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 Kraven är många och de är skrivna så att de är svåra att förstå.

 Information är svår att hitta, det mest relevanta förloras bland detaljer.

 Det finns inte tid att ta reda på saker, företagare är inte medvetna om 
deras möjligheter.

 Myndigheterna är långt ifrån entreprenörer och talar inte ”samma språk”.

Var ska jag 
börja?

Hur ska jag 
gå vidare?

Vad måste jag ta 
reda på?

Vem hjälper, 
vem kan jag fråga?



 Vi hjälper livsmedelsföretagare att 

- känna till de rättsliga kraven

- förstå syftet med kraven
- operera på ett sätt som motsvarar kraven

Som ett exempel har vi inlett projektet ”pk-hanke” 

 Vi söker 

– nya sätt att ge små och medelstora företag råd om kraven 
och villkoren för livsmedelsföretaget

– effektiva tillvägagångssätt inom rådgivning

 Som målsättning stark samarbete och dialog

Från övervakare till coach
-vad innebär detta?



 Ett spetsprojekt för Juha Sipiläs regering 

 Finansieras av jord-och skogsbruksministeriet 

 Påbörjades 2016 och fortsätter till slutet av år 2018

 Ansvarspersoner

– Grundande av ett livsmedelsföretag och dess verksamhet:
Tiina Läikkö-Roto, Pirjo Korpela, Marjo Ruusunen, Kirsi-Helena Kanninen

– Främjande av exportkompetens:
Sanna Kiuru, Saara Pietilä

Bakgrund för projektet



 Tydligt och lättillgängligt stödmaterial, tillgängligt för vem som 
helst

– entreprenörer, blivande företagare, övervakare, rådgivnings- och 
utbildningsorganisationer

 I bakgrunden de vanligaste frågor och problem angående

– inrättande av ett livsmedelsföretag

– de väsentliga kraven gällande verksamhet och produkter

– riskområden och riskhantering

 Den flexibilitet som lagstiftningen tillåter och möjligheten att 
främja bearbetning och saluföring av lokala råvaror 

Grundande och verksamhet av ett 
livsmedelsföretag
Hurdant stödmaterial gör vi?



Material om
 grundandet av ett företag i Finland (allmän info)

 grundandet av en restaurang och dess verksamhet

 grundandet av en köttanläggning och dess verksamhet

 hanteringen och servering av livsmedel på lantgård 

 inledandet av försäljning av livsmedel på lantgård

Grundande och verksamhet av ett 
livsmedelsföretag
Vad har vi publicerat och kommer att publicera?



Grundande och verksamhet av ett 
livsmedelsföretag
Vad annat?

 Länkar till det stödmaterial som redan finns

 Exempel på framgångsrika och flexibla lösningar

 Fråga oss –gruppen (praktiska lösningar och exempel)

 Flexibilitetsprojekt

 Rådgivningsevenemang, webinarer, workshops…



Främjandet av exportkompetens
I nötskal

Erbjuder hjälp, stöd och råd

• angående regulatoriska krav på export

• i alla skeden av export

Företag och myndigheter får

• råd och praktisk guidning

• informationspaket om export och 
möjliga exportmarknader

• utbildning angående export

Målgrupp: små och medelstora 
inhemska livsmedelsföretag som exporterar 
eller vill exportera sina produkter 
särskilt till länder utanför EU.

Frågor, kontaktbegäran, 
mera info:  

pk-vienti@evira.fi 

Webbplats: evira.fi/pkvienti

Aktuellt om export 
(6ggr/år, på finska): 

evira.fi/ajankohtaista
viennista

Eviras export team 
i Twitter: @Evira_Export

http://www.evira.fi/pkvienti
http://www.evira.fi/ajankohtaistaviennista
http://www.twitter.com/evira_export


Projektets webbsidor



Guider



Webbkurser (översättningar på gång)



Loppi 29.9.2017: Suoramyynti ja tarjoilu maatilalta

Hanteringen av livsmedel och 
inledandet av försäljning på din lantgård

http://kasvuahameessa.fi/wp-content/uploads/2017/08/Evira_Pk-hanke_Suoramyynti_ja_tarjoilu_maatilalta_Loppi-29.9.2017.pdf
http://kasvuahameessa.fi/wp-content/uploads/2017/08/Evira_Pk-hanke_Suoramyynti_ja_tarjoilu_maatilalta_Loppi-29.9.2017.pdf
http://kasvuahameessa.fi/wp-content/uploads/2017/08/Evira_Pk-hanke_Suoramyynti_ja_tarjoilu_maatilalta_Loppi-29.9.2017.pdf


Kontti –på gång även på svenska



Hur hittar du oss?
Grundande och verksamhet av ett livsmedelsföretag



Hur hittar du oss?
Grundande och verksamhet av ett livsmedelsföretag
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Hur hittar du oss? 
Främjande av exportkompetens



Tack för intresse!


