Ohje SASS-sertifiointiin tuottajalle
Tämä ohje on tarkoitettu tuottajalle, joka haluaa sertifioida tuotteensa Suomalaiseksi Aidoksi Siideriksi.

Miksi haluaisin sertifioida siiderini? Valtaosa siiderin nimellä myytävistä tuotteista on hyvin halvalla pääosin
sokerista ja vedestä tehtyä juomaa, jossa omenaa on lähinnä mausteeksi. Usein näiden tuotteiden
aistinvarainen laatukin on kovin kyseenalainen. Aidon siiderin sertifikaatin avulla voit kuluttajan silmissä
erottautua siiderilläsi näistä tuotteista. Mitä useampi tuottaja sitoutuu aidompaan tuotantotapaan ja
sertifikaatin käyttöön, sitä tutummaksi termi Suomalainen Aito Siideri tulee. Tästä hyötyvät kaikki
sertifioidut tuottajat.

Voit hakea kolmenlaista sertifikaattia: 1. Suomalainen Aito Siideri. 2. Käsittelemätön Suomalainen Aito
Siideri 3. Maustettu Suomalainen Aito Siideri. Näistä selvästi yleisin on ensimmäinen. Tarkemmat kuvaukset
sertifikaattityypeistä löytyvät määritelmästämme. Myönnettyyn sertifikaattiin voi myös sisältyä prosessiin
liittyviä lisämerkintöjä kuten esimerkiksi suodatettu, makeutettu tai hiilihapotettu. Etiketissä ja kaikissa
markkinointimateriaaleissa on oltava maininnat näistä käsittelyistä. Tällä tavalla halutaan auttaa kuluttajaa
valitsemaan haluamansa siiderin.

Sertifikaatti on aina vuosikertakohtainen, eli se haetaan joka vuosi uudestaan, koska valmistuskaan ei
varmasti joka vuosi ole samanlainen ja ihan samanlaista tuotetta ei helposti joka vuosi pysty tekemään.
Sertifikaatin uusinta on hyvin yksinkertaista, siihen ei montaa minuuttia kulu.

Sertifikaatti ei maksa mitään. Sen saamisen ainoa edellytys on, että tuote on aidon siiderin määritelmämme
mukainen.

Sertifikaattia haet vapaamuotoisella hakemuksella sähköpostitse seuran sertifiointivastaavalle,
sertifiointi@aitosiideri.fi. Voit hakea sertifiointia joko vapaamuotoisella kuvauksella tuotteesta (valmistusa
raaka aineineen, tuo een kauppanimi, alkoholiprosen ABV, sekä eto mitä kolmesta mahdollisesta
sertifikaatista haetaan). Voit vaihtoehtoisesti myös täyttää seuran sivulta löytyvän Excel-lomakkeen, jossa
kysytään samat tiedot.

Seuran hallitukselle annetut tiedot ovat luottamuksellisia, vain tuotteen etiketissä näkyvät tiedot kerrotaan
julkisesti, mutta sertifikaattia valvova hallitus tarvitsee laajemmin tietoa. Hallitus käsittelee hakemuksen
kolmen vuorokauden kuluessa, mutta hakemus on syytä tehdä huomattavasti aiemmin, jos jotain tarvitsee
vielä korjata ennen etikettien painoa. Vastauksena saat sertifikaattitodistuksen, sertifikaatin käyttöehdot ja
sertifikaattilogon pdf-muodossa.

Myönnetyt sertifikaatit päivitetään seuran sivuille aitosiideri.fi.

Näin haet sertifikaattia käytännössä:

1. Tee sertifikaattihakemus SASS:lle käytettävissäsi olevin tiedoin. Ajoissa. Mielellään yli kuukausi
ennen tuotteen suunniteltua myyntiin tuloa. Voit täydentää tietoja tarvittaessa myöhemmin.
2. Sovi etiketin suunnittelusta (graafinen suunnittelija) ja painamisesta (etikettipaino) hyvissä ajoin.
Tähänkin voi ainakin uusi tuottaja hyvin varata kuukauden, asioilla on taipumusta kestää.
Suurimman osan asioista voi sopia, vaikkeivät lopullisen tuotteen kaikki tiedot olisikaan tiedossa.
Etikettipainot osaavat auttaa myös etikettien applikointiin (pulloon kiinnitys) liittyvissä
kysymyksissä.
3. Jos haluat tuotteen kauppamyyntiin, vaaditaan yleensä GTIN -koodi (viivakoodi, entinen EANkoodi). Näitä Suomessa hoitaa (monopolina) GS1.
4. On hyvä varmistaa, että tuotteen nimi ei ole jo varattu. Tämän voit tehdä PRH:n
tavaramerkkitietokantahaulla. Ilmainen, löytyy netistä.
5. Tuotteen myyntilupaan vaadittavan analyysin voi Suomesta tilata vain Alkon
alkoholintarkastuslaboratorio ACL:ltä. Edukkaampi ja täysin luvallinen vaihtoehto on tilata testit
esim. Virosta. Virossa testejä tekee ainakin Veterinary and Food Laboratory Eesti (Vetlab).
Testitulosten saapumiseen saa varata muutaman viikon molemmissa. Etiketin lopulliset tiedot saa
yleensä päivitettyä pikana laboratoriotulosten tultua.

Huomioi, että mikäli tuote on SASS-sertifioitu ja etiketissä on SASS:n sertifikattilogo, ei painolupaa saa
antaa ennen kuin sertifikaatti on myönnetty. Sertifikaattilogo on rekisteröity tavaramerkki

