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Kiina on kaupungistunut vauhdilla

Maailman suurin keskiluokka, jolla varaa 
kuluttaa. Kiinalaisten käytettävissä olevien 
tulojen kasvu on muuttanut 
kulutustottumuksia ruoan suhteen.

Alkutuotannon tuotteille on eri standardit ja 
valvovat viranomaiset (MARA) kuin kaupan 
elintarvikkeille (SAMR, NHC). Ulkomaisten 
tuotteiden osalta tärkein viranomainen on Tulli.



Kiina priorisoi omavaraisuutta

- Ensimmäinen asiakirja koskee aina maataloutta ja ruokaturvaa
- Kiinan v. 2013 lanseerattu Belt and Road –hankkeen yhtenä tarkoituksena 

monipuolistaa maataloustuotteiden tuontimaita
- Viljavarannot ja sianlihan riittävyys turvattava 



Vienti Kiinaan on pääasiassa ollut raaka-aineita 

Kiinan kehittyvään elintarviketuotantoon

- 2018 alkoi afrikkalainen sikaruttoepidemia mikä aiheutti lihapulan
- MOFCOMin asetti 60% omavaraisuustavoitteen äidinmaidonkorviketuotannolle

Lähde: ETL:n tilastokone
(Tullin Uljas-järjestelmä)
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Kiinaan kannattaa viedä kaikkia 

maataloustuotteita, mille on markkinoillepääsy

Tällä hetkellä olemassaolevat markkinoillepääsyprosessit ovat pahoin ruuhkautuneet 
johtuen Kiinan 1.1.2022 voimaan tulleista rekisteröintivaatimuksista ja rekisteröinnit on 
tehty osittain puutteellisesti tai väärin. Markkinoillepääsyprosesseissa meneillään 
kananliha, rehuja, äidinmaidonkorvike, mallas ym. tuotteita. 

Itserekisteröitäviä tuotteita mitä saa viedä helpotetuilla ehdoilla ovat esimerkiksi 
virvoitus- ja alkoholijuomat, karkit ja keksit. Luettelo CIFER-järjestelmässä
- Kiinan GB-standardien täyttyminen
- Valmistajan rekisteröinti (CIFER)
- IRE-rekisteröinti, tuojan rekisteröinti ja tuontilupa
- Tuotemerkin rekisteröiminen; GI-nimisuoja
- Pakkausmerkintävaatimusten täyttyminen ja tarroitus
- Harkittavaksi vienti sähköisen kaupan välityksellä tai  

tullivapaalta alueelta 
- Eri sosiaalisen median alustat ja KOL:n käyttäminen



18 elintarvikekategorian tuotteiden valmistajien 

rekisteröinti vaatii Ruokaviraston suosituksen 

ja mittavat selvitykset ja tarkastukset

1. Liha
2. Maitotuotteet ja äidinmaidonkorvike
3. Kalastustuotteet
4. linnunpesät
5. Suolet ja mahat
6. mehiläistuotteet
7. munat ja munatuotteet
8. ihmisravinnoksi tarkoitetut rasvat ja öljyt
9. vehnänkuorilla täytetyt tuotteet 
10. viljat (ja perunat)
11. myllytuotteet ja mallas
12. tuoreet ja kuivatut vihannekset ja kuivatut pavut
13. raakakahvi ja kaakaopavut
14. mausteet
15. pähkinät ja siemenet
16. kuivatut hedelmät ja marjat
17. erityisruokavaliotuotteet, kuten vauvanruoka
18. ravintolisät ja terveysvaikutteiset elintarvikkeet
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COVID-19 rajoitustoimet ja 

tautivapausstrategia vaikuttavat vahvasti 

- Liiketaloudellisesti lähiajan näkymät ovat hyvät, mutta erityisesti Kiinan ulkopuolella 
tiedostetaan maineriskin kasvaminen ja geopoliittiset jännitteet. 

- Kiina on esittänyt, että COVID-19 tarttuisi kylmäketjuelintarvikkeiden tai 
tuontitavaroiden välityksellä. Elitarvikepakkaukset desinfioidaan ja vientilaitoksiin 
suoritetaan tarkastuksia lyhyillä varoitusajoilla. Epäilyksistä ilmoitetaan median 
välityksellä eikä niistä suoriteta takaisinvetoja tai informoida yrityksiä, joista tuotteet 
on peräisin. Joillakin alueilla on täysin rajoitettu kylmäketjutuotteiden ostamista 
ulkomailta. 

- Kiinaan on vaikea matkustaa ja maan sisäinen matkustaminen on myös 
rajoitettua



Kiitos!


