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Maakuntien Parhaat jo vuodesta 

1993

• Maakuntien Parhaat on ProAgria Keskusten Liiton 

myöntämä laatumerkki

• Merkkejä on myönnetty vuodesta 1993 jo 393 

kappaletta.

• Merkkiä voi hakea kotimainen (matkailu)palveluihin, 

elintarvikkeisiin tai käsitöihin erikoistunut pk-yritys.

• Maakuntien Parhaat on vaativin kotimaisuusmerkki, 

koska se edellyttää korkean kotimaisuusasteen lisäksi 

hyväksyttyä laatujärjestelmää sekä tuotteiden ja 

palveluiden hyväksyntää asiantuntijaraadeissa.



Kotimaisuus

• Elintarviketuotteiden ja ateriapalveluiden osalta 

pääraaka-aineiden on oltava 100% kotimaisia. 

• Palvelu - ja käsityötuotteissa kotimaisuusaste on 

vähintään 80% työ ja raaka-aine mukaan luettuna. 



• Yritys noudattaa lainsäädäntöä, hyviä tapoja ja 

liiketoimintaperiaatteita ja moraalis-eettisiä 

periaatteita (oikeudenmukaisuus, rehellisyys ja 

eläinten hyvä kohtelu)

• Yritys noudattaa kestävän kehityksen periaatteita

(ympäristön huomioon ottaminen, luonnon 

kunnioittaminen, maiseman hoito)

• Tarvittavilla toimialoilla omavalvontasuunnitelma, 

turvallisuussuunnitelma ymv. lakisääteiset asiakirjat. 



• Laatujärjestelmä tarkoittaa yrityksen tapaa toimia. 

• Yrityksen laatujärjestelmä auditoidaan ISO 9001-

2008 standardin vaatimusten mukaisesti. 

• Auditointi uusitaan merkin myöntämisestä joka 

kolmas vuosi. 

• Auditoinnissa ProAgrian yhteyshenkilö arvioi 

täyttyvätkö toiminnalle asetetut tavoitteet ja pohtii 

yrittäjän kanssa mahdollisia kehityskohteita.

• Raportti havaituista puutteista, korjaavat 

toimenpiteet enintään kolmen kuukauden  

kuluessa.

Laatujärjestelmä



Hyödyt yrittäjälle

• Saat koulutusta yrityksesi laatujärjestelmän 

kehittämiseksi.

• Saat tuotekehitystukea ja asiantuntijapalautetta.

• Toimintasi hyötyy merkin tuomasta kaupallisesta 

lisäarvosta. 

• Osallistut yhteismarkkinointiin merkin avulla.

Kanniston kotieläintila, Vavesaaren tila. ELMA-messut 2008



Hyödyt yrittäjälle

• Saat ilmaiseksi yrityksesi tiedot merkin www ja 

facebook-sivuille.

• Kuulut osana arvostettuun laatuketjuun, jossa Sinun 

taitojasi /tuotteitasi arvostetaan.

• Yhteisö, verkottuminen(yrittäjä- ja koulutuspäivät), 

tietoa ajankohtaisista asioista alalla.



Hakuprosessi

• Maakuntien Parhaat merkkiä voi hakea 

verkkosivuilla täytettävällä hakemuksella tai 

ottamalla yhteyttä oman alueen ProAgria keskuksen 

Maakuntien Parhaat- yhteyshenkilöön. 

• Merkki voidaan myöntää laatukriteerit täyttävälle 

oikeustoimikelpoiselle yritykselle tai muulle 

yhteisölle.

• Yhteyshenkilöt löytyvät Maakuntien Parhaat 

verkkosivuilta www.maakuntienparhaat.fi



Ammattilaisraadit

• Päätöksen merkin myöntämisestä tekevät alan 

ammattilaisista koostuvat raadit

• Raadit kokoontuvat pääsääntöisesti kaksi kertaa 

vuodessa, kesäkuussa ja lokakuussa. Tarvittaessa 

kokoontuminen on erikseen sovittavissa.



Elintarvikeyritysten laatuvaatimukset

• Hyväksytty laatujärjestelmä ja viranomaisten hyväksymä 

omavalvontasuunnitelma

• Pääraaka-aine 100 % kotimainen

• Asiantuntijaraadin hyväksymä jatkojalostettu tuote. 

• Omaperäinen ”tuotteen tarina” antaa lisäarvoa

• Yritysmäinen tuotantotapa ja tuotannon määrä   



Palveluyrityksen

laatuvaatimukset

• Hyväksytty laatujärjestelmä ja viranomaisten 

hyväksymä omavalvontasuunnitelma (ruokapalvelut).

• Aterioiden pääraaka-aineet 100 % kotimaisia.

- lähiruokaa omasta maakunnasta

• Asiantuntijaraadin hyväksymät palvelut. 

• Omaperäinen “tuotteen tarina” antaa lisäarvoa. 

• Majoituspalvelut luokiteltava valtakunnallisen 

MALO- luokituksen mukaisesti.



Käsi- ja taideteollisuusyritysten 

laatuvaatimukset

• Hyväksytty laatujärjestelmä 

• Korkea kotimaisuusaste 

- vähintään 80 % tuotteen omakustannusarvosta (työ ja raaka-

aine)

• Asiantuntijaraadin hyväksymä tuote. 

• Käyttötarkoitukseen sopiva, muotoilultaan onnistunut ja

ammattitaidolla valmistettu tuote

• Omaperäinen “tuotteen tarina” antaa lisäarvoa

• Yritysmäinen tuotantotapa ja tuotannon määrä   



Maakuntien Parhaat -merkin 

kustannukset 

• Liittymismaksu: 

105 € + alv 23 % 

• Käyttöoikeusmaksu: 

100 € + alv 23 % ( lv < 20.000 €) 

180 € + alv 23 % ( lv >20.000 €) 

• Auditointimaksu: - joka kolmas vuosi 

Suositushinta 400 € + alv. 23 %, lisäksi matkakulut



Kirsi Mutka-Paintola

Maakuntien parhaat –tuotevastaava, yritysneuvoja

Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus

ProAgria Etelä-Savo ry.

puh. 040 5796330

kirsi.mutka-paintola@maajakotitalousnaiset.fi

kirsi.mutka-paintola@proagria.fi

www.maakuntienparhaat.fi

www.facebook.com/maakuntienparhaat


