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MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS KALASTUS- JA VESIVILJELY-
TUOTTEIDEN SALLITUISTA KAUPPANIMISTÄ 

 
1  Yleistä 

Euroopan unionin lainsäädäntö 

Kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetus-
ten (EY) N:o 1184/2006 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston ase-
tuksen (EY) N:o 104/2000 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1379/2013 (markkinajärjestelyasetuksen) 35 artiklassa säädetään 
pakollisista tiedoista, jotka on ilmoitettava, kun loppukuluttajalle tai suurtaloudelle 
tarjotaan myytäväksi CN-koodeihin 0300–0307 ja 1212 20 00 kuuluvia kalastus- ja 
vesiviljelytuotteita (kalat, äyriäiset, nilviäiset ja muut vedessä elävät selkärangattomat 
sekä levät).  

Pakollisiin ilmoitettaviin tietoihin kuuluvat mm. lajin kauppanimi ja tieteellinen nimi. 
Markkinajärjestelyasetuksen 37 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on laadittava ja jul-
kaistava luettelo alueellaan sallituista tuotteiden kauppanimistä ja niiden tieteellisistä 
nimistä.  

Kansallinen lainsäädäntö ja Ahvenanmaan asema 

Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun 
lain (1048/2016) 37 §:n mukaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksella vahviste-
taan Euroopan parlamentin ja neuvoston markkina-asetuksen 37 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu luettelo Suomen alueella sallituista kalastus- ja vesiviljelytuotteiden kaup-
panimistä ja tieteellisistä nimistä. 

Elintarvikelaissa (23/2006) säädetään valvonnasta, joka koskee elintarvikealan toimi-
jan velvollisuutta antaa kuluttajille tietoa kalastus- ja vesiviljelytuotteista. Valvontaa 
ohjaa elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjär-
jestelmästä ja valvonnasta annetussa laissa (1188/2014) säädetään rikkomusmaksun 
määräämisestä kuluttajille annettavia tietoja tai pakkausmerkintöjä koskevien velvol-
lisuuksien laiminlyömisestä. Rikkomusmaksun määrää Maaseutuvirasto ja se on vä-
hintään 100 euroa. Luonnolliselle henkilölle määrättävä rikkomusmaksu on enintään 
5 000 euroa ja oikeushenkilölle enintään 10 000 euroa. 

Luettelo Suomessa sallituista kalastus- ja vesiviljelytuotteiden kauppanimistä on vii-
meksi säädetty 10 päivänä syyskuuta 2008 annetulla ministeriön asetuksella 597/2008. 
Luettelosta puuttuvat kokonaan levät sekä useat Suomessa kaupankäynnin kohteeksi 
vuoden 2008 jälkeen tulleet lajit.  

Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 27 §:n 10 kohdan mukaan valtakunnalla on 
lainsäädäntövalta asioissa, jotka koskevat kuluttajansuojaa. Maa- ja metsätalousminis-
teriön asetuksella säädettävät ruotsinkieliset kauppanimet ovat voimassa myös Ahve-
nanmaan maakunnassa.  
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2  Ehdotuksen sisältö ja perustelut  

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella ehdotetaan säädettäväksi uusi luettelo, jo-
hon lisättäisiin lajeja, joilla yritykset ovat ilmaisseet käyvänsä kauppaa Suomessa. Joi-
hinkin vanhoihin nimityksiin on tehty muutoksia sekä korjattu oikeinkirjoitusta. Luet-
teloon on lisätty omat osiot leville ja mädeille.  

Kanadanhummeria on esitetty amerikanhummerin (Homarus americanus) sallituksi 
kauppanimeksi, koska lajia esiintyy Yhdysvaltain ohella myös Kanadassa, josta sitä 
tuodaan Eurooppaan. Euroopan unionin jäsenmaissa on epäyhtenäinen käytäntö kana-
danhummeri-nimityksen hyväksymisen suhteen. Nimitys on sallittu ainakin Kroati-
assa, Ranskassa ja Virossa. Nimitys ei esiinny esimerkiksi Espanjan (pl. Asturias), 
Portugalin, Ruotsin ja Saksan sallittujen kauppanimien luettelossa. Ruotsissa asiaa on 
käsitelty myös tuomioistuimessa Kanadan hallituksen valitettua elintarvikeviraston 
päätöksestä hylätä pyyntö kanadensisk hummer -nimityksen hyväksymisestä. Uppsa-
lan hallinto-oikeus piti voimassa elintarvikeviraston päätöksen, koska kaksi kauppani-
meä samalle lajille aiheuttaisi sekaannusta kuluttajille.  

Maa- ja metsätalousministeriö katsoo, että lajilla voi olla useampikin kauppanimi, jos 
sille on perusteltu syy, kuten vakiintunut käytäntö (esim. kitasampi/beluga, pan-
gasius/haimonni tai puna-ahven/punasimppu), eri nimien esiintyminen eri osissa 
maata (esim. kuore/norssi tai muikku/maiva) jne. Kalan tuotantoalue ei kuitenkaan mi-
nisteriön näkemyksen mukaan voi olla peruste kauppanimen hyväksymiselle, sillä se 
johtaisi tilanteeseen, jossa mille tahansa lajille voitaisiin hyväksyä erityisiä kauppa-
nimiä tuotantoalueen mukaan. Tällä perusteella ehdotetaan, että homarus americanus 
-lajin kauppanimeksi sallittaisiin vain amerikanhummeri.  

Luettelossa olleisiin nimityksiin on tehty muutamia muutoksia. Näistä tärkeimpiä on 
saimaannieriän erottaminen muista nieriöistä. Vaikka kyse on samasta Salvelinus al-
pinus -lajista, saimaannieriää esiintyy vain Vuoksen vesistössä ja se on äärimmäisen 
uhanalainen ja rauhoitettu. Koska Vuoksen vesistöstä pyydettyä saimaannieriää ei saa 
pitää kaupan, on syytä edellyttää, että saimaannieriä-nimitystä saa käyttää vain kasva-
tetusta nieriästä.  

EU:n markkinajärjestelyasetuksen mukaan sallittujen kauppanimien luettelon tulee 
kattaa myös levät. Suomessa sallittujen kauppanimien luettelossa ei ole aiemmin ollut 
leviä. Maa- ja metsätalousministeriön uuteen asetukseen otetaan ne levät, joilla ase-
tusluonnoksesta annettujen lausuntojen perusteella käydään Suomessa kauppaa ja 
jotka on lausunnoissa esitetty sisällytettäväksi luetteloon. 

Mädeistä ei ole aiemmin asetuksessa säädetty erikseen, koska lähtökohtaisesti mädistä 
on ilmoitettava lajin nimi samalla tapaa kuin kalasta muutoinkin. On kuitenkin tarpeen 
lisätä mahdollisuus käyttää erityistapauksissa vakiintuneita nimityksiä. Ruotsin kie-
lessä muikunmätiä kutsutaan usein nimellä löjrom, joka kirjaimellisesti tarkoittaisi sa-
lakanmätiä. Sammenmätiä nimitetään taas yleisesti kaviaariksi. Kaviaari voi kuulua 
käsittelytapansa perusteella joko CN-koodien ryhmään 03 tai 1604 31 00, mutta olen-
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naista on, että muun kalan kuin sampien mätiä ei saa kutsua kaviaariksi, mikä on to-
dettu mm. komission tiedonannossa vuodelta 19911. Kaviaari-nimitystä käytettäessä 
olisi kuitenkin ilmoitettava, minkä lajin mädistä on kyse, esimerkiksi ”Kaviaari sipe-
riansammesta” tai ”Beluga-kaviaari” jne.  

Vuonna 2008 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastus- ja vesiviljely-
tuotteiden sallituista kauppanimistä sisältää säännöksen, jonka mukaan maa- ja metsä-
talousministeriö vahvistaa tuotteen kaupan pitämistä varten väliaikaisen kauppanimen, 
jos joku ilmoittaa aikovansa pitää kaupan sellaista kalastus- ja vesiviljelytuotetta, 
jonka kauppanimi ei sisälly sallittujen kauppanimien luetteloon. Lisäksi asetus sisältää 
poikkeuksen, jonka mukaan asetuksen säännöksiä ei sovelleta sellaisiin pieniin tuote-
määriin, joiden arvo on enintään 20 euroa ostosta kohti ja joita kalastajat tai vesivilje-
lytuottajat myyvät suoraan kuluttajille. Vastaavia säännöksiä ei voi ottaa uuteen ase-
tukseen, koska lainsäädännössä ei ole tarvittavia asetuksenantovaltuuksia.  

3  Ehdotus asetukseksi  

1 § Pykälässä säädettäisiin, että markkinajärjestelyasetuksen 37 artiklan 1 kohdassa tar-
koitettu luettelo Suomessa sallituista kalastus- ja vesiviljelytuotteiden kauppanimistä 
ja niiden tieteellisistä nimistä on säädettävän asetuksen liitteessä. 

2 § Pykälässä säädettäisiin asetuksen voimaantulosta 1 päivänä [   ]kuuta 2018 sekä kalas-
tus- ja vesiviljelytuotteiden sallituista kauppanimistä annetun maa- ja metsätalousmi-
nisteriön asetuksen (597/2008) kumoamisesta. 

4  Esityksen valmistelu 

Esitys on valmisteltu maa- ja metsätalousministeriössä. Esityksestä on pyydetty lau-
sunto oikeusministeriöltä, Ahvenanmaan maakunnan hallitukselta, Elintarviketurval-
lisuusvirastolta, Kilpailu- ja kuluttajavirastolta, Luonnonvarakeskukselta, Maaseutu-
virastolta, Helsingin yliopistolta, Åbo Akademilta, Lapin, Pohjois-Savon ja Varsinais-
Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta, Elintarviketeollisuusliitto 
ry:ltä, Kalatalouden Keskusliitto ry:ltä, Natur och Miljö rf:ltä, Pro Kala ry:ltä, Päivit-
täistavarakauppa ry:ltä, Suomen Ammattikalastajaliitto ry:ltä, Suomen Kalakauppias-
liitto ry:ltä, Suomen Kalankasvattajaliitto ry:ltä, Suomen Luonnonsuojeluliitto ry:ltä, 
Suomen sisävesiammattikalastajien liitto ry:ltä, Suomen Vapaa-ajankalastajien Kes-
kusjärjestö ry:ltä ja WWF Suomelta.  

 

[Asetusehdotus on tarkastettu oikeusministeriön lainvalmisteluosaston laintarkastus-
yksikössä.] 

 

                                                 
 
1 Commission interpretative communication on the names under which foodstuffs are sold (91/C 270/02) 
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