
TOIMENPIDEALOITE 

NIMISUOJATTUJEN TUOTTEIDEN MÄÄRÄN LISÄÄ-

MINEN SUOMESSA   

Eduskunnalle 

 

Elintarvikeviennin merkitys on kasvussa. Suomalaisille puhtaille elintarvikkeille on maailmalla yhä 

enemmän kysyntää väestönkasvun, ympäristöongelmien ja elintarvikeskandaalien ravistellessa maa-

ilman elintarvikemarkkinoita. Elintarvikevienti työllistää kotimaassa, sillä alan kotimaisuusaste on 

korkea. 

 

Menestyminen maailman elintarvikemarkkinoilla edellyttää vahvaa mielikuvaa, tarinaa ja brändiä, 

joka erottaa suomalaiset elintarvikkeet edukseen. Suomalaisen ruoan tarinaa on mahdollista luoda 

puhtaan luonnon, vähäisen antibioottien ja torjunta-aineiden käytön, runsaiden kala-, riista- ja mar-

javarantojen ja tinkimättömän ruokaturvallisuuden kautta. Näitä vahvuuksia esiin tuomalla on mah-

dollista luoda suomalaisesta ruoasta brändi, joka vetoaa kuluttajiin kansainvälisesti. Nimisuoja on 

hyvän tarinan alku, jonka varaan voi helpommin rakentaa brändin. 

 

Suomen elintarvikevientiä on pyritty vauhdittamaan muun muassa Food From Finland –ohjelman 

myötä, jonka tavoitteena on elintarvikeviennin kaksinkertaistaminen vuosikymmenen loppuun men-

nessä. Uusien vientimarkkinoiden etsimisessä ja markkinoinnissa on edistytty, mutta tekemätöntä 

työtä riittää edelleen.   

 

Tuoreessa valtioneuvoston selvityksessä Suomalaisen elintarvikeketjun menestyksen avaintekijät 

(Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 7/2017) peräänkuulutetaan etenkin 

asennemuutosta elintarvikeviennin suhteen. Tutkijat kannustavat muun muassa siirtymään jalosta-

mattomien raaka-aineiden ja puolivalmisteiden viennistä brändättyjen tuotteiden vientiin.  

 

Arvostetulla tuotemerkillä varustetuista tuotteista saa maailmanmarkkinoilla paremman katteen 

kuin vähemmän tunnetuista tuotemerkeistä. Tutkimusten mukaan nimisuojatuotteiden hinta on kes-



kimäärin 1,7 –kertainen vastaaviin tavanomaisiin tuotteisiin nähden. Suurin osa maailman arvoste-

tuimmista elintarviketuotteista on varustettu joko kansallisella tai ylikansallisella alkuperämerkin-

nällä. Yksi tämän hetken tunnetuimmista nimisuojajärjestelmistä on Euroopan unionin nimisuoja-

järjestelmä, ja sen piiriin tulee saada nykyistä enemmän suomalaisia tuotteita. 

 

EU:n elintarvikkeiden nimisuojajärjestelmä koostuu kolmesta suojauskategoriasta. Suojatulla alku-

peränimityksellä (SAN) tarkoitetaan tuotetta, jonka laatu ja ominaisuudet johtuvat olennaisesti sen 

maantieteellisestä ympäristöstä, luonnosta ja inhimillisistä tekijöistä. Tuotteen kaikki tuotantovai-

heet tapahtuvat kyseisellä alueella. Suomalaisista tuotteista tähän kategoriaan kuuluvat Kitkan vii-

sas (Koillismaan ylänköalueiden järvistä pyydetty muikku), Lapin poronliha, Lapin poron kuiva-

liha, Lapin poron kylmäsavuliha ja Lapin puikulaperuna. 

 

Suojatulla maantieteellisellä merkinnällä (SMM) tarkoitetaan tuotetta, joka on peräisin tietyltä alu-

eelta, paikasta tai maasta. Sen laatu, maine tai muu ominaispiirre juontuu pääosin sen maantieteelli-

sestä alkuperästä. Tuotteen tuotantovaiheista ainakin yhden tulee tapahtua rajatulla alueella. Suoma-

laisista elintarvikkeista tämä merkintä on Kainuun rönttösellä (marjapiiras) ja Puruveden muikulla. 

Alkoholijuomista SMM-merkintä on suomalaisella vodkalla ja marjaliköörillä. 

 

Aito perinteinen tuote (APT) vastaa tuotanto- tai jalostusmenetelmän tai koostumuksen osalta perin-

teistä käytäntöä kyseisen tuotteen tai elintarvikkeen kohdalla. Se valmistetaan perinteisesti käyte-

tyistä raaka-aineista tai ainesosista. Sahti, karjalanpiirakka ja kalakukko ovat saaneet APT-suojauk-

sen. 

 

EU:ssa on yhteensä yli 1 500 nimisuojattua elintarviketuotetta. Nimisuojattuja viinejä on noin 

1 900. Väkevien alkoholijuomien rekisterissä on noin 250 nimisuojattua tuotetta ja maustetuissa vii-

nituotteissa 5 tuotetta. Suomessa nimisuojattuja elintarviketuotteita on kymmenen ja väkeviä alko-

holijuomia kaksi. Ruotsilla suojattuja elintarviketuotteita on EU:n DOOR-tietokannassa kahdeksan, 

mutta toisaalta Ranskalla 264, Italialla 317 ja Espanjalla 216. Asukasluvultaan noin Suomen kokoi-

sista maista Kroatialla on 22 tuotetta ja Tanskalla 10. Asukasluvultaan noin kaksi kertaa Suomen 

kokoisilla Portugalilla ja Kreikalla on 141 ja 107 nimisuojattua elintarviketuotetta (tilanne 

25.4.2017). 

 



Tunnetuimpia alkuperäsuojattuja tuotteita Euroopan tasolla ovat muun muassa parmankinkku (Pros-

ciutto di Parma) ja samppanja, joilla on SAN-merkintä. Merkintä erottaa tuotteet muista samankal-

taisista tuotteista ja vahvistavat niiden tuotemerkkiä. Parmankinkun tuotannon ja kaupan liikevaihto 

on noin 1,7 miljardia euroa ja samppanjan noin 4,5 miljardia euroa vuodessa, mikä kuvastaa tuottei-

den tuotemerkin tuomaa huomattavaa arvonlisäystä. Näiden vahvojen tuotemerkkien markkinoinnin 

ja edunvalvonnan taustalla on usein viljelijöiden ja tuottajien muodostamat konsortiot, jotka myös 

edistävät matkailua tuotteiden valmistusalueille. 

 

Suomesta löytyy paljon perinnetuotteita, joille voitaisiin hakea nimisuojaa. Leipomotuotteiden 

osalta on mm. saaristolaisleipiä, rieskoja ja erilaisia ruisleipiä. Meijerituotteista löytyy mm. leipä-

juustoa ja piimäjuustoa. Lihatuotteiden saralta löytyy lisäksi muun muassa mustaa makkaraa, ryyni-

makkaroita ja erilaisia riistajalosteita. Vaikka sadan nimisuojatun tuotteen lukumäärään ei päästäisi-

kään, jo joidenkin potentiaalisten tuotteiden saaminen nimisuojan piiriin lisäisi elintarvikeviennin 

mahdollisuuksia. 

 

Nimisuojattujen tuotteiden lisäämiseksi tarvitaan toimenpideohjelma, jonka kautta autetaan tuottajia 

ja paikallisia tahoja hakemaan nimisuojaa tuotteilleen. Olisi luotava toimiva yhteistyöverkosto yri-

tysten, maakuntaliittojen, kuntien ja yrittäjä- ja maataloustuottajajärjestöiden kanssa. Näitä tahoja 

voitaisiin tukea asiantuntija-avulla, resursseilla ja tiedotuksella. Kotimaista ruokakulttuuria tulee 

vahvistaa perinnetutkimusta ja opetusta rahoittamalla. Kaiken ytimessä on oman ruokakulttuurin 

arvostus – esimerkiksi mustamakkara on voitava nähdä yhtä arvokkaana perinnetuotteena kuin mui-

den maiden perinnemakkarat. 

 

Koska nimisuojattujen tuotteiden menekinedistämiseen on mahdollista saada tukea myös EU:n va-

roista, ei tuota mahdollisuutta pidä jättää hyödyntämättä. Lisäksi Euroopan unionilla on omia brän-

dikampanjoita, joihin liittyminen voi hyödyttää suomalaisia tuottajia. 

    

 

Edellä olevan perusteella ehdotan,  

 

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin nimisuojattujen tuotteiden lisäämiseksi Suomessa ja varaa 

siihen tarvittavat resurssit. 

 



Helsingissä 4 päivänä toukokuuta 2017 

Jari Myllykoski /vas 


