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Elintarvikepäivä on alan suurin ja odotetuin koulutus- 
ja ajankohtaistapahtuma. Laaja-alainen joukko 
asiantuntijoita kohtaa täällä toisensa kiinnostavien, 
tulevaisuuteen luotaavien aiheiden äärellä.

Elintarvikepäivän järjestää Elintarvikkeiden Tutkimus-
säätiö yhdessä Elintarviketeollisuusliiton kanssa. 
Elintarviketeollisuusliiton vuonna 1960 perustaman 
säätiön tarkoituksena on tukea tutkimusta ja koulusta, 
jotka edesauttavat suomalaisen elintarviketeollisuuden 
kehittymistä. Elintarvikepäivän tuotolla tuetaan alan tie-
teellistä tutkimusta. 
 
Säätiö myöntää henkilökohtaisia apurahoja jatko-opis-
kelijoille, äskettäin väitelleille täydennysopintoihin sekä 
apurahoja laitokselle tai tutkimusryhmälle elintarvike- 
alaan laajasti liittyviin tutkimushankkeisiin.
 
Rahoituksessa painotetaan ulkomailla suoritettavia 
opintojaksoja. Säätiö tukee myös esimerkiksi alan 
kansainvälistä verkostoitumista edistävien kongressien 
järjestämistä Suomessa. 
 
Vuosittain apurahoja myönnetään keskimäärin 100 000 
euroa hakemusmäärän ja säätiön tulorahoituksen mu-
kaan. Useat sadat elintarvikealan tutkijat ovat saaneet 
rahoitusta säätiöltä sen historian aikana. Vuonna 2017 
apurahoja myönnettiin 28 jatko-opiskelijalle tai taholle. 
 
Elintarvikkeiden Tutkimussäätiön tieteellisen neuvot-
telukunnan jäsenistä Eeva-Liisa Ryhänen, Johanna 
Björkroth ja Vieno Piironen suunnittelivat tämänvuo-
tiseen Elintarvikepäivään hyönteisruokaan keskittyvän 
rinnakkaisohjelman ”Maistuuko mahdollisuuksien 
matomuhennos?”.
 

Elintarviketeollisuusliiton vuodesta 1989 järjestämä 
Vuoden Suomalainen Elintarvike -kilpailu etsii suoma- 
laisen elintarviketeollisuuden maistuvinta ja valovoimai- 
sinta tuoteuutuutta. Tavoitteena on lisätä kaupallistet-
tavien innovatiivisien uutuustuotteiden tunnettuutta 
ja palkita yrityksiä onnistuneesta tuotekehityksestä. 
Tämän vuoden voittaja julkistetaan Elintarvikepäivän 
päätöstilaisuudessa.

Ruokia ja juomia valmistavien yritysten toimintaympäris-
tö muuttuu lainsäädännön muuttuessa ja teknologisen 
kehityksen edetessä, globaaleista trendeistä ja muutok-
sista puhumattakaan. 

Elintarvikepäivän puheenvuoroissa korostuvat tänä 
vuonna yhteistyön merkitys eri toimialojen kesken, 
teknologiset ratkaisut, lainsäädännön vaatimusten huo-
mioiminen, markkinointiosaamisen välttämättömyys ja 
rohkeat ratkaisut. 

Antoisaa päivää ja lämmin kiitos, että olet mukana. 
Ruoka-ala kiihdyttää kohti menestystä!

Marleena Tanhuanpää

Asiamies, 
Elintarvikkeiden Tutkimussäätiö

Johtaja,
Elintarviketeollisuusliitto

Tervetuloa Elintarvikepäivään! Ohjelma 2018
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Ilmoittautuminen alkaa ja näyttely aukeaa
Aamukahvia

Avaus  Sali 101, 1. krs.

Tilaisuuden juontaa toimitusjohtaja Pia Pohja, Elintarviketeollisuusliitto 
 
9.30 - 9.45  Menestyvä elintarvikeala luo Suomelle hyvinvointia
Toimitusjohtaja Jari Latvanen, HKScan Oyj

9.45 - 10.00  Elintarvikeviejän sinivalkoiset vahvuudet
Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen

10.00 - 10.30  Implementing the EU Food and Drink Industry’s 
Ambition for Growth and Jobs
Deputy Director General Dirk Jacobs, FoodDrinkEurope

10.30 - 11.15  Tekoälyllä kasvua, asiakastyytyväisyyttä ja menestystä
Tekoäly on päivän sana, mutta mitä sillä tarkoitetaan? 
Miten tekoäly valjastetaan parantamaan liiketoimintaa?
Tietokirjailija, Country Manager Antti Merilehto, Finch Finland

Neljä rinnakkaisohjelmaa

• Sääntelyllä vai yhteisellä tahtotilalla? (A) 
• Ovatko biosidit hallinnassa? 
• Kasvurohtoja elintarvikevientiin
• Ruoka-alasta toimialojen sulatusuuni

Rinnakkaisohjelmat jatkuvat

• Sääntelyllä vai yhteisellä tahtotilalla? (B) 
• Maistuuko mahdollisuuksien matomuhennos? 
• Rohkeat ratkaisut kiihdyttävät kasvuun
• Vaikuttava markkinointi ei synny sormia napsauttamalla

Vuoden Suomalainen Elintarvike -kilpailun 
voittajan julkistus ja verkostoitumista maukkaan 
buffeen äärellä.

Lounas

Kahvi

Tervetuloa Elintarvikepäivään! Ohjelma 2018
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Elintarvikepäivän 2018 avaus 
Sali 101, 1. krs 
 
 
Rinnakkaisohjelmat 
 
klo 12.00 - 13.45 

1. Sääntely (A) 
 Sali 101, 1. krs 

2. Biosidit 
 Sali 203, 2. krs 
 
3. Vienti 
 Sali 102, 1. krs 

4. Ruoka-alasta 
 toimialojen 
 sulatusuuni 
 Sali 103, 1. krs 

 
Kahvitauon jälkeen: 

5. Sääntely (B)  
 Sali 102, 1. krs

6. Hyönteisruoka 
 Sali 203, 2. krs

7. Rohkea muutos 
 Sali 101, 1. krs

8. Markkinointi 
 Sali 103, 1. krs

2. kerros

1. kerros

Avaus
1 Sääntely (A) 

7 Rohkea muutos

4 Ruoka-ala 
8 Markkinointi
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Kokoustamo
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2. kerrokseen
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Buffet
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Sauna
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2 Biosidit
6 Hyönteisruoka

205

Tapahtumakartta Messukeskus Rinnakkaisohjelmat
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1 Sään te lyl lä vai yh tei sel lä 
tah to ti lal la? (A)  

16:00

Puheenjohtaja edunvalvontajohtaja Riitta Brandt, 
Valio Oy

Sali 101, 1. krs

12:00 
 
12.00 - 12.40 Elin tar vi ke la ki uu dis tuu 
– tur hat pois tur val li suus taa ten

Mikä muuttuu ja miten, kun elintarvikelaki uudistuu?       

Elintarviketurvallisuusjohtaja Sebastian Hielm, MMM 

12.40 - 13.00  Maa kun nat tu le vat, 
mi kä muut tuu?

Maakuntauudistus heijastuu myös ympäristöterveyden-
huoltoon. Mitä muutos tarkoittaa toimijoille?

Elintarviketurvallisuusjohtaja Leena Räsänen, 
Elintarviketurvallisuusvirasto 

13.00 - 13.25  Ra vit se mus si tou mus 
- kan san ter veyt tä il man sää dök siä

Miten suomalaisen toimintamalli kannustaa ruoka-alan 
toimijoita parantamaan ruokavalion ravitsemuslaatua 
sekä edistämään ravitsemusvastuullisia toimintatapoja?

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan pääsihteeri 
Arja Lyytikäinen, Evira

13.25 - 13.45  Kaup pa ta pa lau ta kun ta 
puut tuu epä koh tiin

Miten puolueeton ja riippumaton itsesääntelyelin, 
Elintarvikeketjun kauppatapalautakunta, edistää hyvän 
kauppatavan mukaisia menettelytapoja elintarvike- 
ketjussa?

Professori Kari Hoppu,  
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

14:00 14:00Kahvi Kahvi

Tapahtumakartta Messukeskus Rinnakkaisohjelmat

2 Ovatko biosidit 
hallinnassa?

Puheenjohtaja toimialapäällikkö Mari Lukkariniemi, 
Elintarviketeollisuusliitto

Sali 203, 2. krs

12:00 
Klo 12.00 - 12.45  Biosidit – kemikaalien 
kummajainen

Biosidiasetus sivuaa elintarviketeollisuuden 
toimintaa.

Ryhmäpäällikkö Paula Haapasola, Tukes

12.45 - 13.15  Turvallisempaa tuholais- 
torjuntaa elintarviketeollisuudessa

Mitä keinoja lainsäädäntö sallii jyrsijöiden ja muiden 
tuholaisten kemialliseen torjuntaan?

Ylitarkastaja Sanna Koivisto, Tukes

13.15 -13.45  Tarvitaanko tuhoeläintorjujaa 
vai pärjätäänkö ilman?

Tuholaistorjunnan vastuulliset toimintatavat; miten 
vähennät kemiallisen torjunnan tarvetta.

Toimitusjohtaja Pekka Vuorinen, Pestes Oy
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Rinnakkaisohjelmat

3 Kasvurohtoja elintarvikevientiin
Puheenjohtaja toimialapäällikkö Marika Säynevirta, Elintarviketeollisuusliitto

102-sali, 1. krs

12:00 
 
12.00 - 12.20  Maukkaita ideoita maailmalle  

Business Finlandissa uskotaan ideoiden voimaan. Miten Business Finland rahoittaa ja 
auttaa suomalaisia yrityksiä kasvamaan nopeammin ja kehittämään innovaatioista 
kansainvälisiä menestystarinoita? 

Johtaja Teija Lahti-Nuuttila, Business Finland

12.20 - 12.40  Rakennetaan yhdessä arktisuudesta tarina, 
joka tunnetaan maailmalla! 

Tuote- ja yritysviestien sekä maakuvan tueksi on rakennettu arktiseen ruuantuotantoon 
perustuva konsepti. Yhtenäinen viestinnällinen tarina rakentaa mielikuvaa Suomesta 
puhtaan ruuan tuottajana ja kiinnostavana ruokamaana.  

Markkinointi- ja viestintäpäällikkö Minna Asunmaa, Ruokatieto Yhdistys ry

12.40 - 13.00  Elintarvikeviennin osaajaksi! 

Suomi tarvitsee lisää elintarvikeviennin ammattilaisia. Uusi Elintarvikeviennin Osaaja 
-koulutusohjelma perustuu alan erityistarpeisiin ja lähtökohtiin. Sillä on myös vahva 
kytkentä työelämään. 

Projektipäällikkö Merja Ryökäs, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

13.00 - 13.20  Omistatko brändisi? Jäikö tavaramerkki rekisteröimättä? 
Rohtoa vatsanpuruihin. 

IPR-asiat ovat retuperällä lähes kaikissa yrityksissä. Kotimaassa on vielä kitkuteltu, mutta 
entä kun vienti käynnistyy? Brändin suojaaminen on laitettava kuntoon ja patentointia 
harkittava. Tule hakemaan helposti sulavat eväät kansainvälistymiseen. 

Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori Jouni Hynynen, 
Keski-Suomen ELY-keskus

13.20 - 13.45  Saunan lauteilta suureen maailmaan – Kyrö Distilleryn tarina 

Miten saunaporukan päähänpistosta syntyi maailman parhaaksi gin&tonic -giniksi valittu 
Napue ja kansainvälisesti tunnustettu ruistislaamo? 

Perustaja, brändijohtaja Mikko Koskinen, Kyrö Distillery Company

14:00 Kahvi
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RinnakkaisohjelmatRinnakkaisohjelmat

4 Ruoka-alasta toimialojen sulatusuuni
Puheenjohtaja tutkimus- ja teknologiajohtaja Anu Kaukovirta-Norja, Valio Oy

Sali 103, 1. krs

12:00 
12.00 - 12.20  Elintarvikeala haastaa tutkimustarpeillaan mukaan muut toimialat  

Elintarviketeollisuuden uusi tutkimusstrategia esittelyssä. 

Tutkimus- ja teknologiajohtaja Anu Kaukovirta-Norja, Valio Oy

12.20 - 12.40  Kumppanuudet lisäävät arvoa sekä joustavuutta – yli toimialarajojen 

Uuden liiketoiminnan kehittäminen biotalouden ja kiertotalouden alueelle edellyttää tiiviimpää 
yhteistyötä yritysten, tutkimuslaitosten ja eri toimialojen kesken. 

Director, Strategic Partnerships Esa Laurinsilta, UPM-Kymmene Oyj, Teknologia

12.40 - 13.00  Terveysteknologian ja elintarvikekehityksen yhteistyöllä 
terveempiä kansalaisia 

Ylipaino, liikkumattomuus ja vähäiset yöunet uhkaavat kansalaisten terveyttä. 
Ratkaisut löydetään yhteistyöllä. Yhdessä olemme vahvempia kuin yksin! 

Toimitusjohtaja Saara Hassinen Terveysteknologia ry – Healthtech Finland

13.00 - 13.15  Puusta ruokaan: hemiselluloosasta kotimainen stabilointiaine 

Lähes kolmasosa puun painosta on hemiselluloosaa, jota ei toistaiseksi hyödynnetä teollisesti. 
Korvaako kuusen hemiselluloosa, ”kuusikumi”, tulevaisuudessa guarkumin ja arabikumin? 

Apulaisprofessori Kirsi Mikkonen, Helsingin yliopisto

13.15 - 13.30  Kuluttajakysyntä luo ja ratkaisee globaaleja ongelmia 

Kuluttajilla on perimmäinen valta tuoda uusia innovaatioita markkinoille, ajaa markkinajohtajat 
pois kauppojen hyllyiltä sekä muuttaa yritysten ja kokonaisten arvoketjujen toimintamalleja. 

Toimitusjohtaja Jaakko Kaminen, Welmu International Oy

13.30 - 13.45  Uusi ruokaelämyskeskus tutkii ja testaa asiakaskokemusta 

Turun Kupittaalle avautuu tänä vuonna uusi tutkimus- ja testausravintola. Sen tavoitteena on 
tutkia ihmisten aitoja valintoja uusimpien havainnointimenetelmien avulla. Ruokaelämyskeskus on 
akateemisen tutkimuksen ja elinkeinoelämän kehitystestausten toteutuspaikka, jossa vierailee ja 
syö päivittäin noin 1 500 henkilöä. 

Kehityspäällikkö Mari Norrdal, Aistila / Turun yliopisto

14:00 Kahvi
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Rinnakkaisohjelmat

5 Sään te lyl lä vai yh tei sel lä 
tah to ti lal la? (B)

Puheenjohtaja tuotekehityspäällikkö Laura Koivisto, 
Altia Oyj

Sali 102, 1. krs

14:15 
14.15 - 14.50  Onko Oiva oivallinen järjestelmä? 

Millaisia hyötyjä ja haasteita Oivassa on? Elintarvikealan 
toimijoiden ja valvojien näkemyksiä vuosien 2016-2017 
vaihteessa toteutettujen kyselytutkimusten tuloksiin 
perustuen. 

Tohtorikoulutettava Jenni Kaskela, Helsingin yliopisto 

14.50 - 15.10  Tunne olosuhteesi, varmista 
laatusi 

Mitä hyötyä on olosuhdevalvonnasta? Älä tyydy 
säännösten täyttämiseen, vaan tähtää oikean laadun 
ja tehokkuuden varmistamiseen laadunvalvonnan 
digitalisoinnilla. 

Projektipäällikkö Aura Lehtonen, Nokeval Oy 

15.10 - 15.40  Miten kylmäaineiden lainsää- 
dännön muutokset vaikuttavat tulevaisuuden 
kylmän- ja lämmöntuottoon? 

Tekoälyohjatut energiavirrat elintarviketuotannossa 
vievät liiketoiminnan uuteen aikaan. 

Hallituksen puheenjohtaja J.T. Bergqvist, Huurre Group

15.40 - 16.00  Tunne höyryn vaatimukset  

Ohjeet elintarvikkeiden valmistusprosesseissa käytet-
tävien höyrykattilakemikaalien turvallisuuden varmista-
miseen. 

Ylitarkastaja Merja Virtanen, 
Elintarviketurvallisuusvirasto
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16:00 16:00

Maistuuko mahdollisuuk- 
sien matomuhennos?

Puheenjohtaja Head of Innovation, Director  
Juhani Sibakov, Fazer Bakery, Finland

Sali 203, 2. krs
 

14:15 
14.15 - 14.50  Hyönteisruoka haastaa 
ruokaketjun normit 
Hyönteisruoka on ilmiö, joka puhuttelee jokaista. Suomi 
liittyi vastikään hyönteistalouden kärkijoukkoon ja ruoka-
teollisuus näkee hyönteisissä mahdollisuuksia. Ovatko 
hyönteiset ohikiitävää eksotiikkaa vai todellinen ratkaisu 
ruuantuotannon huomiseen? 

Projektipäällikkö Jaakko Korpela, Turun yliopisto/ 
Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus
 
14.50 - 15.10  Millä ruokimme hyönteisiä 
osana kiertotaloutta? 
Hyönteisten ruokinnassa käytetään paljon soijaa 
valkuaislähteenä. Onko mahdollista korvata soija koti- 
maisilla elintarvikeketjun sivuvirroilla ja parantaa näin 
Suomen valkuaisomavaraisuutta?  

Erikoistutkija Maria Tuiskula-Haavisto, 
Luonnonavarakeskus

15.10 - 15.35  Miksi kuluttaja haluaisi  
syödä hyönteisiä?
Hyönteisruoka kiinnostaa suomalaisia kuluttajia ja 
herättää voimakkaita tunteita. Millaisiin ruokiin 
hyönteiset sopivat? 

Tutkimuspäällikkö Terhi Pohjanheimo, 
Aistila, Turun yliopisto

15.35 - 16.00  Kotimaisen hyönteistuotannon 
nykytila ja tulevaisuus 
Hyönteisten tuotanto innostaa monia, mutta tuottami- 
nen on vielä kallista. Millaisia teknologioita alalle tar- 
vitaan? Mikä rooli ruoka-alan toimijoilla ja julkisella 
sektorilla on hyönteisalan kasvun luomisessa ja 
miksi se on tärkeää? 

Toimitusjohtaja Perttu Karjalainen, EntoCube Oy
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RinnakkaisohjelmatRinnakkaisohjelmat

Rohkeat ratkaisut kiihdyttävät kasvuun
Puheenjohtaja johtaja Heli Tammivuori, 
Elintarviketeollisuusliitto

Sali 101, 1. krs

14:15 
14.15 - 14.45  Teknologia muuttaa ruokaa nopeammin kuin 
koskaan – ehditkö pöytään? 

Ruoka on seuraava internet: se tulee muuttumaan nopeasti ja muutosten vaiku-
tukset ovat valtavia. Nopeasti kehittyvät teknologiat aiheuttavat murroksia sekä 
ruoan tuotantoon että kulutukseen. Niistä voivat hyötyä sekä ympäristö että 
liiketoiminta, jos niihin osataan tarttua rohkeasti.  

Disruptiivisten teknologioiden erikoisasiantuntija 
Lauri Reuter, Teknologian tutkimuskeskus VTT 

14.45 - 15.15  Ravistele yrityksesi kasvuun 

Miten kasvu tehdään käytännössä? Tutkittua tietoa ja käytännön kokemuksia 
startup-yrityksistä jättiläisiin.  

Toimitusjohtaja Marko Parkkinen, 
Ratkaisutoimisto Seedi Oy 

15.15 - 15.40  Teknologia muuttaa kaikkea 
– keinoja selvitä muutoksessa 

Miten teknologia muovaa toimialoja? Kuinka OP Ryhmä on navigoinut mur-
roksessa? Käytännön kokemuksia liiketoiminnan kehittämisestä muuttuvassa 
maailmassa. 

Head of OP Lab Kristian Luoma, OP Financial Group

15.40 - 16.00  Kaikki hyvät ideat eivät ole omia  

Yli satavuotiaankin pitää katsoa laatikon ulkopuolelle. Miten Paulig-konserni lähti 
hakemaan uusia kumppaneita uudistuakseen?    

Kahvidivisioonan toimitusjohtaja Lenita Ingelin, 
Paulig Group

7

16:00

Maistuuko mahdollisuuk- 
sien matomuhennos?
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Rinnakkaisohjelmat

8

16:00

Vaikuttava markkinointi 
ei synny sormia napsauttamalla

Puheenjohtaja Vice President Sales, retail Minna Slotte, Arla Oy 

Sali 103, 1. krs
 

14:15 
14.15 - 14.40  Rakennetaan brändejä eikä ständejä 

Miksi brändejä pitäisi rakentaa? Näkyvätkö markkinointipanostukset viivan alla? Miksi brändin asemaa 
suhteessa kilpailijoihin ja kuluttajiin kannattaa seurata ja ennen kaikkea, mitä kannattaa seurata? 
Mitä voimme oppia tunnetuilta brändeiltä?  

Founder Rami Veranen, Supercrush

14.40 - 15.00  Pakkausdesignilla erottuvuutta ja etumatkaa 
– entä myös uniikkia kilpailuetua? 

Ensiosto tehdään mielikuvan perusteella. Pakkaus luo mielikuvia ja viestii brändin arvoista. Miten brändi 
ja tuote voidaan erilaistaa tehokkaasti kokonaisvaltaisella pakkaussuunnittelulla? Mitkä tekijät ratkaise-
vat uusintaoston? Entä mitä kuluttajalähtöinen muotoilu mahdollistaa? Case-esimerkit valottavat eri- 
tyyppisten pakkaussuunnitteluratkaisujen vaikutusta brändien ja tuotteiden menestykseen. 

CEO, Creative Director Maija Olkkonen-Seppo, Packdesign ID

15.00 - 15.20  Kuluttajien ostopäätökset myymälöissä – vaivattomuus, 
elämyksellisyys ja henkilökohtainen markkinointi nostavat päätään 

Kuluttajat havaitsevat ostoskierroksillaan alle prosentin myymälöiden tuotteista. Ostopäätöksistä 70 % 
tehdään vasta myymälöissä, joten viimeinen maili ratkaisee menestyksen. Tuoreen suomalaistutkimuk-
sen mukaan kuluttajille kohdennetusta digitaalisesta myymälämarkkinoinnista hyötyvät kaikki.  

Markkinointijohtaja Ahti Leväaho, Smartcart

15.20 - 15.40  Supersome eli strategialla sankaritekoihin 

Tykkäyksillä ei ole merkitystä, jos niillä ei ole yhteyttä strategiaan. Mitä somestrategia käytännössä 
tarkoittaa ja mitä hyötyä se tuo brändille, sisältösuunnitteluun ja tuloksiin? 

Concept Planner, Marjut Kuula, Trust Creative Society

15.40 - 16.00  Viisas tunnistaa mainonnan karikot 

Luulitko, että toimit oikein mainostaessasi sosiaalisessa mediassa? Miten pärjäät blogien, vlogien ja Insta- 
gramin ihmeellisessä viidakossa? Entä mihin suuntaan kansainväliset markkinointisäännöt muuttuvat? 

Pääsihteeri Paula Paloranta, Keskuskauppakamari, 
markkinointioikeudelliset asiat ja elintarvikeketjun kauppatapalautakunta
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Elintarvikepäivän 2018 näyttelyssä voit tutustua ruoka-alaan lähei-
sesti liittyvien toimijoiden ajankohtaisiin teemoihin ja palveluihin. 
 
Esillä on mm. data- ja analytiikkapalveluja, kehittämishankkeita, 
ammattimediaa sekä työelämän toimijoita. 
 
Näyttely on avoinna klo 8.00 alkaen. Tervetuloa!

Rinnakkaisohjelmat Tule Elintarvikepäivän näyttelyyn
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Elintarvikkeiden Tutkimussäätiö
Finnish Food Research Foundation

Pasilankatu 2 • PL 115 • 00241 Helsinki, Finland
Puh. (09) 148 871 • Tel. +358 9 148 871

www.etl.fi/elintarvikepaiva

Linkki esitysmateriaaleihin lähetetään osallistujille 
sähköpostilla tapahtuman jälkeen.

Merkitse muistiin:
• Elintarvikepäivä 2019  14.5.2019 (alustava)
• Elintarvikepäivä 2020  13.5.2020 (alustava)

Tulevaisuuden Elintarvikepäivä


