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Suvali3 Lihaketjun alkutuotannon 
laatujärjestelmät -hanke 

• Toteuttajat LTK ja ETT, rahoittajina Atria, 
HKRuokatalo, Snellman ja Saarioinen 

• MMM Laatuketju-rahoitus 

• Projektipäällikkö Kati Kastinen, LTK 

• Hankeaika 1.4-31.12.2013 

• Jatkoa vastuullisuus lihaketjussa- hankkeille  
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Sianlihantuotannon kansallinen laatujärjestelmä 
-hanketaustaa 

• Lihaketjun läpinäkyvyys, LTK-2009 (Atria, HK) ja 
rinnakkaishankkeet: 

→ETL, Hyvien toimintatapojen kuvaukset kolmelle 
tuotantosuunnalle (sika, nauta, siipikarja) – lihaketjun vahvuudet 

→MTT:n Lisäarvoa laatutyöstä – ruokaketjun lisäarvotekijät 
(vastuullisuuden 7 ulottuvuutta) 

• Lihaketjun läpinäkyvyys - pilottina sikaketju, LTK-2010 (Atria, 
HK) 

→ vastuullisen sianlihan tuotantoketjun määrittely 

• SUVALI- Suomi- Vastuullisen lihatuotannon mallimaa-
teoriasta kaupallistamiseen, Cr-net  -2011 (Atria, HK) -
tuotantotapakuvaukset 

 

 

 

 



Sianlihantuotannon kansallinen 
laatujärjestelmä -hanketaustaa 

• Vastuullisuuden jäljitettävyyden kehittäminen- 

esimerkkinä lihaketju -2011, MTT (LTK, MLOY, Atria, HK) –

sianlihalle laatujärjestelmä? 

• Suvali2 – Audiointi Vastuullisen lihantuotannon 

kansallinen laatujärjestelmä. Alkutuotannon auditointi – 

pilottina sianliha, LTK-2012 (ETT, Atria, HK, Snellman, 

Saarioinen) –Sikavan toimintaan pohjautuva 

laatujärjestelmän luominen ja terveydenhuoltokäyntien 

pilottiauditoinnit 

• MTT:n rinnakkaishanke 2012: 

• Vastuullisuuden jäljitettävyyden ja läpinäkyvyyden 

kehittäminen → kuluttajaryhmäkysely sianlihan tuotannosta ja 
markkinointiviestinnässä käytettävistä erityislupauksista 
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Tuottaja Lihatalo 
Kauppa ja 

ammattikeittiöt 
Kuluttaja 

ETT/SIKAVA  

ISO 9001 

 
                                   
    

 

Kuluttajatiedottamiseen on 
Sikavasta saatavissa 
todennettua tietoa siitä,  mitä 
tiloilla tehdään mm.  sikojen 
terveyden ja 
tuoteturvallisuuden eteen → 
lihataloilla omat 
laatujärjestelmät 



Sianlihan kansallinen laatujärjestelmä 

• Sikavan toimenpiteet ylittävät lakisääteiset vaatimukset, 
kattavuus yli 97% tuotannosta, jäljitettävyys ja ulkopuolinen 
auditoija täyttävät kansalliselle laatujärjestelmälle asetetut 
vaatimukset (muutos elintarvikelakiin 1.6.2013)  

• Sikavan laatujärjestelmälle Eviran myöntämä kansallinen 
laatujärjestelmästatus 12.7.2013  

→ kansallinen status EU-menekinedistämistuen edellytys 
(Lihatiedotuksen sianlihan menekinedistämiskampanja) 
• Tavoitteena ISO 9001:2008 sertifioitu laatujärjestelmä (Bureau 

Veritas) → järjestelmän toimintaa ja terveydenhuoltokäyntejä 
arvioidaan sekä sisäisillä että ulkoisilla auditoinneilla → 
auditoinnit jatkossa osaksi Sikavan toimintaa 

• Järjestelmä tulee täyttämään myös suositukset 
maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden vapaaehtoisia 
sertifiointiohjelmia koskevista EU:n suuntaviivoista 
(2010/C341/04) 
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Sikavan laatujärjestelmän sertifiointiarviointi 
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• Sikavan laatujärjestelmän arvioi 
ulkopuolinen sertifiointielin, 
Bureau Veritas (BV) 

• Ulkopuolinen sertifiointielin 
arvioi, toimiiko Sikavan 
laatujärjestelmä siten, kun on 
kuvattu 

• Lisäksi BV arvioi 
eläinlääkäreiden tekemiä 
terveydenhuoltokäyntejä 

• Laatujärjestelmä on työkalu 
toiminnan jatkuvaan 
parantamiseen  

 



Lihaketjun alkutuotannon laatujärjestelmien 
eteneminen 
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Sikavan laatujärjestelmän ja terveydenhuoltokäyntien 
auditoinnit kevät – syksy 2013  

Hakemus kansalliseksi laatujärjestelmäksi kesä 2013    

 

Hakemus EU menekinedistämisvaroihin kevät 2013  

 

Keskustelut lihaketjun laatujärjestelmien 
laajentamisesta naudan- ja siipikarjanlihantuotantoon 

Konkreettiset kampanjat sianlihan markkinoimiseksi- 
2014 



Kiitos! 
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Kuvan lähde: www.ruokatieto.fi 


