
 

KUTSU 

 
ELINTARVIKETIEDON ABC  

Ajankohtaista elintarviketietoasetuksesta 
ruokayrityksille 

 

 

 

 

Tervetuloa päivittämään tiedot EU:n elintarviketietoasetuksen edellyttämistä ruokatiedoista!  

Elintarviketietoasetuksen tarkoituksena on tarjota kuluttajille selkeä kuva siitä, missä ja mistä elintarvikkeet 
on valmistettu sekä mitä ainesosia, ravintoaineita ja allergeenejä ne mahdollisesti sisältävät. Sopiva määrä 
tietoa lisää elintarviketuoteturvallisuutta ja helpottaa asiakkaan ostopäätöstä.  

Oikeat tiedot sopivassa muodossa vaativat kuitenkin hieman perehtymistä. Elintarviketiedon ABC -koulutus 
on tarkoitettu ruoka-alan kaiken kokoisille yrityksille, ammattikeittiöiden ja kaupan henkilöstölle, 
yritysneuvojille, koulutuksen, elintarvikevalvonnan ja järjestöjen ammattihenkilöstölle sekä alan 
opiskelijoille ja opettajille. 

Tuore koulutusmateriaali osoitteessa www.ruokatieto.fi/elintarviketieto auttaa syventämään opittua myös 
oman työpöydän äärelle palatessa.  

Tilaisuuden järjestävät Ruokatieto Yhdistys ry, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry ja 
Elintarviketeollisuusliitto ry. Koulutushanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa yhdessä 
järjestäjien kanssa. 

Aika   ti 13.10.2015 klo 11.30–16, 
pakkausmerkintäklinikka yritysten pakkausmerkintäkysymyksiä varten 
etukäteisilmoittautumisten perusteella klo 18 saakka. 

Paikka  Etelä-Savon ammattiopiston auditoriossa Mikkelissä  
(Otavankatu 4, 50101 Mikkeli) 

Ilmoittautumiset Tilaisuus on maksuton, mutta jaettavan materiaalin ja tarjoilun vuoksi 
pyydämme ilmoittautumista 6.10.2015 mennessä p.0400 261 094.  

 https://etelä-savo.maajakotitalousnaiset.fi/ajankohtaista/elintarviketieto-
esiin-koulutukset-auttavat-yrityksia-kertomaan-ruuasta-oleellisen 

Lisätietoja Suvi Korhonen p. 043 824 9505, suvi.korhonen@maajakotitalousnaiset.fi  

https://etel%C3%A4-savo.maajakotitalousnaiset.fi/ajankohtaista/elintarviketieto-esiin-koulutukset-auttavat-yrityksia-kertomaan-ruuasta-oleellisen
https://etel%C3%A4-savo.maajakotitalousnaiset.fi/ajankohtaista/elintarviketieto-esiin-koulutukset-auttavat-yrityksia-kertomaan-ruuasta-oleellisen


 

TILAISUUDEN OHJELMA 
 
klo 11.30  Ilmoittautuminen Etelä-Savon ammattiopiston auditorion aulassa, jossa on 

mahdollista tutustua koulutuksiin ja palveluihin, joita ruokayrityksille alueella 
tarjotaan. 

klo 12.15  Tervetuloa ja hankkeesta lyhyesti  
Tiina Lampisjärvi, toiminnanjohtaja, Ruokatieto Yhdistys ry 

klo 12.30  Elintarviketietoasetus suomalaisessa ruoka-alan yrityksessä  
Elintarviketieto esiin! -koulutusmateriaali työkaluksi. 
Kirsi Mutka-Paintola, Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus 

  
klo 13.15  Ruokayrittäjä, muista ainakin nämä! 

Tyypillisiä terveystarkastajan huomautuksia ja vinkkejä alueen 
ruokayrityksissä.  
Terveystarkastaja Nina Gynther, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut 

 
klo 13.45 Keskustelua, kysymyksiä 
 
klo 14.00  Kahvi- ja virkistäytymistauko ja mahdollisuus tutustua aulan näyttelyyn. 
 
klo 14.20  Elintarviketieto esiin! – ratkaisumalleja alan yrityksissä 

Valmistava yritys elintarviketietoasetuksen soveltajana  
Taina Laitinen, yrittäjä, Vavesaaren tila, Kangasniemi 
 

klo 14.40 Miten elintarviketietoasetus on muuttanut ruokapalveluyrityksen toimintaa 
 Marleena Tanhuanpää, johtaja, Elintarviketeollisuusliitto ry 
 
klo 15  Kysymyksiä & vastauksia –paneeli 

Vastaajina Maa- ja kotitalousnaisten yritysasiantuntija Kirsi Mutka-Paintola, 
valvontaviranomainen Mikkelin seudun ympäristöpalveluista, 
elintarvikeyrittäjä Taina Laitinen, Marleena Tanhuanpää 
Elintarviketeollisuusliitto 
Keskustelua, palautetta elintarviketietoasetuksesta ja tuoreesta 
koulutusmateriaalista. Kysymyksiä voi lähettää etukäteen 
suvi.korhonen@maajakotitalousnaiset.fi 
Puheenjohtajana yritysasiantuntija Suvi Korhonen, Etelä-Savon Maa- ja 
kotitalousnaisten piirikeskus 

 
klo 16  Tilaisuus päättyy 

Kiitos ja hyvää kotimatkaa! 
Suvi Korhonen, Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus 

  
klo 16 - 18  Pakkausmerkintäklinikka 

Apua yrityskohtaisiin pakkausmerkintäasioihin 
Kirsi Mutka-Paintola, Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus, 

 Suvi Korhonen, Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus  


