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Hankkeen päätavoite:

• Parantaa suomalaisten 

pienteurastamoyritysten ja niiden 

yhteydessä toimivien myymälöiden 

kilpailukykyä ja liiketoimintamahdollisuuksia. 

Tähän pyritään hankkeessa tiedottamalla ja 

järjestämällä tietoiskuja ja työpajoja 

ajankohtaisista ja keskeisistä asioista alalla. 
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Hankkeen tulostavoitteet
Pienteurastamojen ja niiden yhteydessä toimivien 

myyntipisteiden

• laadullisen osaamisen, tehokkuuden ja elinvoimaisuuden 

parantaminen

• elintarvike- ja pakkauslainsäädäntöön liittyvän osaamisen 

lisääminen ja Oiva-järjestelmän sisäistäminen

• lopetusasetukseen liittyvien velvoitteiden täyttyminen ja 

samalla eläinten hyvinvoinnin lisääminen

• yrittäjien ja valvontaviranomaisten yhteistyön lisääntyminen 

• kasvun edellytysten paraneminen erityisesti tehostuneen 

liiketoiminta- ja verkkokauppaosaamisen ja siihen liittyvien 

logististen ratkaisujen kautta

• tiedon lisääminen ulkomaisen työvoiman käyttöön liittyvissä 

kysymyksissä
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Hankkeen toimenpiteet

• Tietoiskuja ja työpajoja tullaan järjestämään yhteensä noin 13-

17 päivää.  

• Tietoiskujen ja työpajojen aiheiden järjestystä on mietitty 

kartoitettujen tarpeiden pohjalta 

• Kyselemme myös toivomuksia järjestämispaikoista siinä 

määrin kun rahoitus sen mahdollistaa

• Lainsäädäntöä sivuaviin työpajoihin kutsutaan myös 

kunnallisia terveystarkastajia erityisesti niistä kunnista, joiden 

alueella toimivista pienteurastamoista ja niiden yhteydessä 

toimivista myyntipisteistä tulee työpajoihin osallistujia.

• Osa tilaisuuksista videoidaan 
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Kohderyhmä ja toiminta-alue, hankkeen 

yhteiskunnalliset vaikutukset

• Toiminta-alueena on koko Suomi. 

• Kohderyhmä: pienet teurastamoyritykset ja niiden 

myyntipisteet, yhteensä noin 60 (hakemusta 

tehdessä). 

sekä alalle hakeutuvat!
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Aikataulu, kustannusarvio ja toteuttajat

• Toteutusaikataulu 1.10.2015 – 30.9.2018 

• Lisätietopyyntö 3.5.2016 mennessä

- Lisätietopyynnön yhteydessä esitetään muutosta 

projektin päättymisajankohtaan

->31.12.2018

• HAMK päätoteuttaja, HAMI osatoteuttaja ja 

tuensiirtokumppani           

• Valintaryhmä hyväksyi hankkeen budjetiksi         

100 000 € (haettiin 167 000), hankesuunnitelmaa 

tarkistettiin niin, että joitakin koulutuksen toistoja/ ja 

niihin liittyvää hallinnointia ja tiedotusta jäi pois
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Mitä toteutunut tähän mennessä?

• Sähkö/kirjepostitus teurastamoyrittäjille (sekä jäsenet että 

yhdistyksen ulkopuoliset) tammikuussa tulossa olevasta 

hankkeesta

• Tietoisku Ikaalisissa Suomen Teurastamoyrittäjät Ry:n 

kokouksessa ->alkukartoituskysely, jossa kyseltiin toivomuksia 

tietoiskujen aiheiden järjestyksestä

• Nettisivujen rakentaminen helmi-maaliskuussa 

• Lehdistötiedote projektista huhtikuussa

• Ensimmäinen tietoisku:

• 21.4. Lopetusasetustietoisku (Hämeenlinna)
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Tulossa:

19.5 Työpaja lopetusasetuksen toimenpiteistä 

(paikka vielä auki, saatava riittävästi tiloja 

mukaan)

24.5. Tietoisku :Pakkausmerkinnät, 

Tuulikki Lehto, Evira

Ruhon EUROP-luokitus

Oiva - raportti, Heikki Koivumäki, Foodwest Oy

24.8. Työpaja lopetusasetuksen toimenpiteistä

(paikka vielä auki)

9.9. Tietoisku (paikka Kalajoki), aihe vielä avoinna 
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7.-8. Tiedottamis - ym. yhteistyö

• Hanke on nyt alkuvaiheessa tehnyt tiivistä yhteistyötä 

Suomen Teurastamoyrittäjien kanssa

• Evira? MMM? Millaista yhteistyötä (esim. tietoiskujen 

sisältö) ja tiedottamista tuloksista olisi mahdollisuus 

järjestää?

• Hankkeen nettisivut, linkitys?

• Aitoja makuja- sivusto, lähiruuan valtakunnallinen 

koordinaatiohanke
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