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Pk-vientihanke pähkinänkuoressa
Tarjolla apua, tukea ja neuvoja
• viennin viranomaisvaatimuksissa
• kaikissa viennin vaiheissa
Yritykset ja viranomaiset saavat
•
•
•

neuvontaa ja käytännön ohjausta
tietopaketteja viennistä ja mahdollisista
vientimaista
vientikoulutusta – esim. vientivalmennus
9.4.2018 yhdessä Food from Finland
-kasvuohjelman kanssa

Kohderyhmä: pienet ja keskisuuret kotimaiset
elintarvikealan yritykset, jotka vievät tai
haluavat viedä tuotteitaan erityisesti EU:n
ulkopuolisiin maihin

Kysymykset,
yhteydenottopyynnöt ja
lisätietoja:
pk-vienti@evira.fi
Hankkeen internetsivut:
evira.fi/pkvienti
Ajankohtaista viennistä uutiskirje (6krt/v):
evira.fi/ajankohtaista
viennista
Eviran vientitiimi
Twitterissä: @Evira_Export
Suomi-esite

Elintarvikeviennin vaiheet

Tutustuminen elintarvikeviennin perusedellytyksiin
Elintarvikeviennin suunnittelu
Elintarvikeviennin aloittaminen
Elintarvikeviennin ylläpito
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 Onko kyseessä elintarvikkeiden vienti EU:n ulkopuolelle vai
sisämarkkinakauppa?

 Lähtökohta: toiminta ja tuote vastaavat EU:n ja Suomen
lainsäädännön vaatimuksia
 Kohdemaan vaatimukset on selvitettävä ja täytettävä
 Markkinoillepääsyprosessi voi vaihdella hyvinkin paljon riippuen
kohdemaasta ja vientituotteesta
 Mieti, onko yritykselläsi resursseja panostaa ja sitoutua vientiin!
 Mieti, onko yritykselläsi mahdollisuutta tehdä viennissä
yhteistyötä muiden alan yritysten kanssa?
PK-vientihanke
apunasi

 Elintarvikeviennin viranomaisvaatimusten selvittäminen on osa
markkinakartoitusta
– Vaatimuksilla kohdemaa varmistuu tuontielintarvikkeiden turvallisuudesta ja siitä,
ettei niiden kautta muodostu eläin- tai kasvitautien leviämisen uhkaa

 Millainen vientituote, millaiset vaatimukset?
– Mitä vaatimuksista jo tiedetään? Mitä pitää vielä selvittää?
– Onko vaatimukset mahdollista täyttää?

PK-vientihanke
apunasi

 Varmistu siitä, että tuotteesi on elintarvikekelpoinen kohdemaassa ja että
vienti on mahdollista
– EU:n ja Suomen lainsäädännön vaatimukset täyttyvät, lisäksi:
•
kohdemaan vaatimukset Suomelle, viejälaitoksille jne.
•
kohdemaan elintarvikelainsäädännön vaatimukset vientituotteelle
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Maahyväksyntä, vientilupa


Aina maahyväksyntää ei tarvita
– yleensä kasviperäisten elintarvikkeiden viennin aloittaminen ei edellytä maahyväksyntää
– vienti voi olla mahdollista virallisesti sovitulla todistuksella, yleistodistuksella tai vastaavalla
– Tullin tilastoista voi tarkastella mitä Suomesta jo viedään ja minne



Esimerkkejä Suomen maahyväksynnöistä
– Kiina: sianliha, maitotuotteet ja kala (viennin aloittaminen edellyttää laitoskohtaista
hyväksyntää)
– Kiina: kaura ja ohra
– Hongkong: kananmunat ja naudanliha
 lisää tietoa Kontissa
– Etelä-Afrikka: maitotuotteet



Jos vaadittava maahyväksyntä puuttuu, vienti ei ole mahdollista, esimerkiksi:
– Kiina: hunaja, naudanliha, kananmunat
– Etelä-Afrikka: siipikarjanliha
– Saudi-Arabia: siipikarjan ja naudanliha

 meneillään olevat Eviran
markkinoillepääsyhankkeet
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Selvitä vientituotetta koskeva
kohdemaan lainsäädäntö
 Esimerkiksi Kiinassa paljon tuotekohtaista lainsäädäntöä (GB-standardit)
– Varmista, mihin tuotekategoriaan tuotteesi kuuluu  varmista
lainsäädännöstä kyseistä tuotetta koskevat lainsäädännön vaatimukset,
kuten sallitut raaka-aineet ja lisäaineet
– Lopullisen päätöksen tuotteen kategoriasta tekee Kiinan
rajatarkastusviranomainen
– Terveystuote-, uuselintarvike- yms. erityistuotteita koskeva lainsäädäntö –
esim. metsämustikka Kiina

 Lisäksi horisontaaliset lainsäädännön vaatimukset, esimerkiksi:
– Vientituotteessa on riittävät pakkausmerkinnät kohdemaan edellyttämällä
kielellä, ja niissä käytetään vain kohdemaan sallimia ravitsemus- ja
terveysväitteitä ym.
– Luomumerkinnän käyttömahdollisuudet kohdemaassa

 Rekisterit kotimaassa
– eläinperäiset elintarvikkeet : Eviran viejärekisteri
– kasviperäiset elintarvikkeet: Eviran kasvinsuojelurekisteri

 Tarvittavat vientitodistukset ja ilmoitus valvonnalle tulevasta viennistä –
HUOM! todistusta ei voi laatia jälkikäteen! Esimerkiksi
–
–
–
–
–
–
–

eläinlääkintötodistus (viralliset + yleistodistus) - valvova eläinlääkäri
kasvinterveystodistus
- Eviran kasvinterveysyksikkö
free sale -todistus
- valvova kunnan viranomainen
luomuvientitodistus
- Eviran luomujaosto
alkoholivientitodistus
- Valvira
alkuperätodistus
- kauppakamari
analyysitodistus
- yritys itse

 Muiden viranomaisten vaatimukset, esimerkiksi vienti-ilmoitus Tulliin
 Myös kauttakulkumaiden vaatimukset selvitettävä ja täytettävä

PK-vientihanke
apunasi

Eviran maavastaavat
apunasi
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 Toimenpiteet riippuvat kohdemaasta ja vientituotteesta
– Esimerkiksi Kiina, USA ja Venäjä edellyttävät keskusviranomaisen
tekemään säännöllistä valvontaa / auditointia sekä raportointia
valvonnan tuloksista, jotta vienti saa jatkua

 Lainsäädäntö voi kohdemaassa muuttua
 Muuttunut eläintautitilanne voi vaikuttaa vientiin – tarkastettava
käytössä olevan vientitodistuksen ehdot!

Eviran maavastaavat
apunasi

Viranomaisvaatimusten
kartoituksessa apuna
 Eviran internetsivut, viennin Kontti-maatietopalvelu:
www.evira.fi/vienti/kontti
 EU-komission Market Access Database





The F&B Market Entry Handbook -oppaat / Chafea
Kontaktit kohdemaassa
Suomen edustustot, Finpro, Team Finland -koordinaattorit
Kohdemaiden elintarviketurvallisuus-, eläin- ja
kasvinterveys-, standardointi- tai tulliviranomaiset

KIITOS!
Haluatko pysyä ajan tasalla vientiasioista?
Tilaa Eviran Ajankohtaista viennistä -katsaus sähköpostiisi! Tarjolla ajankohtaisia
vientipoimintoja ja -vinkkejä sekä tietoa mm. kohdemaista ja koulutuksista.
www.evira.fi/ajankohtaistaviennista
Seuraa Eviran vientitiimiä myös Twitterissä: @Evira_Export

