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� Evira osaltaan edistää ja mahdollistaa elintarvikkeiden vientiä

Suomesta EU:n ulkopuolelle. 

� Elintarvikkeiden viennissä Eviran erityisosaaminen ja 

asiantuntijuus liittyvät ensisijaisesti suomalaisten elintarvikkeiden 

turvallisuuteen sekä eläin- ja kasvitauteihin.

� Evira tarjoaa erilaisia elintarvikkeiden vientiin liittyviä palveluita, joilla 

mahdollistetaan:

– olemassa olevien vientimarkkinoiden turvaaminen

– uusien vientimarkkinoiden avaaminen

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran 

rooli viennin mahdollistajana



� Kauppa EU-maiden välillä = sisämarkkinakauppaa

� Sisämarkkinakaupassa laillisesti EU-maassa markkinoilla oleva 

tuote saa olla markkinoilla myös muissa EU-maissa

� Vienti = EU:n ulkopuoliset maat
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Elintarvikeviennin periaatteet

Kuva: Scanstockphoto



Lähtökohta: tuote täyttää EU:n ja Suomen lainsäädännön vaatimukset +

mahdolliset kohdemaan asettamat vaatimukset 

Huom! Kohdemaan vaatimukset voivat olla ensin mainittuja tiukemmat

Pääsääntö: viejän tehtävänä on selvittää viennin vaatimukset ja varmistua 

ehtojen täyttymisestä (eläintautilaki 441/2013 61§; MMM:n asetus 17/08 36 §)

� Vientilupa voi olla mikä tahansa asiakirja, prosessi tai vakuutus, 

jonka avulla vienti kohdemaahan mahdollistuu

� Ei ole olemassa yhtä ainoaa vientilupa-asiakirjaa tai -todistusta, 

vaan vientilupa tarkoittaa eri asioita vientituotteesta ja 

kohdemaasta riippuen – kohdemaa määrittelee!
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Viennin vaatimukset – vientilupa?



Kasviperäinen

elintarvike

Elintarvike, joka sisältää 

sekä eläin- että 

kasviperäisiä ainesosia

Eläinperäinen 

elintarvike

Kasvinterveystodistus 

/ Phytosanitary

certificate

Free sale -todistus, 

Control certificate jne.

Eläinlääkintötodistus / 

Veterinary health

certificate

Viennin aloittaminenViennin aloittaminen

Vientituote

Vaatimukset ja 

tarvittavat todistukset 

on selvitettävä 

kohdemaakohtaisesti!

Todistusten ehdot 

tulee täyttää.

Lisäksi on 

huolehdittava 

kohdemaan muista 

vaatimuksista (esim. 

pakkausmerkinnät, 

analyysitodistukset, 

maahantuojan 

tuontiluvat).

Mahdollinen markkinoillepääsyselvitys, vientiehtosopimus

Mahdolliset kohdemaan laitoshyväksynnät, rekisteröinnit, auditoinnit

VIENTI EU:N ULKOPUOLELLE

Esimerkiksi tällaisia todistuksia voidaan tarvita



� Kohdemaan kauppakumppanin kautta 
– maahantuojalla usein tärkeä rooli, ja on eduksi, että hänellä on kokemusta ja 

verkostoja elintarvikealalla

� Suomen suurlähetystöjen ja Finpron kautta 

� Kohdemaiden elintarviketurvallisuus-, eläin- ja kasvinterveys-, 
standardointi- tai tulliviranomaisten kautta

� Evira – ennakoivaa yhteydenottoa viennin suunnitteluvaiheessa 
suositellaan! Pk-vientineuvonta on apuna: pk-vienti@evira.fi
– tarjoamme apua mm. kohdemaiden vaatimusten selvittämiseen

– yhteydenotot matalalla kynnyksellä

� Eviran vientisivut www.evira.fi/vienti

� Komission Market Access Database http://madb.europa.eu/madb/

� Komission Market Entry Handbook-oppaat ec.europa.eu/chafea/agri/
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Mistä vaatimuksia voi selvittää?



� Vahvistettu vientitiimi � 2018 loppuun

– Pk-hanketiimi

• Vientivalmennuspäivä www.evira.fi/pkvienti/vientivalmennus

• Kerro millaista palvelua tai apua toivot Evirasta, vastaa kyselyyn

– Markkinoillepääsytiimi

• Vientimahdollisuuksia Eteläisen Afrikan maihin lihalle, kalalle ja 

maitotuotteille, lisätietoja afrikka@evira.fi

• Siipikarjaa Japaniin, lisätietoja aasia@evira.fi

– Vientivalvontajärjestelmätiimi

• Kiinaan, Euraasian talousliittoon ja USA:an eläinperäisiä tuotteita vievät
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Ajankohtaista vientirintamalla



Tilaa Eviran Ajankohtaista viennistä -katsaus:

� www.evira.fi/tilaa-uutiset/ajankohtaista-viennista

� Tietoa uusista todistuksista

� Muuta ajankohtaista tietoa vientirintamalta

� Uudet materiaalit, koulutukset, tapahtumat

Seuraa Eviran vientitiimiä Twitterissä:

� @Evira_Export
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Haluatko pysyä ajan tasalla 

vientiasioista? 



PK-vientihanke pähkinänkuoressa

� Tarjolla apua, tukea ja neuvoja

– viennin viranomaisvaatimuksissa

– kaikissa viennin vaiheissa 

� Yritykset ja viranomaiset saavat

– neuvontaa ja tarvittaessa käytännön ohjausta 

– verkkomateriaalia ja tietopaketteja viennistä

– tietoa mahdollisista vientimaista

� Safe and Delicious Finnish food -esite

– myös saksaksi, japaniksi, koreaksi, kiinaksi
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Apua vientiin Evirasta

www.evira.fi/pkvienti

pk-vienti@evira.fi



KIITOS!


