
Ruokaviraston pk-hanke
ruokavirasto.fi/pkneuvonta
ruokavirasto.fi/vienti

Ruoka-ala kasvuun – tehoa 
kehittämistoimintaan yhteistyön kautta

Ruokavirasto aloitti toimintansa 1.1.2019, kun 
Elintarviketurvallisuusvirasto, Maaseutuvirasto 
sekä osa Maanmittauslaitoksen 
tietotekniikkapalvelukeskusta yhdistettiin 
uudeksi virastoksi.

http://www.ruokavirasto.fi/pkneuvonta
http://www.ruokavirasto.fi/vienti


Pk-hankkeessa keskitytään elintarvikealan 
pk-yritysten auttamiseen

• Pk-hanke pohjautuu Sipilän hallitusohjelman kärkihankkeisiin, rahoittajana on 
maa- ja metsätalousministeriö (2016 –2019).

• Kahden osahankkeen (pk-neuvontahanke ja pk-vientihanke) tavoitteina on
• parantaa yritysten osaamista elintarvikelainsäädännön soveltamisessa ja siten 

vähentää yritysten kokemaa hallinnollista taakkaa
• edistää yritysten kilpailukykyä ja vientivalmiuksia neuvomalla, ohjaamalla ja 

kouluttamalla yrityksiä elintarvikevientiin liittyvissä kysymyksissä
• luoda uudenlaisia vuorovaikutukseen perustuvia käytäntöjä alan yritysten ja 

viranomaisten välille.

• Pk-hankkeen kohderyhmä: elintarvikealan pk-yritykset ja heitä neuvovat tahot

• Tilaa Ruokaketjun uutiskirje – saat tietoa elintarviketurvallisuudesta, viennistä ja 
hankkeista: www.ruokavirasto.fi/uutiskirjeet

https://www.ruokavirasto.fi/uutiskirjeet


Pk-hankkeessa keskitytään elintarvikealan 
pk-yritysten auttamiseen

PK-NEUVONTAHANKE - www.ruokavirasto.fi/pkneuvonta

• Tuotettu selkeitä oppaita ja verkkokoulutuksia, useita kieliversioita
• ravintolat; pienet liha-alan laitokset; alkutuotannon yhteydessä tapahtuva myynti ja 

pienimuotoinen kasvikunnan tuotteiden jalostus; pakkausmerkinnät

• tulossa 2019: etämyyntiyrityksen perustaminen ja luomuelintarvikkeiden valmistus

• Koulutusta kasvokkain ja verkossa – esimerkiksi vuonna 2018 lähes 30 koulutusta 
paikallisten tahojen kanssa. Tulevia tapahtumia:
• 9.10. luomuelintarvikkeiden valmistuksen aloittaminen (Lieto)

• 10.10. luonnonkasvit elintarvikkeena (Eura)

• Teemme mielellämme yhteistyötä esimerkiksi koulutuksissa! Ota yhteyttä: 
pk-neuvonta@ruokavirasto.fi ja Twitterissä @Oivaruoka

http://www.ruokavirasto.fi/pkneuvonta
mailto:pk-neuvonta@ruokavirasto.fi
https://twitter.com/oivaruoka


Pk-hankkeessa keskitytään elintarvikealan 
pk-yritysten auttamiseen

PK-VIENTIHANKE - www.ruokavirasto.fi/vienti

• Neuvontaa elintarvikeviennin viranomaisvaatimusten selvittämisessä, 
tietopaketteja viennistä ja mahdollisista vientimaista – tähän mennessä neuvottu 
yli 500 tahoa

• Vientikoulutusta yrityksille ja valvojille – esimeriksi vuosittainen vientivalmennus 
yhdessä Food from Finland -ohjelman kanssa; viennin verkkokoulutukset viejille ja 
valvojille. Tulevia tapahtumia:
• luomutuotteiden vientikoulutus yhdessä Food from Finlandin kanssa 25.9. (Helsinki)

• vientiseminaari yhdessä MTK:n ja Food from Finlandin kanssa 10.12. (Helsinki)

• Teemme mielellämme yhteistyötä esimerkiksi koulutuksissa ja vientikysymyksissä! 
Ota yhteyttä: vienti@ruokavirasto.fi ja Twitterissä @Export_team

http://www.ruokavirasto.fi/vienti
http://www.ruokavirasto.fi/vienti/vientivalmennus
http://aineisto.ruokavirasto.fi/vienninrakennuspalikatyrityksille/
http://aineisto.ruokavirasto.fi/vienninpelisaannot/
mailto:vienti@ruokavirasto.fi
http://www.twitter.com/export_team


Oppaat

Selkosuomi, ruotsi, 
englanti, turkki, kiina, 
valmisteilla vietnam

Selkosuomi, ruotsi, 
englanti, turkki, kiina

Selkosuomi, ruotsi, 
englanti

Selkosuomi, 
valmisteilla ruotsi ja 
englanti



Verkkokoulutukset

Elintarvikkeista annettavat 
tiedot: suomi, valmisteilla ruotsi 
ja englanti

Ravintolatoiminnan aloittaminen: 
suomi, ruotsi, englanti, venäjä, 
arabia

Liha-alan laitostoiminnan 
aloittaminen: suomi, ruotsi, 
englanti

Elintarvikkeiden myynti ja 
kasvikunnan tuotteiden 
jalostaminen: suomi,  ruotsi

Viennin rakennuspalikat 
yrityksille: suomi, ruotsi

Viennin pelisäännöt valvojille: 
suomi, ruotsi

http://aineisto.ruokavirasto.fi/pakkausmerkinnät/
http://aineisto.ruokavirasto.fi/pkneuvonta/ravintola/
http://aineisto.ruokavirasto.fi/pkneuvonta/lihalaitos/
http://aineisto.ruokavirasto.fi/pkneuvonta/alkutuotanto/
http://aineisto.ruokavirasto.fi/vienninrakennuspalikatyrityksille/
http://aineisto.ruokavirasto.fi/vienninpelisaannot/


www.ruokavirasto.fi/pkneuvonta
www.ruokavirasto.fi/vienti

KIITOS

http://www.ruokavirasto.fi/pkneuvonta
http://www.ruokavirasto.fi/vienti

