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Ruokavirasto viennin mahdollistajana

• Neuvomme ja koulutamme yrityksiä ja 
valvontaviranomaisia viennistä ja viennin 
vaatimuksista.

• Käy koulutussivuillamme!

• Toimimme yhteistyössä muiden viennin parissa 
työskentelevien viranomaisten ja tahojen kanssa 
suomalaisten yritysten kansainvälistymisen tukena.

Yhteinen tavoitteemme: 

yrityksillä parhaat mahdollisuudet ja edellytykset 
viedä turvallisia ja laadukkaita elintarvikkeita 
maailmalle

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/vienti-eun-ulkopuolelle/yhteystiedot/koulutusta-viejille-ja-vientivalvonnalle/


Ruokavirasto viennin mahdollistajana

• Edistämme elintarvikeketjun tuotteiden vientiä 
Suomesta EU:n ulkopuolelle mahdollistamalla 
uutta ja turvaamalla olemassa olevaa vientiä.

✓markkinoillepääsytoimet ja vientiselvitykset, 
vientilupaneuvottelut

✓vientivalvontajärjestelmät (Kiina, USA, 
Euraasian talousliitto) 

✓auditointien isännöinti

✓viranomaisyhteistyö kohdemaiden kanssa 
eläintauti- ja elintarviketurvallisuusasioissa

✓ akuuttien vientiongelmien ratkaisu

✓eläinlääkintötodistusten hallinnointi



Ruokaviraston palvelut viejälle

• Tietoa viennistä ja viennin vaatimuksista: maakohtaista 
vientitietoa, tuotekohtaista vientitietoa, viennissä tarvittavat 
todistukset, vientirajoitukset, Ruokaketjun uutiskirje

• Vientitodistukset: 
• suoraan Ruokavirastosta: kasvinterveystodistukset, luomun 

vientitodistukset, AGREX-vientitodistukset

• mallit paikalliselle valvontaviranomaiselle: eläinlääkintö- ja free sale -todistukset

• Viejäyritysten rekisteröinti: eläinperäisten tuotteiden viejät, 
kasvinterveystodistusta tarvitsevat viejät

• Uusille markkinoille pääsy ja viennin valvontajärjestelmät

• Vientineuvontaa ja koulutusta yrityksille ja valvojille

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/vienti-eun-ulkopuolelle/maakohtaista-vientitietoa-kontissa/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/vienti-eun-ulkopuolelle/tuotekohtaista-vientitietoa/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/vienti-eun-ulkopuolelle/vientitodistukset/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/vienti-eun-ulkopuolelle/vientirajoitukset/
http://www.ruokavirasto.fi/uutiskirjeet
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/vienti-eun-ulkopuolelle/vientitodistukset/kasvinterveystodistukset/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/vienti-eun-ulkopuolelle/vientitodistukset/luomutodistukset/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/vienti-eun-ulkopuolelle/vientitodistukset/agrex-vientitodistus/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/vienti-eun-ulkopuolelle/vientitodistukset/elainlaakintotodistukset/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/vienti-eun-ulkopuolelle/vientitodistukset/free-sale-todistukset/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/vienti-eun-ulkopuolelle/rekisterit-viennissa/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/vienti-eun-ulkopuolelle/yhteystiedot/vientipalvelut/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/vienti-eun-ulkopuolelle/yhteystiedot/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/vienti-eun-ulkopuolelle/yhteystiedot/koulutusta-viejille-ja-vientivalvonnalle/


Maakohtaista tietoa 
Ruokaviraston Kontissa

www.ruokavirasto.fi/vienti/kontti

http://www.ruokavirasto.fi/vienti/kontti


Maakohtaista tietoa Ruokaviraston Kontissa
www.ruokavirasto.fi/vienti/kontti

Kontissa on vientitietoa 
Suomen ja EU:n 
ulkopuolisten maiden 
välisistä vientisopimuksista, 
-vaatimuksista ja käytössä 
olevista todistuksista. 

http://www.ruokavirasto.fi/vienti(kontti


Sisämarkkinakauppa vs. vienti

Vienti muihin EU-maihin on 
sisämarkkinakauppaa

• Yhteinen EU-lainsäädäntö 

• Ei tulleja tai rajamuodollisuuksia

• Laillisesti yhden EU-maan markkinoilla 
oleva tuote saa olla markkinoilla myös 
muissa EU-maissa sekä pääosin myös 
Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa ja 
Sveitsissä.

• Mahdolliset kansalliset lisävaatimukset

Vienti EU:n ulkopuolelle

• EU-lainsäädännön lisäksi on täytettävä 
kohdemaan vaatimukset

• Vientivaatimukset eroavat tuotteittain ja 
maittain

• Yleissääntönä: eläimistä saatavat 
elintarvikkeet haasteellisempia kuin 
kasviperäiset, prosessoimattomat tuotteet 
haasteellisempia kuin prosessoidut



Vientikelpoisuus lähtee kotimaan toiminnoista

• Varmista, että yrityksesi 
✓noudattaa EU- ja kansallista 

lainsäädäntöä
✓on rekisteröity elintarviketoimijaksi 

Suomessa ja on valvonnan piirissä.

• Yrityksellä on aina vastuu myymiensä 
elintarvikkeiden turvallisuudesta. 
Vastuu kattaa myös tilanteet, joissa 
myymäsi tuotteet eivät kulje kauttasi.

• Rakennamme kaikki osaltamme 
Suomen mainetta.



Viennin suunnittelussa kohdemaan vaatimusten 
selvittäminen on osa markkinakartoitustyötä!

1. Saako tuotettani viedä kohdemaahan?
• vaihtoehdot: maahyväksyntää ei tarvita – maahyväksyntä on saatu –

maahyväksyntää ollaan hakemassa – maahyväksyntäprosessi pitäisi aloittaa

2. Pitääkö yritys rekisteröidä ja/tai laitos hyväksyttää kohdemaassa? 
• vaihtoehdot: ei pidä – pitää, rekisteröinti/hyväksyntä suoraan kohdemaasta –

pitää, rekisteröinti/hyväksyntä Ruokaviraston kautta

3. Mitä vaatimuksia tuotteelleni on? 
• esimerkiksi pakkausmerkinnät, sallitut raaka-aineet, uuselintarvikkeet, luomu, 

tarvittavat todistukset & kohdemaan asiakkaan miettiminen!

➢ Onko vaatimukset mahdollista täyttää?



Viennin ylläpito ja kasvattaminen

• Varaa resursseja viennin ylläpitoon. Toimenpiteet riippuvat kohdemaasta ja 
vientituotteesta.
• Seuraa kohdemaan vaatimuksia ja muokkaa toimintaasi tarvittaessa!

• Esimerkkejä: säännöllinen raportointi viennin kohdemaahan, kohdemaan 
viranomaisen ylläpitokyselyt Ruokavirastolle, kohdemaan viranomaisen 
ylläpitotarkastukset yrityksiin

• Ääriesimerkki: Euraasian talousliitto, Kiina ja USA ja edellyttävät joidenkin 
eläinperäisten tuotteiden osalta Ruokaviraston tekemää säännöllistä valvontaa ja 
raportointia, jotta vienti saa jatkua (ns. vientivalvontajärjestelmät).

• Muuttunut eläin- tai kasvitautitilanne voi vaikuttaa vientiin. Käytössä olevien 
vientitodistusten vakuudet aina tarkastettava.

• Kasvata vientiä ja laajenna uusiin kohdemaihin → aloita selvittelytyöt alusta.
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Ruokaviraston vientijaosto palveluksessasi

• Kattavasti tietoa viennistä: ruokavirasto.fi/vienti

• Vientijaoston yhteystiedot: 
ruokavirasto.fi/vienti/yhteystiedot

• Ruokaketjun uutiskirje kokoaa myös vientirintaman 
ajankohtaiset asiat kuudesti vuodessa. Tilaa uutiskirje 
sähköpostiisi: ruokavirasto.fi/uutiskirjeet.

• Ruokaviraston vientijaosto Twitterissä: @Export_team

Yleinen vientineuvonta 
vienti@ruokavirasto.fi
Aasia ja Oseania
aasia@ruokavirasto.fi
Afrikka ja Lähi-itä
afrikka@ruokavirasto.fi
Amerikka
amerikka@ruokavirasto.fi
Eurooppa (ei EU-maat)
eurooppa@ruokavirasto.fi
Euraasian talousliitto (Armenia, 
Kazakstan, Kirgisia, Valko-Venäjä, Venäjä)
euraasia@ruokavirasto.fi
Kiina
kiina@ruokavirasto.fi
Yhdysvallat
usa@ruokavirasto.fi
Uudet markkinoillepääsyt 
vientihankkeet@ruokavirasto.fi

http://www.ruokavirasto.fi/vienti
http://www.ruokavirasto.fi/vienti/yhteystiedot
http://www.ruokavirasto.fi/uutiskirjeet
http://www.twitter.com/export_team
mailto:vienti@ruokavirasto.fi
mailto:aasia@ruokavirasto.fi
mailto:afrikka@ruokavirasto.fi
mailto:amerikka@ruokavirasto.fi
mailto:eurooppa@ruokavirasto.fi
mailto:euraasia@ruokavirasto.fi
mailto:kiina@ruokavirasto.fi
mailto:usa@ruokavirasto.fi
mailto:vientihankkeet@ruokavirasto.fi


Maatalousattaseat elintarvikevientiä 
edistämässä

• Etelä-Afrikka, Botswana, Lesotho ja Mauritius: Jenni Kiilholma, 
jenni.kiilholma@formin.fi
• Markkinoillepääsyn edistäminen, yritysten kannustaminen Afrikan 

markkinoille

• Vuosi 2020 on Pretorian suurlähetystössä suomalaisen ruoan teemavuosi, 
jonka tavoitteena on lisätä suomalaisen ruoan tunnettuutta Etelä-Afrikassa.

• Etelä-Korea ja Japani: Juhani Vuento, juhani.vuento@formin.fi
• Markkinoillepääsyn edistäminen, monipuolista tukea yrityksille, yleinen 

suomalaisen ruoan ja ruokakulttuurin tunnetuksi tekeminen

• Kiina: Anna-Stiina Antola, anna-stiina.antola@formin.fi
• Tehtävä keskittyy markkinoillepääsyprosesseihin

mailto:jenni.kiilholma@formin.fi
mailto:juhani.vuento@formin.fi


Suomalainen ruoka maailman parasta? 
Faktat käyttöön ja viemään!

• Vesi on puhdasta ja sitä on riittävästi

• Kasvinsuojeluaineiden käyttö on vähäistä

• Torjunta-ainejäämät ovat vähäisiä

• Kasvitautitilanne on hyvä

• Maaperässä on vähän raskasmetalleja

• Tuotantoeläinten hyvinvointi- ja terveystilanne on hyvä

• Eläinten tautitilanne on hyvä

• Kalatalous on entistä kestävämpi 

• Antibioottien käyttö on vähäistä

• Mikrobilääkeresistenssin tilanne on Euroopan parhaita

Nostoja 
www.luke.fi/ruokafakta-

sivustolta

Kuva: aitojamakuja.fi, kuvaaja Julia Kivelä 

https://www.luke.fi/ruokafakta/yleista-tietoa/veden_laatu/
https://www.luke.fi/ruokafakta/peltomaan_kasvit/kasvinsuojeluaineiden-kaytto/
https://www.luke.fi/ruokafakta/peltomaan_kasvit/torjunta-ainejaamat/
https://www.luke.fi/ruokafakta/peltomaan_kasvit/kasvitautitilanne/
https://www.luke.fi/ruokafakta/yleista-tietoa/maaperan-laatu/
https://www.luke.fi/ruokafakta/liha-ja-kala/elainten-hyvinvointi-ja-terveys/
https://www.luke.fi/ruokafakta/liha-ja-kala/elainten-tautitilanne/
https://www.luke.fi/ruokafakta/liha-ja-kala/kalatalouden-kestavyys/
https://www.luke.fi/ruokafakta/yleista-tietoa/antibioottien-kaytto/
https://www.luke.fi/ruokafakta/yleista-tietoa/mikrobilaakeresistenssi/
http://www.luke.fi/ruokafakta


Tuula Lundén

Ruokaviraston vientijaosto

vienti@ruokavirasto.fi
www.ruokavirasto.fi/vienti

Verkkokurssi: viennin rakennuspalikat yrityksille 

Tilaa Ruokaketjun uutiskirje: ruokavirasto.fi/uutiskirjeet
Twitter: @Export_team

KIITOS

mailto:vienti@ruokavirasto.fi
http://www.ruokavirasto.fi/vienti
http://aineisto.ruokavirasto.fi/vienninrakennuspalikatyrityksille/
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/ajankohtaista/tilaa-uutiskirjeita/
http://www.twitter.com/export_team



