku, Camembert 

de Normandie, Scottish salmon, Irish whiskey

Giview-tietokanta
https://www.tmdn.org/giview/

https://www.tmdn.org/giview/


• Yrityksen merkittävin riski MUTTA myös merkittävin 

(kasvu)kilpailukykytekijä (Hall, R. 1999)

• Hiljaista tietoa (tacit information)

oei ole koodattua

oVaikea viestiä eteenpäin ilman aikaa vievää prosessia

• Täsmällistä tietoa (explicit)

oTäsmällistä ja koodattua

oHelppo viestiä eteenpäin

oRIITTÄÄ, KUN ON HYVÄ MAINE OMALLA ALUEELLA

MAINE



KUN TUOTTEELLA ON 

MAINE HYVÄLAATUISENA….





TALOUDELLINEN MERKITYS
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• Nimisuojattujen tuotteiden (whole sale value)

o v. 2017 oli 77 mrd € (v. 2007 n. 53 mrd €)

• n. 60 % myydään omassa maassa

• n. 20 % muihin EU-maihin

• n. 20 % kolmansiin maihin

oTuotteiden hinta keskimäärin 2,23 kertainen vastaaviin 

tavanomaisiin verrattuna
Lähteet:

AND-International. 2019. Study on economic value of EU quality schemes, geographical 

indications (GIs) and traditional specialities guaranteed (TSGs). Final report. Publications 

Office of the European Union. ISBN 978-92-76-09889-8 

Chever,  T, Renault, C., Renault, S.,& Romieu, V.2012. Value of production of agricultural 

products and foodstuffs, wines, aromatised wines and spirits protected by a geographical 

indication (GI). Tender n° Agri–2011–Eval–04. Final report. 



• Tuottajan ja valmistajan näkökulmasta maantieteellisen alkuperän 

esilletuonnilla on todettu olevan positiivisia vaikutuksia

• tuotteen hintaan

• nimisuojatuotteiden hintapreemion arvioidaan olevan 20-50 %

• luvun suuruuteen voi olla merkittävä vaikutus sillä, onko tuote 

myynnissä koti- vai vientimarkkinoilla. 

• tuotantovolyymeihin ja markkinoille pääsyyn 

• Nimisuojan kaltaisiin laatujärjestelmiin kuulumisen on todettu lisäävän 

lisäksi ns. taloudellista resilienssiä eli kykyä sietää, sopeutua ja jopa 

välttää ulkopuolisista tekijöistä johtuvat shokit kuten erilaiset 

ruokaskandaalit.

• Kestävien ruokajärjestelmien ajureita alueillaan.

FAO, 2018



Nimisuojatuotteet 
muodostavat 
perheen!

Vetoapua nimisuojasta brändin 

rakentamiseen?



Sekä tuotanto että kauppa (trade) osallistuvat rahoitukseen ja 

markkinointiin

Vahvat brändit auttavat koko tuotekategorian markkinoinnissa

Lisäarvoa syntyy koko ketjussa kaikille, mistä merkittävä osa palautuu 

(Cognacin) alueelle investointeina



Yhteinen näkemys pitkän 

tähtäimen kehityksestä 

koko ketjussa.

Eri toimijat yhdenvertaisia

päätöksentekoa koskevissa 

prosesseissa.

ERILAISTAMISKEINO

Lapin Puikula

Cognac

Feta



• Hakemus ja siitä laadittu lyhennelmä eli ns. yhtenäinen asiakirja (SAN, SMM) tai 

tuote-eritelmä (APT) lähetetään 

• Ruokavirastolle kirjaamo@ruokavirasto.fi

• Vastaava viranomainen Piritta Sokura

• Tältä sivulta löytyy hakemusopas ja asiakirjat

• https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/elintarvikkeista-

annettavat-tiedot/eun-nimisuojajarjestelma/nimisuojatuotteen-rekisteroiminen/

HAKU

mailto:kirjaamo@ruokavirasto.fi
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/elintarvikkeista-annettavat-tiedot/eun-nimisuojajarjestelma/nimisuojatuotteen-rekisteroiminen/


• Nimisuojasta säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksessa (EU) N:o 1151/2012. Linkki asetukseen:

• http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:343:0001:

0029:FI:PDF

• SAN- ja SMM-logoista on tarkemmin säädetty (väreistä, koosta, fontista) 

komission asetuksessa (EU) N:o 668/2014 liitteessä X:

• http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0668&rid=3

• Kaikki logot painokelpoisina löytyvät osoitteesta

• http://ec.europa.eu/agriculture/quality/schemes/index_en.htm

LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:343:0001:0029:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0668&rid=3
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/schemes/index_en.htm


 Ruokavirasto: Piritta Sokura, piritta.sokura@ruokavirasto.fi

 MMM: Maija Heinonen, maija.heinonen@mmm.fi

 www.ruokavirasto.fi/nimisuoja, myös 
www.mmm.fi/nimisuoja

 Valvira: Timo Rokka, timo.rokka@valvira.fi

 Tietoa nimisuojatuotteiden valmistajista: 
www.aitojamakuja.fi

 Maataloustuotteita ja elintarvikkeita koskeva eAmbrosia-
tietokanta:

 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-
quality/certification/quality-labels/geographical-indications-
register/

 SAN- ja SMM-tuotteiden GIview-tietokanta:

https://www.tmdn.org/giview/
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