
Pakkausmerkinnät viestii laatua
21.4.2022  klo 13-16

Sanna Lento-Kemppi
Uudet askeleet elintarvikealalla Kaakkois-Suomessa 1.11.2020-31.12.2022



Uudet askeleet elintarvikealalla Kaakkois-

Suomessa -hanke 

• Hankkeen päätoteuttajana toimii ProAgria Etelä-Suomi ry/Etelä-Suomen maa- ja 
kotitalousnaisten piirikeskus

• Hankkeen tavoitteena on 

– vahvistaa alueen elintarvikealan yrittäjien ja yritysten osaamista

– tuoda elintarvikealan tietoa yrittäjille ja toimijoille

– vahvistaa elintarvikealan näkyvyyttä ja imagoa alueella 

• Hanketta toteutetaan eri muotoisilla tiedotuksilla, alueseminaareilla, työpajoilla sekä 
opintomatkoilla

• Hankkeen toteutusaika 1.11.2020-31.12.2022



Ohjelmassa tänään

13.00  Tilaisuuden avaus
Sanna Lento-Kemppi,  yriEtelä-Suomen maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus/ ProAgria Etelä-Suomi ry

13.20  Pakolliset pakkausmerkinnät – mitä pitää kertoa elintarvikkeesta
Tuulikki Lehto, ylitarkastaja, Ruokavirasto

14.10  Käytännön kokemuksia pakkausmerkintöjen valvonnasta 
Johanna Laitinen, terveystarkastaja, Lappeenrannan seudun ympäristötoimi

14.30 Pieni tauko

14.40  Elintarvikkeen markkinointiin liittyvä viestintä, terveysväittämät 
– mitä saa sanoa ja mitä ei    Marjo Misikangas, ylitarkastaja, Ruokavirasto

15.15  Kontaktimateriaalit – hyvä tietää elintarvikkeen pakkausmateriaaleista, kääreistä
Merja Virtanen, ylitarkastaja, Ruokavirasto

15.50  Keskustelua ja tilaisuuden päättäminen 



Pakkaukset puhuttavat..

• Pakkauksen monet tehtävät – yrittäjän tehtävä paljon valintoja, ostettava osaamista tai yritettävä tehdä 

itse asioita, jotka eivät ole ihan ”ominta”

• Kun yrittäjä ostaa rahtityönä tuotteen valmistusta – tuleeko rahtityön tekijältä riittävät 

tiedot, kuka laittaa etiketin, valmistaja, pakkaaja, raaka-aineen tuottaja/omistaja..

• Parasta ennen vai viimeinen käyttöpäivä –merkinnät  -mistä tietää merkitä oikein tuon 

ajankohdan..

• Pakkausmateriaalin valinta –mitkä on valintakriteerit, onko tietoa, osaamista valita/kysyä..miksi tämä on 

tärkeä osa tuotteen laatua

• Oikeat ja riittävät tiedot tuotteesta kertoo yrittäjän/valmistajan 
osaamisesta, ammattitaidosta ja vastuullisuudesta –siis vahvistaa 
kuluttajalle syntyvää laatumielikuvaa tuotteesta



Tulevat tapahtumat

Kaakkois-Suomen elintarvike- ja ruoka-alanyrittäjille
Opintomatka Ruotsiin 6.-10.6.2022
Paikkoja on rajoitetusti, joten varaa oma paikkasi (sitova ilmoittautuminen) pikapikaa tai viimeistään ma 25.4.2022 – ilmoittautuminen tapahtumasivulla – linkki tästä  
https://tilaisuudet.proagria.fi/event/Xzo4w Matkan hinta on 600€/ hlö + alv.   

Tilaisuus paikallisille elintarvikkeiden tuottajille/viljelijöille ke 27.4.2022 klo 13.00 – 16.00
Kymen Paviljonki www.kymenpaviljonki.fi, Helsingintie 408, 45740 Kouvola
-ohjelmassa vähittäiskaupan ajankohtaiset asiat, tilaisuudessa mukana Kymen Seudun Osuuskaupasta Ari Hyytiä, Anne Hietanen ja Miika Heinola

erityisesti leipomo- ja kahvilayrittäjille tuotekehitysideoita -- Tsupukat, sultsinat, pyöröt, vatruskat, kokkoset.. 
Karjalaisii piirakoit – piirakkapaja ma 2.5.2022 klo 15.30-20 
Ammattiopisto Sampo,  Pohjolankatu 12, konditorialuokka (luokka A121), käynti sisäpihan kautta
Piirakka”matkan” oppaana toimii Ulla Viskari-Lippojoki --Ulla on kotitalousopettaja, Joutsenon rieskaemäntä 2003-2005 ja vetänyt piirakkapajoja 
aiemminkin sekä  Joutsenon karjalaseurassa aktiivisesti mukana
työpajan hinta on 25€ +alv.  Ilmoittautuminen 25.4.2022 mennessä tilaisuuden tapahtumasivulla painikkeella ”Ilmoittaudu”  tapahtumasivulle pääset 
tästä https://tilaisuudet.proagria.fi/event/r4pZO Huom. paikkoja on rajoitettu määrä – kannattaa ilmoittautua pikaisesti 😊
Lisätietoja /yhteyshenkilö  Sanna Lento-Kemppi p. 040 544 7768 sanna.lento-kemppi@maajakotitalousnaiset.fi

https://tilaisuudet.proagria.fi/event/Xzo4w
http://www.kymenpaviljonki.fi/
https://tilaisuudet.proagria.fi/event/r4pZO
mailto:sanna.lento-kemppi@maajakotitalousnaiset.fi


Ota meihin yhteyttä

Sanna Lento-Kemppi p. 040 5447768 sanna.lento-kemppi@maajakotitalousnaiset.fi

Tuula Repo p. 040 5880958 tuula.repo@proagria.fi

Juha-Pekka Ryynänen p. 044 4811148 juha-pekka.ryynanen@proagria.fi

Hannele Veteli p. 040 7092492  hannele.veteli@maajakotitalousnaiset.fi

mailto:sanna.lento-kemppi@maajakotitalousnaiset.fi
mailto:tuula.repo@proagria.fi
mailto:juha-pekka.ryynanen@proagria.fi
mailto:hannele.veteli@maajakotitalousnaiset.fi


Miten pääsee mukaan?

Ilmoittaudu ja kerro toiveesi (mitkä teemat sinua kiinnostaa) nettisivun lomakkeella tai vaikkapa 

sähköpostilla meille yhteyshenkilöille

https://www.maajakotitalousnaiset.fi/hankkeet/uudet-askeleet-elintarvikealalla-kaakkois-suomessa-

16151

Lähetämme tiedotteita ja uutiskirjeitä  ajankohtaisista elintarvikealan asioista, tapahtumista (jos et 

halua näitä sähköpostiisi, ilmoita meille)

Tarjoamme asiantuntijaosaamista myös yrityskohtaisesti (esim. Neuvo 2020 KIKY, KehPa –palvelut)

https://www.maajakotitalousnaiset.fi/hankkeet/uudet-askeleet-elintarvikealalla-kaakkois-suomessa-16151


Seminaarit, työpajat
esimerkkejä teemoista

tuotekehityksen uudet suunnat, erilaistaminen, elintarvikkeen laatu ja turvallisuus, 

pakkaukset, teknologiset ratkaisut/ uudet teknologiat, kestävä kehitys/vastuullisuus, 

ilmastoystävällinen ruoka, markkinointi ja viestintä, visuaalisuus, kansainvälistyminen, 

artesaaniruoka ja Artesaaniruoan SM-kilpailu 2022 Lappeenrannassa, EU:n 

nimisuojatut elintarvikkeet, Karelia a la carte -merkki tulee myös Etelä-Karjalaan, 

erikoisruokavaliot, reseptiikka, terveelliset elintarvikkeet ja ravitsemus, julkiset 

hankinnat, rahoitusmahdollisuudet elintarvikealan pk-yrityksille, talouden hallinta ja 

yritystoiminnan kannattavuus, kuluttajien ostokäyttäytyminen ja trendit, elintarvikealan 

tutkimus ja sen hyödyntäminen yrityksen kehittämisessä, elintarvikealan 

lainsäädäntö, jakelukanavat (mm.vähittäiskauppa, suoramyynti, verkkokauppa, 

REKO lähiruokarenkaat), toimialakohtaiset erityiskysymykset – luomu, luonnontuotteet, 

liha, kala, vilja, kasvikset, marjat ja hedelmä


