
Ruokaketjun toimijoilta edellytetään vastuullista ja läpinäkyvää toimintaa, mutta mitä se tarkoittaa käytännössä? Vastuullinen ruokaketjun 
yritys toimii taloudellisesti kannattavasti ja panostaa lisäksi mm. ympäristön ja tuotantoeläinten hyvinvointiin, työhyvinvointiin, 
jäljitettävyyteen ja tuoteturvallisuuteen sekä laadukkaaseen ravitsemukseen. Vastuullisen ja jäljitettävän ruokaketjun varmistamiseksi 
yhteistyötä tarvitaan läpi koko arvoketjun pelloilta aina ruokapöytiin saakka. Kun vastuullisuutta mitataan, voidaan sitä myös kehittää – ja 
viestimällä vastata valveutuneiden kuluttajien kysyntään! 

Vastuullisuus ja tuotetiedot näkyviksi läpi ruokaketjun –yritystilaisuuden tavoitteena on tarjota alkutuottajille, elintarvikejalostajille, 
ammattikeittiöille ja kaupan alan toimijoille eväitä vastuullisuuden eri osa-alueiden tunnistamiseen, mittaamiseen ja johtamiseen sekä 
onnistuneeseen vastuullisuusviestintään. Päivän aluksi kuullaan asiantuntijapuheenvuoro ruokaketjun vastuullisuuden eri ulottuvuuksista 
sekä ajatuksia herättävä yrityspuheenvuoro vastuullisuudesta osana yrityksen arkea. Päivä jatkuu työpajatyöskentelyllä, jonka aikana 
pohditaan teemaan liittyviä haasteita ja ratkaisuja osallistuvien yritysten näkökulmista. Lopuksi vedetään yhteen päivän anti ja suunnataan 
katse tulevaan. 

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan ruokaketjun vastuullisuuden ja jäljitettävyyden eri osa-alueista oman yrityksesi näkökulmasta sekä 
verkostoitumaan!

Ruokeva - Ruokaa kestävästi ja vastuullisesti RuokajälkiYmpäristöviisas viljelijä
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Ajankohta: Torstai 14.1.2021 klo 9.45-14.15
Paikka: Etäyhteys (osallistumislinkki toimitetaan ilmoittautuneille etukäteen)
Ilmoittautuminen: 12.1.2021 mennessä täällä

Vastuullisuus ja tuotetiedot näkyviksi läpi ruokaketjun
Yritystilaisuus:

ProLiideri

https://www.proagriaoulu.fi/fi/ruokeva/
https://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/tki-ja-hanketoiminta/ruokajalki
https://www.proagriaoulu.fi/fi/ymparistoviisas-viljelija/
https://link.webropolsurveys.com/S/8E1A320854FDCF77
https://www.proagriaoulu.fi/fi/proliideri/


Ajankohta: Torstai 14.1.2021 klo 9.45-14.15
Paikka: Etäyhteys (osallistumislinkki toimitetaan ilmoittautuneille etukäteen)

9.45-10.00 Linjat aukeavat

10.00-10.20 Tervetuloa! Riina Rahkila, Ympäristöviisas viljelijä, ProAgria Oulu; Soila Hiltunen, Ruokeva – Ruokaa kestävästi ja vastuullisesti, Oulun 
Maa- ja kotitalousnaiset; Marja-Liisa Järvelä, Ruokajälki, Oulun ammattikorkeakoulu; ja Saana Tanskanen-Niemi, ProLiideri, ProAgria Oulu

10.20-10.35 Vastuullisuus ruokaketjussa – mitä kaikkea se tarkoittaa? Saana Tanskanen-Niemi, ProLiideri, ProAgria Oulu

10.35-10.50 Vastuullinen alkutuottaja, Saara Kässi-Jokinen, Taatilan maatila

10.50-11.00 Jakautuminen työpajoihin

11.00-12.00 1. työpajasessio – vastuullisuus ja tuotetiedot näkyviksi läpi ruokaketjun:
• Ammattikeittiöt (alustajana Sari Väänänen, EkoCentria, ja puheenjohtajana Päivi Töyli, Turun yliopiston Brahea-keskus)
• Elintarvikejalostajat ja tukkukaupat (alustajana ja puheenjohtajana Tuija Linjakumpu, Arla Oy)

12.00-12.30 Lounastauko

12.30-13.00 Vastuullisuus yrityksen arjessa – Myssyfarmin koko konsepti rakentuu arvovalinnoille, Anna Rauhansuu, Myssyfarmi Oy

13.00-14.00 2. työpajasessio – vastuullisuus ja tuotetiedot näkyviksi läpi ruokaketjun:
• Työskentelyä yhdessä ryhmässä
• Työpajojen yhteenveto

14.00-14.15 Miten tästä eteenpäin? Kiitokset osallistujille! Päivi Töyli, Turun yliopiston Brahea-keskus

Päivän puheenjohtajana toimii projektipäällikkö Päivi Töyli Turun yliopiston Brahea-keskuksesta.

Ohjelma
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