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SEUTU –hankkeen tavoitteena oli kehittää pienten ja keskisuurten elintarvikeyritysten 
tuotekehitykseen, innovaatioprosesseihin sekä tuoteturvallisuuteen liittyvän osaamisen 
tasoa. Hankkeen tavoitteena oli myös lisätä elintarvikeyritysten vientiosaamista ja yri-
tysten välisiä yhteistyömalleja sekä tehostaa elintarvikealan TKI-yhteistyötä kotimaassa 
ja kansainvälisesti. Toimenpiteinä yleisellä tasolla oli tiedon kerääminen eri lähteistä ja 
tiedotus hankkeen tarjoamasta osaamisesta räätälöidyissä asiantuntijaluennoissa. TKI-
yhteistyön puitteissa tärkeänä toimenpiteenä oli osallistuminen Satakuntaliiton koolle 
kutsumaan Satakunnan elintarvikealan TKI-foorumiin. 
 
Hankkeen puitteissa haastateltiin 22 elintarvikealan edustajaa Satakunnasta. Haastatte-
lujen sekä henkilökohtaisten kontaktien kautta saatiin tietoa niistä asioista, joista yrityk-
set haluaisivat lisää tietoa. Hankkeen aikana pidettiin kolme aamupäiväseminaaria. Se-
minaarien materiaali löytyy hankkeen nettisivuilta. Tilaisuuksiin osallistui monia elin-
tarvikealan yrittäjiä ja hankehenkilöstöä. Hankehenkilöstö on hakenut tietoa niin koti-
maasta kuin ulkomailtakin. Matkaraportit löytyvät hankkeen nettisivuilta. 
 
Hankehenkilöstön työpanos: tiedonhaku on ollut myös oman osaamisen vahvistamista 
asioilla, joita voi hyödyntää erilaisten tilaisuuksien yhteydessä.  Tiedonsiirto on hank-
keessa liittynyt siihen, että on viestitty muun muassa uuden kuluttajatietoasetuksen vaa-
timuksista ja niiden soveltamisesta erilaisissa yrityksissä ja erilaisille elintarvikkeille. 
Myös lihan ja muiden ainesosien alkuperästä on ollut pitkään epäselvyyttä ja tätä asiaa 
on selvitelty pykäliin tutustumalla ja seminaareihin osallistumalla. Saatua tietoa on vies-
titty eri yrityksiin. Laatujärjestelmien osalta kaikki keskeiset standardit ISO 9001, 
14000 ja 22000 päivitettiin ja niiden sisältö muuttui vuosien 2015-2018 aikana. Näistä 
muutoksista on toimialakohtaisesti poimittu kursseilla saatuja asioita ja siirretty tietoa 
yrityksiin, jotta yritykset ovat voineen näitä asioista omissa järjestelmissään tehokkaasti 
hyödyntää.  
 
Tiedonhaun aiheita ovat lisäksi olleet mm. allergeenit, yrtit, kauraa jalostavat yritykset, 
yritystiedonhaku, kemikaalit, liha-alanlaitoksen vaatimukset, alihankinta, juustonval-
mistus, kasvihuonetekniikka, soluneste, leipomotuotteet, kuljettimet, härkäpapu. Tietoa 
on lisäksi välitetty esimerkiksi luomusuunnitelman sisällöstä, liha-alan omavalvon-
nasta, liha-alan laatuvastuu järjestelmistä, pakkausmerkinnöistä, tuotetietolomakkeista, 
hygienia asioista, IP-Kasvikset sertifioinnista ja laatukäsikirjan laatimisesta, liiketoi-
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mintasuunnitelmin laatimisesta, analyysilaboratorioista, tärkkelyksen käyttösovelluk-
sista, kasvisproteiineista, hyönteisten kasvatuksesta ruuaksi, prosessilaitteista ja ter-
veysväitteistä.  
 
 
Käytettyjä tiedonhankintakanavia ovat olleet uutiskirjeet ja verkkolehdet sekä seminaa-
rit. Uutiskirjeitä on luettu mm. seuraavilta sivuilta: Evira, Into Seinäjoki, International 
Dairy Federation, ETL, VTT, Innova Market Insights, Buseiness Finland, ETS, RTY, 
WVr, VYR, West Finland European Office, Valion Teollisuusmyynti, Tetrapak, Pro-
cessing Inspiration, Ympäristötiedon Foorumi, ProAgria Länsi-Suomi, Suomalaisten 
Kemistien Seura, International Association for Cereal Science and Techonology ja Bu-
siness Review Webinars. verkkolehdistä, seminaareista). Verkkolehdistä on haettu tie-
toa mm. seuraavilta tahoilta: Food Navigator, Nutra Ingredients, Nutrition Insights, 
Dairy Reporter, Foos Manufacture, Food Ingredients Firsta ja Kemia-lehti. Elintarvike-
päiviltä ja muista seminaareista on tiedon haun ohella päästy verkostoitumaan erilaisten 
toimijatahojen kanssa.  

 


