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Saunapalviyhdistys ry:n hakemus 8.2.2018, dnro 324/05.01.09/2018 
 
”Aito saunapalvikinkku”/”Äkta basturökt skinka” –nimisuojauksen kansallinen käsittely 
 

Saunapalviyhdistys ry on jättänyt 8.2.2018 Maaseutuvirastolle (1.1.2019 Ruokavirasto) ha-
kemuksen dnro 324/05.01.09/2018, joka koskee ”Aito saunapalvikinkku” ja ”Äkta bas-
turökt skinka” –nimitysten rekisteröintiä suojattuna maantieteellisenä merkintänä (SMM).  

 
Vastaväitemenettely 
 

Kansallinen vastaväitemenettely käynnistettiin julkaisemalla hakemukseen liittyvät tiedot 
Tavaramerkki-lehdessä 29.6.2018 ja Virallisessa lehdessä 4.7.2018 ja maa- ja metsätalous-
ministeriön asetuksen (1153/2014) 2 §:n mukaisesti. Hakemusta vastaan esitettiin yksi pe-
rusteltu vastaväite. 
 
Vastaväitteen mukaan uusi suojaushakemus ei saa olla rajoite eikä eriarvoistava niille teol-
lisuusyrityksille, jotka ovat jo investoineet puhtaampaa savua tuottaviin tuotantolaitteisiin 
ja siten tuoneet kuitenkin saunapalvin maun kuluttajan saataville. Vastaväitteessä tode-
taan, että Saunapalvi-nimen käyttö pitää pysyä vapaana myös muilla tuotantomenetelmillä 
tehtynä kuin perinteisellä saunakypsytyksellä, koska olemassa olevia tuotteita on valmis-
tettu tällä nimellä jo yli 20 vuotta ja teollisuus on tuntien PAH-ongelman investoinut tuo-
tantolaitteisiin, joilla tästä ongelmasta on päästy. 
 
Vastaväitteessä kerrotaan, että Eviran ohje 17068/1 tähdentää, että mm. aito-väitteen 
käyttö sekä myytävästä elintarvikkeesta että sen ainesosista on useimmiten perusteetonta. 
Väittämästä voi syntyä kuluttajalle harhaanjohtava mielikuva, että kyseisen elintarvikkeen 
koostumus on "aidompi" kuin vastaavien tuotteiden, joissa ei tällaista väittämää ole. Vasta-
väitteen mukaan suojaushakemus ei saa myöskään estää nykyaikaisilla menetelmillä tehty-
jen saunapalvituotteiden myyntiä Saunapalvi-nimellä, eikä toisaalta saa eriarvoistaa niitä 
vähemmän aidoiksi sallimalla joillekin tuotteille aito-määreen käytön.  

 
Päätös Ruokavirasto on tutkinut vastaväitteen ja katsoo, että koska nimisuoja myönnetään koko-

naisille ilmaisuille ”Aito saunapalvikinkku”/”Äkta basturökt skinka”, kyseisen ilmaisun osia 
”saunapalvi”/”basturökt skinka” voidaan edelleen käyttää. 
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Ruokavirasto katsoo, että aito-määre on osa nimisuojattavan tuotteen nimeä. Se kertoo 
siitä, että tuote on tehty perinteisillä menetelmillä, joilla on Suomessa pitkä historia jo 
1800-luvun loppupuolelta.  

 
Ruokavirasto on 28.3.2019 päättänyt hyväksyä hakemuksen 324/05.01.09/2018, koska kat-
soo nimen olevan maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Eu-
roopan Parlamentin ja Neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 mukainen.  
 
Luonnolliset ja oikeushenkilöt, joiden oikeutettua etua asia koskee, voivat vaatia päätök-
seen oikaisua siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. Hakemus ja sitä koskevat 
asiakirjat ovat nähtävillä Ruokaviraston internet-sivuilla osoitteessa www.ruokavi-
rasto.fi/nimisuoja 

 
 
Lisätietoja Piritta Sokura, ylitarkastaja, puh. 0295 205 018, sähköposti piritta.sokura@ruokavirasto.fi 
 
 
 
 

Yksikönjohtaja  Maarit Mukkala 
 
 
 

Ylitarkastaja   Piritta Sokura 
 
 
Liite Oikaisuvaatimusosoitus 
 


