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Laatujärjestelmä
• Laatujärjestelmä

• Maataloustuotteet ja elintarvikkeet

• Viinit

• Väkevät alkoholit

• Maustetut viinituotteet

• Voimassa vuodesta 1992

• Suojaa nimen Euroopassa

• Luo omaleimaisille tuotteille lisäarvoa (2,23 kertaa 
parempi hinta

• Suojaa vakiintuneen nimen väärinkäytöltä

• Kuluttaja tae, että alkuperä, raaka-aineet ja 
valmistusmenetelmä tunnetaan

• EU:n menekinedistämistuen piirissä

https://www.ruokavirasto.fi/yhteisot/tuet-ja-kehittaminen/eu-rahoitteinen-tiedotus--ja-menekinedistamisohjelma/


Suojattu alkuperänimitys (SAN) 

• Peräisin tietyltä alueelta, tietystä paikasta tai poikkeustapauksissa 
tietystä maasta.

• Kaikki tuotantovaiheet tapahtuvat rajatulla maantieteellisellä alueella. 

• Kitkan viisas, Lapin Poron liha, Lapin Poron kuivaliha, Lapin Poron 
kylmäsavuliha sekä Lapin Puikula

• Prosciutto di Parma, Mozzarella di Bufala Campana, Champagne



Suojattu maantieteellinen merkintä (SMM) 

• Peräisin tietyltä alueelta, tietystä paikasta tai maasta.

• Tuotteen tuotantovaiheista ainakin yksi tapahtuu rajatulla 
maantieteellisellä alueella.

• Kainuun rönttönen (marjapiiras) ja Puruveden muikku

• Gouda Holland, Schwarzwälder Schinken

• Cognac (maantieteellinen merkintä)



Aito perinteinen tuote (APT)

• Perinteinen koostumus tai valmistustapa

• Perinteiset raaka-aineet tai ainesosat

• Maantieteellisellä alueella ei merkitystä

• Sahti, karjalanpiirakka ja kalakukko

• Mozzarella



Esimerkkejä mainonnasta



Nimisuojattujen tuotteiden määrä

• Suomessa 10 nimisuojattua maataloustuotetta 
ja elintarviketta, 2 alkoholia

• Nimisuojattuja maataloustuotteita ja 
elintarvikkeita ja alkoholeja yhteensä noin 3500

• Italia 873, Ranska 748, Espanja 360

• Ruotsi 14, Tanska 13, Norja 4, Islanti 0
• Ruotsilla 17 uutta hakemusta komission 

käsittelyssä!viinit 5

Kuva: aitojamakuja.fi
Kuvaaja: Julia Kivelä



Lähde: Asterix



Mitä nimisuojatuotteelta vaaditaan?

• Mikä tekee juuri tästä tuotteesta erityisen?

• Perustuuko hakemus erityislaatuun, maineeseen tai muuhun 
ominaisuuteen?

• Miten tuote eroaa samaan luokkaan kuuluvasta toisesta tuotteesta?

• Miten maantieteellisen alueen ominaispiirteet vaikuttavat tuotteen 
erityisyyteen?

• Mihin maantieteelliseen alueeseen tuote liittyy (SAN/SMM)?

• Onko erityisyys reseptissä tai valmistusmenetelmässä (APT)?

• Todiste nimen käytöstä?

• Eihän nimi ole yleisnimi?



Esimerkki Italian McDonald’sista



Miksi nimisuojajärjestelmä on tehty?

• Aluepolitiikka (alueen tunnettavuuden lisääminen)

• Ruokakulttuuri (edistetään maataloustuotannon monipuolistumista)

• Ainutlaatuisten tuotteiden säilyminen

• Kuluttajien luottamuksen säilyminen

• Säädökset asetuksessa (EU) N:o 1151/2012



Nimisuojatuotteen rekisteröinti



Miten rekisteröidä nimisuojatuote?

• Hakijana hakijaryhmä (ei yksittäinen yritys)

• Ruokavirasto

• käsittelee hakemuksen kansallisella tasolla

• käynnistää kansallisen vastaväitemenettelyn

• tekee päätöksen

• toimittaa asiakirjat komissioon

• Komissio 

• käsittelee hakemuksen yhteisötasolla

• käynnistää vastaväitemenettelyn

• tekee lopullisen päätöksen

• Ruokavirasto

• Valvontaviranomainen (valvonnan ohjaus)

• tarkastukset ja valvontakäynnit suorittaa kunnallinen 
elintarvikevalvonta



Millaista nimeä ei voi rekisteröidä?

• Yleisnimi

• Nimet, jotka ovat ristiriidassa kasvilajikkeen 
tai eläinrodun nimen kanssa

• Homonyymit nimet olemassa olevien 
kanssa

• Homonyymit harhaanjohtavat nimet 
alkuperän suhteen

• Nimi, joka vaarantaa tavaramerkin maineen 
ja kuuluisuuden ja johtaa kuluttajaa 
harhaan



Rekisteröinnissä vaadittavat asiakirjat

• Tuote-eritelmä eli hakemus + yhtenäinen 
asiakirja

• Tuote-eritelmä eli hakemus sisältää
– Nimi

– Tuotteen kuvaus

– Maantieteellisen alueen rajaus

– Näyttö alueesta

– Kuvaus tuotanto- tai valmistusmenetelmästä

– Linkkejä, kuvia, videoita ym. “todisteita” 
nimen käytöstä



Yhtenäinen asiakirja

• 3-5 sivua

• Komission mallin mukainen

• Tarkka ja konkreettinen

• Sisältää

– Suojattava nimi

– Valtio

– Maataloustuotteen/elintarvikkeen kuvaus

– Maantieteellisen alueen tarkka rajaus ja 
yhteys siihen

– Ohje yhtenäisen asiakirjan täyttämiseen

Kuva: aitojamakuja.fi
Kuvaaja: Julia Kivelä

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/guide-to-applicants-of-single-document_fi.pdf


Nimisuojattavia tuoteryhmiä



Verlados / Calvados

• Yle: https://yle.fi/uutiset/3-9079200

• Calvados on nimisuojattu ranskalainen 
likööri

• Suomalainen yritys toi markkinoille 
Verlados-nimisen omenatisleen 2000-
luvun alussa

• EU:n mielestä nimi muistuttaa liikaa 
suojattua Calvadosta

• Verlados on kotoisin Verlan kylästä

• Komissio katsoi, että Verlados tuo 
kuluttajalle mielikuvan Calvadoksesta



Maantieteelliset merkinnät – 75 

miljardin euron arvoinen eurooppalainen 

aarre



Mitä hyötyä on 
nimisuojajärjestelmästä?

• Komission teettämä tutkimus 2019

• Nimitysten suojaaminen on tärkeä osa EU:n maatalouspolitiikkaa ja niihin 
panostetaan sekä menekinedistämisohjelmissa että kaupassa kolmansien maiden 
kanssa.

• Vuonna 2017 maantieteellisten merkinnän omaavien tuotteiden myyntiarvo oli 
77,15 miljardia euroa mikä vastasi 7 % EU:n elintarvike- ja juomasektorista. 

• Viennin arvo kolmansiin maihin oli 15,5 % elintarvike- ja juomasektorin viennistä. 

• Maantieteellisen merkinnän omaavien tuotteiden myyntiarvo oli keskimäärin 
kaksinkertainen verrattuna vastaaviin rekisteröimättömiin tuotteisiin. 

• Yhteisössä on tähän mennessä suojeltu miltei 3 500 rypäleviinien, tislattujen 
alkoholijuomien sekä maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden nimitystä.

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/products-and-markets/study-economic-value-eu-quality-schemes-geographical-indications-gi-and-traditional-specialities-guaranteed-tsg_en


Parmigiano Reggiano lukuina

• Parmigiano Reggiano ja esimerkiksi Champagne ovat menestystarinoita.

• Tuotteilla on vahva vaikutus alueilla, joilla ne sijaitsevat.

• Korkea hinta, suuri hintakehitys

• Menestystuotteet kattavat 16 % nimisuojatuotteiden määrästä



Parmigiano Reggiano (SAN)

• Rekisteröity 1996

• Parmigiano Reggiano on kova ja hitaasti 
kypsytetty juusto, joka valmistetaan tuoreesta, 
osittain pinnalta kuoritusta lehmänmaidosta. 

• Maitoa ei saa käsitellä lämmöllä, ja maitoa 
tuottavien lehmien ravinnon on perustuttava 
ainoastaan alkuperäalueelta saatuun rehuun. 

• Kypsytyksen on kestettävä vähintään 12 
kuukautta. Parmigiano Reggiano voidaan 
saattaa myyntiin kokonaisina tahkoina, paloina 
tai raastettuna.



Parmigiano Reggiano (SAN)

• Muutoksia haettu vuosien varrella, 
esimerkiksi:
• Parmigiano Reggiano -juustotahko, josta 

raastettu tai paloiteltu juusto on saatu, 
voidaan jäljittää (rekisterinumero, 
tuotantokuukausi/-vuosi ja paino)

• SAN-tuotteeseen käytettävän maidon 
osalta koko maatilalla on käytettävissä 
kummankin päivittäisen lypsyn 
suorittamiseen sekä meijeriin 
toimittamiseen enintään seitsemän tuntia 
(aiemmin 4).



Parmigiano Reggianon erityisyys

• Luonto: Apenniinien harjalta Po-joelle ulottuvan rajatun maantieteellisen 
alueen maaperän ominaisuudet. Yhdessä ilmaston kanssa maaperä 
vaikuttaa suoraan sekä luonnon kasvillisuuteen että tuotteen fermentaatio-
ominaisuuksiin. 

• Ihmiset: Juustolla on luonnollisesti ollut historiallista merkitystä 
paikallisessa talouselämässä. Parmigiano Reggianon tuotantoon liittyvät 
monimutkaiset toimet ovat perinteisten juustonvalmistustaitojen tulosta 
vuosisatojen ajalta tällä seudulla, ja paikallisia käytänteitä vaalitaan 
edelleen uskollisesti.

• Maidon erityiset fysikaalis-kemialliset ja mikrobiologiset ominaisuudet, 
jotka aiheuttavat Parmigiano Reggiano -juuston erityisominaisuudet ja 
laadun: Nautojen ravinto, joka perustuu alkuperäalueen nurmirehun 
käyttöön, sekä kaikenlaisen säilörehun käyttökiellosta.



SAN- ja SMM-juustojen myyntiarvo 
(miljoona euroa)

• Italia, Ranska ja Hollanti suurimmat tuottajat (82 % koko EU:sta 2017)

• Italia: Grana Padano (SAN), Parmigiano Reggiano (SAN) ja Mozzarella di 
Bufala Campana (SAN)

Lähde: Komission 
tutkimus

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a7281794-7ebe-11ea-aea8-01aa75ed71a1/language-en


SAN, SMM ja APT –tuotteiden vienti 
2017

• EU:n ulkopuolisiin maihin viedyt tuotteet 
tulivat pääasiassa Ranskasta (44%), 
Italiasta (20%) ja Yhdistyneestä 
kuningaskunnasta (19%). 

• Näiden kolmen osuus viennistä EU:n 
ulkopuolisiin maihin oli 83 prosenttia.

• Vientituotteita olivat pääasiassa: 
Champagne ja Cognag Ranskassa, Grana 
Padano, Parmigiano Reggiano ja Prosecco 
Italiassa ja Scotch Whisky Isossa-
Britanniassa.

Lähde: Komission 
tutkimus

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a7281794-7ebe-11ea-aea8-01aa75ed71a1/language-en


Jäsenvaltioiden vientiprofiilit

Lähde: Komission 
tutkimus

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a7281794-7ebe-11ea-aea8-01aa75ed71a1/language-en


Suomalaiset alkoholijuomat

• Suomen alkoholiviennin arvo oli 123 miljoonaa euroa vuonna 2020. 
Suomen alkoholijuomien viennistä väkevien juomien osuus oli 69 
prosenttia. 

• Vuosi 2020 oli kuitenkin poikkeuksellinen, sillä vuonna 2019 alkoholiviennin 
arvo oli 155 miljoonaa euroa. Suomen alkoholijuomien vienti kasvoi 
kuusitoista prosenttia vuosina 2010 — 2019, ennen epidemiakriisiä, ja 
alkoholijuomat olivat keskimäärin 12 prosenttia koko elintarvikealan 
viennistä. 

• Väkevien juomien kotimaisesta tuotannosta 48,9 % meni vientiin vuonna 
2020



Suomalaiset alkoholijuomat



Väkevät alkoholit, % myynnin arvosta, 
2017

• Vodka 5 % osuus
• Puola

• Ruotsi

• Liettua

• Eesti

• Suomi

Lähde: Komission 
tutkimus

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a7281794-7ebe-11ea-aea8-01aa75ed71a1/language-en


https://mmm.fi/sarjakuvat

https://mmm.fi/sarjakuvat


Piritta Sokura

Piritta.sokura@ruokavirasto.fi

Ruokavirasto

PL 100, 00027 RUOKAVIRASTO

Puh. 0295 205 018, 040 570 7024

www.ruokavirasto.fi/nimisuoja

Kiitos!

mailto:Piritta.sokura@ruokavirasto.fi
http://www.ruokavirasto.fi/nimisuoja


Hyödyllisiä linkkejä

• Ruokavirasto: www.ruokavirasto.fi/nimisuoja

• MMM: https://mmm.fi/nimisuoja

• Komission GIview-järjestelmä (uusi): 
https://www.tmdn.org/giview/

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

• Aitoja makuja: https://aitojamakuja.fi/nimisuoja/

• Komission tutkimus: https://ec.europa.eu/info/food-
farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-
policy/cmef/products-and-markets/study-economic-
value-eu-quality-schemes-geographical-indications-gi-
and-traditional-specialities-guaranteed-tsg_en

http://www.ruokavirasto.fi/nimisuoja
https://mmm.fi/nimisuoja
https://www.tmdn.org/giview/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/
https://aitojamakuja.fi/nimisuoja/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/products-and-markets/study-economic-value-eu-quality-schemes-geographical-indications-gi-and-traditional-specialities-guaranteed-tsg_en



