
 
Kuningatar tavaramerkin käyttösäännöt 
 
Yleistä 
 
Kuningatar –tavaramerkin käyttö 
 
Kuningatar® -tavaramerkki on Suomen Mehiläishoitajain Liiton jäsenyhdistysten jäsenten jäsenetu.  
Kuningatar® -tavaramerkin myyjältä ja/tai käyttäjältä edellytetään lisäksi, että myyjä ja/tai käyttäjä on 
hoitanut SML:n johtokunnan ja yleiskokouksen päättämät yhteiset velvoitteet täysimääräisenä vuosittain 
tavaramerkin koko käyttöajalta SML:lle (esimerkiksi pesäkohtainen menekinedistämismaksu). SML:lla on 
oikeus tarkastaa tämän todentamiseksi sopimuksen haltijan kirjanpito tai saada vahvistus tilintarkastajan 
lausunnolla. SML:n tarkastajalla on vaitiolovelvollisuus. 
 
Kuningatar® -tavaramerkin käyttö on sallittu vain suomalaiselle mehiläisalan yritykselle tai 
mehiläistarhaajalle (tai suomessa asuvalle mehiläistarhaajalle). 
 
Kuningatar –tuotepakkaus ja joutsenlippu 
 
Kuningatar-tuotepakkauksia tehdään vain joutsenlipullisena. Kaikkien Kuningatar-tavaramerkin alla olevien 
mehiläispesästä saatavien tuotteiden tulee olla 100 % suomalaista alkuperää (esimerkiksi: hunaja ja siitepöly, 
mehiläisvaha, propolis, mehiläismyrkky ja emomaito). Muilta osin noudatetaan joutsenlipun sääntöjä. 
 
Joutsenlipun käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Sen voi tehdä tölkkien oston yhteydessä jokaisen tölkin 
myyjän luona tai suoraan SML:lle lähetettävällä rekisteröintikaavakkeella. Kaavake löytyy muun muassa 
SML:n www-sivuilta. Lisäksi SML:lle pitää lähettää kaksi purkkia hunajaa laatutarkastukseen, millä 
perusteella tarhaajalle pystytään antamaan tietoja hunajan laadusta. Näytteet on lähetettävä tavallisessa 
myyntipakkauksessa ja asianmukaisilla merkinnöillä varustettuna. 
 
SML:lla on oikeus myöntää joutsenlipun käyttöoikeus vain hunajalle. 
 
Kuningatar-tuotteiden rekisteröinti 
 
SML rekisteröi Kuningatar -tuotteet tarvittaviin käyttötarkoituksiin aina keskeisiltä tavaramerkin 
tunnusmerkeiltä. Tavaramerkin rekisteröintioikeus on vain SML:lla Kuningatar® -tavaramerkkiin perustuen.  
 
Myyjän ja/tai käyttäjän oikeudet 
 
Myyjällä ja/tai käyttäjällä ei ole oikeutta suojata tai muutoin ottaa vain itselleen myynnissä ja/tai käytössä 
olevaa Kuningatar –tavaramerkillä varustettua myyntipakkausta tai tuotetta. 
 
Myyjä ja/tai käyttäjä voi luovuttaa teettämänsä Kuningatar –tavaramerkkiin liittyvän suunnittelutyön toiselle 
osapuolelle sopivaksi katsomaansa korvausta vastaan. Edellä mainittu toinen osapuoli ei saa käyttää 
luovutettua suunnittelutyötä ilman asianmukaista sopimusta SML:n kanssa. 
 
Sopimuksen ja painoasun hyväksyntä 
 
Kuningatar tavaramerkillä varustettuun tuotteeseen ja/tai eri pakkauskokoihin liittyvät sopimukset ja 
painoasun hyväksyy SML:n puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja. Tarvittaessa päätös 
alistetaan johtokunnalle. 
 
 
 



Sopimuksen allekirjoittaminen 
 
Myyntiin ja/tai käyttöön liittyvä sopimus on allekirjoitettava painoasun hyväksymisen jälkeen ennen 
pakkauksen ja/tai etiketin tilaamista. Sopimusaikana hankitut Kuningatar-tavaramerkillä varustetut 
pakkaukset ja etiketit saa käyttää loppuun sopimuskauden jälkeen, mikäli niistä on maksettu sopimuskauden 
aikana määrätty korvaus ja käyttövuotta koskeva menekinedistämismaksu SML:lle. 
 
 

Kuningatar-hunaja 
 
Käyttö 
 
Kuningatar-hunajapakkauksia ja etikettejä voi hankkia vain tarvikemyynnin kautta. (Rahtipakkaaminen 
luetaan tähän ryhmään.) 
 
Painoasu 
 
Kaikissa Kuningatar -hunajatuotteissa käytetään painotekniikasta riippuen aina samaa alkuperäistä painoasua 
(tekstit, fontit, kuviot, väritys). Alkuperäisen painoasun antaa SML. (perusteet, kun ovat valmiina). 
 
Jos saman painoasun käyttö ei ole mahdollista painopinnasta johtuen, tai painopinta antaa mahdollisuuden 
parempaan painoasuun ja lisäteksteihin, painoasun hyväksyy SML:n puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 
toiminnanjohtaja. Tarvittaessa päätös alistetaan johtokunnalle. 
 
EAN-koodi 
 
Kaikkiin myytävänä oleviin muovisiin nykyisen muotoisiin 450 g Kuningatar-hunajatölkkeihin laitetaan 
sama EAN-koodi, jota käyttää jokainen myyjä. Yksittäinen tarhaaja saa kuitenkin edellä kerrotusta poiketen 
halutessaan käyttää yksilöllistä EAN-koodia. Muut pakkauskoot varustetaan kukuin erilaisella EAN-
koodilla. 
 
Myyntioikeus  
 
Myyntioikeus annetaan vain mehiläisalan tarvikevälittäjille ja paikallisyhdistyksille (kutsutaan jäljempänä 
myyjäksi) edellyttäen, että myyjällä on riittävät valmiudet hankkia tölkkiä. 
 
Miten myyntioikeuden saa 
 
Sen, joka haluaa myydä Kuningatar-tavaramerkillä varustettua hunajapakkausta ja/tai etikettiä, on tehtävä 
siitä ensin sopimus SML:n kanssa. Myyntioikeudesta SML perii korvauksena kulloinkin SML:n johtokunnan 
määräämän hinnan (2006 – 2008 2,25 cnt/kg). Korvaus maksetaan aina pakkauksen tilauksen yhteydessä. 
 
Myyjä tai rahtipakkaaja on velvollinen ilmoittamaan laskutusperusteen aina tölkkejä tilatessaan, ja SML:lla 
on oikeus tarkastaa tämän todentamiseksi myyjän kirjanpito tai myyjä voi vahvistaa maksusuorituksensa 
oman tilintarkastajan lausunnolla. SML:n tarkastajalla on vaitiolovelvollisuus. 
 
Jälleenmyynti 
 
Kuningatar-tavaramerkillä varustettua hunajapakkausta tai etikettiä voi ottaa jälleenmyyntiin vain myyjältä, 
joka on tehnyt sopimuksen SML:n kanssa. Silloin SML:n kanssa sopimuksen tehnyt myyjä maksaa 
myyntioikeudesta maksettavan korvauksen. Jälleenmyyjän ei siten tarvitse tehdä erikseen sopimusta 
myynnistä SML:n kanssa. 
 
 
 



Kulta-Kuningatar-hunaja 
 
Käyttö 
 
Kulta-Kuningatar hunajapakkauksia ja etikettejä voi käyttää mehiläistarhaaja ja/tai hunajan pakkaaja. 
 
Erityisehdot 
 
Kulta-Kuningatar-hunajapakkauksen ja etiketin käyttäjän hunajan laadun tulee olla joko aiemman 
laatuseurannan mukaan erinomainen, tai se pitää pystyä muuten osoittamaan. 
 
Painoasu 
 
Kaikissa Kulta-Kuningatar –hunajapakkauksissa ja etiketeissä käytetään painotekniikasta riippuen aina 
samaa alkuperäistä painoasua (tekstit, fontit, kuviot, väritys). Alkuperäisen painoasun antaa SML. (perusteet, 
kun ovat valmiina). 
 
Jos saman painoasun käyttö ei ole mahdollista painopinnasta johtuen, tai painopinta antaa mahdollisuuden 
parempaan painoasuun ja lisäteksteihin, painoasun hyväksyy SML:n puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 
toiminnanjohtaja. Tarvittaessa päätös alistetaan johtokunnalle. 
 
EAN-koodi  
 
Jokainen käyttöoikeuden saaja saa oman henkilökohtaisen EAN-koodin SML:lta jokaiselle erilaiselle 
tuotepakkaukselle. 
 
Käyttöoikeus 
 
Kulta-Kuningatar-hunajapakkauksen ja etiketin käyttö-oikeuden voi hankkia vain SML:sta. Saman 
sopimuksen tekijänä voi olla myös useampi kuin yksi mehiläistarhaaja. 
 
Miten käyttöoikeuden saa 
 
Sen, joka haluaa käyttää Kulta-Kuningatar merkillä varustettua hunajapakkausta tai etikettiä, on tehtävä siitä 
ensin sopimus SML:n kanssa. Käyttöoikeudesta SML perii korvauksena kulloinkin SML:n johtokunnan 
määräämän hinnan (2006 – 2008 2,25 cnt/kg). Korvaus maksetaan aina tölkin tilauksen yhteydessä. 
 
Kulta-Kuningatar-hunajapakkauksen ja etiketin käyttäjä vastaa itse kaikista perusetiketin mahdolliseen 
muokkaukseen, tölkin hankintaan ja painatukseen liittyvistä kustannuksista. Etikettiin on mahdollista painaa 
omia tietoja. 
 
Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan laskutusperusteen aina tölkkejä tilatessaan, ja SML:lla on oikeus 
tarkastaa tämän todentamiseksi käyttäjän kirjanpito. SML:n tarkastajalla on vaitiolovelvollisuus. 
 
Jälleenmyynti 
 
Kulta-Kuningatar -tavaramerkillä varustetun pakkauksen ja etiketin myynti edelleen toiselle osapuolelle on 
kielletty. 
 
 
 
 
 
 
 



Muut Kuningatar tuotteet 
 
Muiden Kuningatar-tuotteiden, kuten siitepöly, propolis, kynttilät, jne. kohdalla menetellään kuten hunajan 
kohdalla. Jos joku haluaa tehdä sitä varten etiketin joko myyntiin tai omaan käyttöön, niin jokainen voi sen 
toteuttaa omalla kustannuksellaan. Ensin pitää kuitenkin saada siihen lupa SML:sta, sitten suunnittelu, 
sopimus, toteutus ja myynti tai oma käyttö. 
 
Muiden tuotteiden suunnittelun pohjana käytetään samoja fontteja, kuvioita ja väritystä sekä keskeisiä 
tekstejä kuin edellä hunajan kohdalla. 
 
Muiden kuin hunajan kohdalla lupa pyydetään etukäteen erikseen SML:sta, koska korvauksen 
suuruutta ei ole vielä niiden osalta päätetty. 
 
 

Kertyneiden varojen käyttö 
 
Kertyneillä varoilla kustannetaan tölkkiin tehtävät uudistukset ja loput käytetään kulloinkin parhaalla 
mahdollisella tavalla johtokunnan päätöksen mukaan esimerkiksi hunajan kulutuksen lisäämiseksi. 
 
 


