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 Beslut 1308308 

Nationellt invändningsförfarande 
 
Marknadsavdelningen Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/DNo 

Matmarknadsenheten 28.3.2019 1908/03.02.01.09/2019 
 
 
 
Saunapalviyhdistys ry:s ansökan 8.2.2018, dnr 324/05.01.09/2018 
 
Nationell behandling av namnskydd för ”Aito saunapalvikinkku”/”Äkta basturökt skinka”  
 

Saunapalviyhdistys ry lämnade 8.2.2018 in till Landsbygdsverket (1.1.2019 Livsmedels-ver-
ket) ansökan dnr 324/05.01.09/2018, som gäller registrering av beteckningarna ”Aito sau-
napalvikinkku” och ”Äkta basturökt skinka” som skyddad geografisk beteckning (SGB).  

 
Invändningsförfarande 
 

Ett nationellt invändningsförfarande inleddes genom att uppgifter med anknytning till an-
sökan publicerades i Varumärkestidningen 29.6.2018 och Officiella tidningen 4.7.2018 
samt i enlighet med 2 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning 1153/2014. En moti-
verad invändning mot ansökan framfördes. 
 
Enligt invändningen får den nya ansökan om namnskydd inte medföra vare sig en inskränk-
ning eller olikställighet för sådana industriföretag som redan har investerat i produktions-
anordningar som alstrar renare rök och på så sätt ändå har gjort smaken av basturökt till-
gänglig för konsumenterna. I invändningen konstateras det att användningen av namnet 
Saunapalvi / Basturökt bör förbli fri också vid framställning med andra produktionsme-
toder än traditionell behandling i bastu, eftersom befintliga produkter redan har tillverkats 
under detta namn i över 20 år och industrin, som är medveten om PAH-problemet, har in-
vesterat i produktionsanordningar som eliminerat problemet. 
 
I invändningen berättas att det i Eviras anvisning 17068/1 betonas att användningen av 
bland annat påståendet ”äkta” (”aito” på finska) om såväl saluhållna livsmedel som ingredi-
enserna i dem för det mesta är ogrundad. Påståendet kan ge konsumenten en vilse-le-
dande uppfattning om att det berörda livsmedlet till sin sammansättning är ”äktare” än 
motsvarande produkter, om vilka något sådant påstående inte framförs. Enligt invänd-
ningen får ansökan om namnskydd inte heller hindra att produkter som tillverkats med 
moderna metoder säljs under beteckningen Saunapalvi / Basturökt,och den får inte för-
sätta dem i en olik ställning som mindre äkta genom att det tillåts att attributet ”äkta” an-
vänds i samband med vissa produkter.  

 
Beslut Livsmedelsverket har prövat invändningen och anser att eftersom namnskydd beviljas ut-

trycken ”Aito saunapalvikinkku”/”Äkta basturökt skinka” i sin helhet, kan delarna ”sauna-
palvi”/”basturökt skinka” i uttrycket fortfarande användas. 
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Livsmedelsverket anser att attributet ”äkta” är en del av namnet på den produkt för vilket 
namnskydd har sökts. Attributet anger att produkten har tillverkats med traditionella me-
toder som har en lång historia i Finland; de här metoderna har varit i bruk ända sedan 
1800-talets senare hälft.  

 
Livsmedelsverket beslöt 28.3.2019 att godkänna ansökan 324/05.01.09/2018, eftersom 
myndigheten anser att namnet är förenligt med Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel.  
 
Fysiska eller juridiska personer med ett legitimt intresse i ärendet får begära omprövning 
av beslutet på det sätt som föreskrivs i förvaltningslagen (434/2003). Ansökan och de 
handlingar som anknyter till den finns tillgängliga på Livsmedelsverkets webbplats på 
adressen https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/livsmedelsbranschen/tillverkning/in-
formation-som-skall-ges-om-livsmedel/namnskydd/ 
 

 
 
Ytterligare 
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