
Mitä elintarvikeviennin 
viranomaisvaatimuksista pitää tietää?

Katja Pethman
Pk-yritysten vientineuvontahanke

vientijaosto, mikrobiologinen elintarviketurvallisuus, 
elintarviketurvallisuusosasto

30.10.2019

Kasviproteiini-, marja-, hedelmä- ja 
luomutuotteiden yhteinen vientipäivä 



Ruokaviraston tehtäviä viennin edistäjänä

• Yritysten ja valvontaviranomaisten vientineuvonta ja koulutus

• Tietoa viennistä ja viennin vaatimuksista

• Viranomaisyhteistyö kolmansiin maihin eläintauti- ja 
elintarviketurvallisuusasioissa

• Markkinoillepääsyhankkeisiin liittyviin vientiselvityksiin vastaaminen

• Kolmansien maiden viranomaisten vierailujen ja auditointien 
isännöinti

• Vientivalvontajärjestelmät

• Yhteistyö Suomessa muiden viennin parissa työskentelevien 
viranomaisten kanssa

• Vientitodistusten hallinnointi



TOP 5: Mitä elintarvikeviennin 
viranomaisvaatimuksista pitää tietää?

1. Viranomaisvaatimuksia on.

2. Vaatimukset vaihtelevat kohdemaittain.

3. Vaatimukset vaihtelevat tuotteittain.

4. Jotkut vaatimukset ovat helposti täytettävissä, jotkut voivat olla jopa 
viennin esteenä.

5. Selvitä omaa tuotettasi koskevat vaatimukset hyvissä ajoin!

+ EXTRABONUS: Apua vaatimusten selvittämiseen on tarjolla



Kohdemaa ja tuote?

• EU: sisämarkkinakauppaa 

• yhteinen EU-lainsäädäntö 

• laillisesti yhden EU-maan markkinoilla oleva tuote saa pääsääntöisesti olla markkinoilla myös 
muissa EU-maissa (+ Norja ja Sveitsi) 

• muut ehdot ja tulkinnat huomioitava (esim. pakkausmerkinnät)

• Vienti EU:n ulkopuolelle

• EU-lainsäädännön lisäksi on täytettävä kohdemaan vaatimukset 

• kohdemailla voi olla eläintauteja, kasvinterveyttä ja elintarviketurvallisuutta koskevia 
vaatimuksia

• EU-luomu ei ole automaattisesti luomua kaikkialla

• Mikä tuote?

• vientivaatimukset tulevat kohdemaasta, ja ne vaihtelevat tuotteittain. 

• eläinperäinen/kasviperäinen

• prosessoimaton/prosessoitu



Etene näin, kun haluat aloittaa viennin EU:n 
ulkopuoliseen maahan

• Selvitä kohdemaan ja tuotteen viennin viranomaisvaatimukset, 
esimerkiksi maa- tai laitoshyväksynnän tarve tai tilanne. Perehdy 
kohdemaan markkinoihin. 

• Selvitä muut ehdot ja tulkinnat, esimerkiksi kohdemaan 
pakkausmerkintälainsäädäntö. Varmista, että tuotteesi täyttää sille 
asetetut vaatimukset.

• Selvitä mahdollisen kauttakulkumaan vaatimukset.

• Kerro alkavasta viennistä valvovalle viranomaiselle.

• Rekisteröidy tarvittaviin rekistereihin kotimaassa ja kohdemaassa.

• Hanki tarvittavat vientitodistukset hyvissä ajoin - eräkohtaisia todistuksia ei 
voida kirjoittaa jälkikäteen.

• Varaudu viennin ylläpitoon.



Ruokaviraston vientineuvonta

• Tarjolla apua ja neuvoja viennin viranomaisvaatimusten selvittämisessä, 
tietopaketteja viennistä ja mahdollisista vientimaista

• Nettisivut: www.ruokavirasto.fi/vienti

• Tilaa elintarvikeketjun uutiskirje: https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-
meista/ajankohtaista/tilaa-uutiskirjeita/

• Verkkokurssi: http://aineisto.ruokavirasto.fi/vienninrakennuspalikatyrityksille/

• Vientikoulutusta: esimerkiksi Euroja elintarvikeviennistä -seminaari 11.12.2019 
yhdessä MTK:n ja Food from Finland -ohjelman kanssa

• Ruokaviraston vientijaosto Twitterissä: @Export_team

• Ota yhteyttä: vienti@ruokavirasto.fi

• Osallistu Ruokaviraston toiminnan kehittämisen verkkoaivoriiheen! 
www.ruokavirasto.fi
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