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VIESTI KOHDERYHMÄÄN OSUU TARKASTI

Kehittyvä Elintarvike on elintarvikealan 
ammattilaisten oma lehti. Lehti menee jäsen
etuna noin tuhannelle Elintarviketieteiden 

Seuran jäsenelle. Lisäksi lehteä tilataan elintarvike
alan yrityksiin, tutkimuslaitoksiin ja oppilaitoksiin. 
Lehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Painosmäärä 
on keski määrin 2 500 kpl. Lisäpainoksia tehdään 
ammattitapahtumien yhteydessä, ja muista nume
roista tehdään lisä jakeluja teemojen pohjalta 
valituille ammattilaisille. Erikoisnumeroilla on 
500–3 000 kappaleen lisä painokset.

Lehden lukijat ovat elintarvikealan tutkimuksen, 
opetuksen, tuotekehityksen, laadunvalvonnan, 
hygienian, tuotannon, prosessien, hankinnan, 
investointien, myynnin, markkinoinnin ja viennin 
ammattilaisia. He toimivat asiantuntijoina, pääl
likköinä ja johtajina. Suurin osa heistä toimii elin
tarviketeolli suudessa, korkeakouluissa ja julki sella 
sektorilla. Lehti palvelee myös alan pk ja mikro
yrityksiä. 

Aikakauslehti on lukijan valinta. Kun lehti on 
kädessä, sille on aikaa ja sen välittämät viestit 
halutaan ottaa vastaan. Kehittyvä Elintarvike lehti 
on täsmällinen ja tarkasti osuva viestintäkanava 
ammatti laiselle.

Lehdellä on
4 000 lukijaa

Uutiskirjeen  
tilaajia 2 300

Sosiaalisen median  
kanavilla

2 900 seuraajaa

Verkkosivustolla
3 800 kävijää  
kuukaudessa

Lukijoita läpi elintarvikealan eri sektoreiden

Konsultointi

Korkeakoulu

Tutkimuslaitos

Juomateollisuus

Meijeriteollisuus
Viranomainen

Ammattikeittiöt

Leipomo - ja  
viljateollisuus

Valmisruokateollisuus

Pakkausteollisuus

Järjestö

Lihateollisuus
Raaka-aineteollisuus

Teknologiateollisuus
Kalateollisuus

Kasvisteollisuus

Lemmikkiruoka- ja rehuteollisuus Makeisteollisuus

Muut

Kauppa

 Ihanaa lukea aina  
uusi lehti ja alan kuulumiset. 

Aina on tarvetta päivittää tietoja. 
- nainen 60 v. korkeakoulu
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Lukijatutkimus toteutettiin lokakuussa 2021, n=156

Poimintoja lukijatutkimuksesta

85 % lukijoista antaa lehdelle arvosanaksi  
8, 9 tai 10. 

84 % katsoo, että jutut ovat ammatti taidolla 
tehtyjä, selkeitä ja ymmärrettäviä. 

82 % lukijoista kokee saavansa  
uutta tietoa tai uutisen. 

72 % lukijoista on 30−59-vuotiaita.

64 % lukijoista tekee hankintapäätöksiä, 
osallistuu hankintojen valmisteluun  
tai rekrytointeihin.

57 % lukijoista lukee vähintään puolet  
joka lehdestä.

48 % lukijoista kertoo, että lehti on  
tärkein ammattitiedon lähde. 

32 % lukijoista kokee saavansa lehden 
mainoksista hyötyä työtehtäviinsä.

Kehittyvä Elintarvike on ammatillisesti tärkein lehti
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KEHITTYVÄ ELINTARVIKE -LEHDEN 
TEEMAT, AIKATAULUT JA ERIKOISJAKELUT 2022
1
TUOTANTO, PAKKAUKSET & 
ANALYTIIKKA

Mainosten varauspäivä: ma 31.1.

Mainosten aineistopäivä: ti 8.2.

Ilmestymispäivä: to 24.2.

Lisäjakelut: 
 PacTec, FoodTec, PlastExpo Nordic  

16.–17.3. Helsinki
 ChemBio 30.–31.3. Helsinki

2
TUOTEKEHITYS,  
YMPÄRISTÖVIISAUS & KAUPPA

Mainosten varauspäivä: ma 4.4.

Mainosten aineistopäivä: ti 12.4.

Ilmestymispäivä: to 28.4.

Lisäjakelu: 
 Elintarvikepäivä 17.5.

3
RUOKATURVALLISUUS &  
PETOKSET, VESI

Mainosten varauspäivä: ma 16.5.

Mainosten aineistopäivä: ti 24.5.

Ilmestymispäivä: to 9.6.

Lisäjakelu: 
 laatupäälliköt

Teemasivujen lisäksi jokaisessa lehdessä on Ajankohtaista, Ravitsemus & Terveys, Talous & Liiketoiminta, Lainsäädäntö sekä  
Tiede & Tutkimus -palstat. Ilmoituksen voi laittaa halutunlaisen jutun yhteyteen, määräpaikkakorotus +10 % hintaan. 

4
ELINTARVIKETEKNOLOGIA & 
LOGISTIIKKA, ALKUTUOTANTO

Mainosten varauspäivä: ma 17.8.

Mainosten aineistopäivä: ti 25.8.

Ilmestymispäivä: to 8.9.

Lisäjakelu: 
 Elintarviketeollisuus & Logistiikka 

-messut 14.–15.9. Tampere

5
RAAKA-AINEET & ENERGIA, 
STARTUP-EKSTRA

Mainosten varauspäivä: ma 3.10.

Mainosten aineistopäivä: ti 11.10.

Ilmestymispäivä: to 27.10.

Lisäjakelu: 
 tuotekehityspäälliköt, pk-yritykset

6
REKRYTOINTI & KOULUTUS,  
MYYNTI & MARKKINOINTI

Mainosten varauspäivä: ma 14.11.

Mainosten aineistopäivä: ti 22.11.

Ilmestymispäivä: to 8.12.

Lisäjakelu: 
 toimitusjohtajat

Tehosta mainontaasi yhdistämällä printti, digi ja 
uutiskirje ja saat laajempaa peittoa markkinasta. 
Kysy tarjousta monikanavaisesta kampanjasta.

kehittyvaelintarvike.fi/mediatiedot



Printtimainosten hinnat

koko hinta (€)

aukeama 3510

takakansi 2 590

2. kansi 2 490

3. kansi 2 450

1/1 sivu 2 340

½ sivu 1 750

¼ sivu 960 

Hintoihin lisätään alv 24 %. 

 

 
 

 
 

 

1/2 sivu pysty 
89 x 262 mm

1/2 sivu pysty 
100 x 297 mm 
+ 3 mm leikkausvara

1/4 sivu pysty 
89 x 126 mm

 

1/1 sivu  
210 x 297 mm 
+ 3 mm leikkausvara

1/4 sivu vaaka 
183 x 62 mm

1/4 sivu vaaka 
210 x 83 mm 
+ 3 mm leikkausvara

 
 

1/2 sivu vaaka 
183 x 126 mm

1/2 sivu vaaka 
210 x 146 mm 
+ 3 mm leikkausvara

Aukeama 420 x 297 mm 
+ 3 mm leikkausvara

jätä takakannen yläreunaan  
valkoinen 210 x 30 mm:n tila

Takakansi 210 x 297 mm 
 + 3 mm leikkausvara

MAINOSTEN KOOT

5

Kumppani-

sisältöjen  

hinnat s. 6
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MAALISKUUN puolessa välissä 

2020 leipomotuotteiden toimi

tuskanavissa tapahtui suuri 

muutos. Koronapandemian 

takia asetettujen rajoitusten 

myötä leipomotuotteiden toi

mitukset kouluihin, ravintoloi

hin, työpaikkaruokaloihin ja 

kahviloihin romahtivat rajusti.

Suomalaiset jäivät etätöi

hin ja kouluun, ravintoloiden 

ja kahviloiden asiakasmääriä ja 

aukioloaikoja rajoitettiin. Kah

vilat ja ravintolat hiljenivät, ja 

pitopalveluiden tilaukset tyreh

tyivät.
Asiakasmäärien lasku nä kyi 

edelliseen vuoteen verrat tuna 

suoraan leipomoiden toimituk

sissa horeca sektorille: hotel

leille, ravintoloihin ja pitopalve

luille. Toimitettujen tuotteiden 

määrä väheni vuoden ensim

mäisen kolmanneksen aikana 

yli 20 prosenttia. Synkimmät 

luvut nähtiin huhtikuussa, jol

loin toimituk set vähenivät yli 

puolella edellisen vuoden vas

taavaan ajanjaksoon verrat

tuna.
Vähittäiskaupassa toimitus

ten määrät eri tuoteryhmissä 

sen sijaan kasvoivat kahvileipiä 

ja konditoriatuotteita lukuun 

ottamatta.

LEIPOMOIDEN ruokaleivän, kah

vileivän ja konditoriatuotteiden 

sekä ruokaisien tuotteiden, 

kuten karjalanpiirakoiden, pas

teijoiden ja suolaisten piirakoi

den, toimitusmäärien lasku jat

kui tammihelmi kuussa 2021. 

Rajuinta lasku oli kahvileipä 

ja konditoriatuotteissa, keski

määrin noin 30 prosenttia. 

Myös ruokaleipien toimitus

määrät vähenivät edellisen 

vuoden tammi helmikuuhun 

verrattuna reilun viidennek

sen.
Määrällisesti vaalean leivän 

toimitukset tippuivat tummaa 

leipää enemmän, mutta kos

ka tummaa leipää käytetään 

horecasektorilla vähemmän, 

sen toimitusten suhteellinen 

muutos oli vaaleaa leipää suu

rempi. Pandemiarajoitus ten 

vaikutukset jatkuivat edellis

vuotta vastaavina. Myös ruo

kaisien tuotteiden myynnissä 

horecasektorilla on nähtävis

sä koronapandemian maalis

kuussa 2020 aloittamaa laskua 

myynnissä. 

Maalishuhtikuussa 2021 

koronarajoitukset olivat edel

lisvuotta lievemmät, mikä sai 

ihmiset taas liikkeelle ja asioi

maan ravintoloissa ja kahvi

loissa.
Horecatoimituksissa oli 

laskua maaliskuussa 2021 

enää vajaa viisi prosenttia 

vuoden 2020 tasosta, ja 

huhtikuussa 2021 toimi

tukset kasvoivat jo lähes 

puolella edellisvuoteen 

verrattuna. Toimitusmääris

sä horeca sektorilla oli näh

tävillä selvä suunta ylös

päin, vaikka ne olivat vielä 

noin neljänneksen alem

pana vuoden 2019 tasoon 

verrattuna. 

VÄHITTÄISKAUPASSA alkuvuo

den 2021 leipomotuotteiden 

toimitusten tilanne on ollut 

valoisampi. Etenkin vaalean lei

vän toimitukset vähittäiskaup

paan ovat nousseet alkuvuonna 

jopa kolmisen prosenttia vuo

den 2019 tasoa korkeammalle. 

Suomalaiset syövät edelleen 

leipää, mutta se on siirtynyt 

ravintoloiden ja kahviloiden 

pöydästä kotikeittiöihin.

Myös kahvileivän ja kondito

riatuotteiden myynti vähittäis

kaupassa on vilkastunut edelli

sen vuoden alkuun verrattuna. 

Ihmiset ovat uskaltaneet kut

sua läheisiä kahvitte lemaan, ja 

perheen parissa on herkuteltu 

myös leipomoherkuilla.

Toimitusten määrä on edel

leen reilun kymmenyksen pie

nempi kuin vuonna 2019, mutta 

tilanne on paljon edellis vuotta 

valoisampi. Ihmiset liikkuvat ja 

harrastavat jo enemmän, mikä 

näkyy myös vähittäiskaupan 

ruokaisien tuotteiden toimituk

sissa: ne ovat kivunneet jo vuo

den 2019 tasolle.

Terhi Virtanen

projektikoordinaattori

Leipätiedotus ry

LÄHDE: 

Leipomotuotteiden toimitus tilastot 

2019, 2020 ja tammi- huhtikuu 2021. 

Leipätiedotus ry

Koronapandemia muutti leipomotuotteiden toimituskanavia
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TUOTTEET TUOTANTOON,

VARASTOINTIIN JA KULJETUKSEEN

+358 40 163 4071 • www.nordlog.fi

Moni oppilas on syönyt 

valmisruokia ja saanut 

koulusta ruokapaketteja 

etäopetuksen aikana.
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tieteiden osasto ja Burkina Fa-
sosta IRSAT. 

Suomi mukana InnoFood- 
ja Folea -hankkeissaInnoFood Africa on laaja EU:n 

Horizon 2020- ohjelman ra-
hoittama hanke, johon Suo-

men lisäksi osallistuvat Ranska, 
Norja, Belgia, Etiopia, Kenia, 

Uganda ja Etelä-Afrikka. Siinä 
pyritään parantamaan Afrikan 

alkutuotannon tehokkuutta, 
tuotteiden pääsyä kansallisille 

ja vienti markkinoille, elintar-
vikkeiden laatua ja hyväksyt-

tävyyttä sekä kehittämään uu-
sia, innovatiivisia tuotteita ja 

biomateriaaleista valmistettu-
ja pakkauksia.

n Pinta-ala 30 365 000 km2 (Suomi 338 440 km2)

n 55 valtiota
n Noin 1,2 miljardia asukasta, useita tuhansia etnisiä ryhmiä

n Yli puolet väestöstä saa elannon maataloudesta

n Keskimääräinen kansantuote alle 1 000 €  

(Suomi 42 000 € vuonna 2016)

AFRIKKA LUKUINA

Suomesta hankkeeseen osal-
listuvat Helsingin yliopisto ja 

VTT, joka on hankkeen koordi-
naattori.

Folea -hankkeessa ovat olleet 
mukana Suomi, Ranska, Burki-

na Faso, Etiopia ja Etelä-Afrik-
ka. Siinä on selvitetty folaatin 

(B9 -vitamiini) tuotantoa fer-
mentaatiolla viljapohjaisissa 

tuotteissa ja sen saantia ruuasta.
Folaatin saanti on usein riit-

tämätöntä myös länsimaissa. Se 
on tärkeää erityisesti raskauden 

aikana. Afrikan maissa folaa-
tin saantia on pyritty lisäämään 

perinteisten viljojen hapattami-
sella. l

Kirjoittaja on lehden vakitunen avustaja

Durrasta tehty palaleipä muistuttaa ulkonäöltään ja maul-

taankin suomalaisia ruispaloja.
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ta ja turvallista ruokaa on ollut tarjolla jo-

ka päivä.
Suomalaiset ovat sopeutuneet hienos-

ti etätyöhön, mutta myös paluu lähityöar-

keen vaatii sopeutumista.

– Etänä pystytään käymään läpi asioi-

ta, mutta innovointi, keskustelu ja ihmis-

ten kohtaamiset eivät toimi etäyhteyksin. 

Lähipalaverissa kehonkieli kertoo, uppoa-

vatko viestit. Etä- ja lähityön pitää olla ta-

sapainossa, Käkelä teroittaa.

Hän arvioi, että jatkossa tehdään se-

kä lähi- että etätöitä. Paras mahdollinen 

hybridimalli on monella työpaikalla vie-

lä haussa.
– On tärkeää saada ihmiset takaisin työ-

paikoille, koska työyhteisöissä ja lähijoh-

tamisessa on voimaa, Käkelä tähdentää.

Korona-aikana johtajat ja tiiminvetäjät 

ovat joutuneet koetukselle, mutta työnte-

kijät ovat olleet paljolti myös itseohjautu-

via. Heitä pitää kuunnella, kun palataan ta-

kaisin lähityöhön tai osittaiseen lähityö-

hän.
– Minulle sopii hybridimalli. Jos on esi-

merkiksi neljä tiettyä kokousta vuodes-

sa, niistä kaksi voi olla etätyökokouksia, 

kunhan kahdessa muussa keskustellaan ja 

käydään asioita läpi syvällisemmin paikan 

päällä.
Lähi- ja etätyön lomittumista pitää 

myös koordinoida. Työntekijät jäävät yh-

teisöllisyyden ulkopuolelle, jos he ovat lä-

hityössä eri aikoina. Pitää sopia tietyt päi-

vät viikossa lähityöhön.

– Kaikilla on sosiaalisen elämän kaipuu 

myös työssä.

Monenlaisia tehtäviä  
ympäri maata
Mikko Käkelä muistuttaa, että elintarvi-

kealalla on paljon erilaisia tehtäviä, ja se 

työllistää noin 38 000 henkilöä 1 800 toi-

mipaikassa ympäri Suomea. Koko elintar-

vikeala, teollisuuden lisäksi myös alku-

tuotanto, päivittäistavarakauppa ja ruo-

kapalvelut, työllistää suoraan ja välillisesti 

340  000 ihmistä, eli joka kahdeksannen 

suomalaisen.
Elintarviketeollisuus on suhdanne-

varma työllistäjä ja ketterä sopeutumaan 

markkinamuutoksiin, mutta pätevien 

työntekijöiden palkkaaminen on vaikeu-

tunut myös elintarvikealalla.

Käkelän mukaan kaikki lähtee alan ar-

vostuksesta. Ehkä ei ole osattu kertoa, 

miten tärkeä, kiinnostava ja monipuoli-

nen elintarvikeala on. Yläkoulusta lähtien 

nuorille pitää kertoa, mitä opiskelupaik-

koja ja töitä ala tarjoaa ja muistuttaa, että 

työn perässä ei tarvitse välttämättä muut-

taa pitkälle.
Käkelä sanoo, että jokainen työpaikka 

on opettanut ja kehittänyt häntä. Aikai-

semmissa työpaikoissaan hän on oppinut 

ymmärtämään kuluttajien tarpeita ja yri-

tyksen arkea.
– Toin Elintarviketeollisuusliittoon yri-

tysmaailman ymmärryksen, hän tiivistää.

Käkelä kuvaa itseään maanläheiseksi. 

Hän uskoo rehelliseen ja ahkeraan työnte-

koon sekä hyvään tiimiyhteistyöhön. 

– Arvostan hyvinvointia, vuorovaiku-

tusta ihmisten kanssa, maukasta ruokaa, 

lepoa ja liikuntaa. 
Kansainvälisissä työtehtävissään Käkelä 

on kokenut, että suomalaisia ja suomalai-

suutta arvostetaan. Hän haluaa peilata ny-

kyiseen työhönsä tämän arvostuksen ja 

uskoo, että suomalaiset elintarvikeyrityk-

set menestyvät myös kansainvälisesti.  l

Arvostatko eniten mausteseosten herkullisuutta, toimitusvarmuutta  

vai maustetoimittajasi kykyä innovoida uusia tuotteita kanssasi?  

Maustepalvelu pystyy tähän kaikkeen – siksi olemme Suomen johtava  

elintarvikekomponenttien asiantuntija ja toimittaja.

Menestyksen makujen  
rakentaja

www.maustepalvelu.com 
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KAUPALLISET ARTIKKELIT

Kaupalliseksi artikkeliksi kutsutaan toimitukselliseen tapaan 
tehtyä mainosta, joka ulkoisesti muistuttaa tavallista lehti
juttua. Lukijan on voitava erottaa toimituksellinen sisältö ja 

mainonta toisistaan. Tunnistettavuus helpottuu, kun kaupalli
nen artikkeli merkitään tunnistetekstillä ”Kumppanisisältö”. 

PRINTTILEHDESSÄ kaupallinen artikkeli on yhden sivun tai 
aukeaman kokoinen.
 
DIGITAALINEN kaupallinen artikkeli julkaistaan kehittyva
elintarvike.fisivuston etusivulla, uutisten joukossa. Se näkyy 
etusivun artikkelisyötteeseen kiinnitettynä kahden kuukauden 
ajan. 

Se on nopea, tehokas ja edullinen tapa tuoda esiin tuote, 
palvelu, yritys, tapahtuma tms. Etusivulta juttu aukeaa omaksi 
artikkelisivukseen, kuten muutkin artikkelit. Siihen voi lisätä 
pääkuvan, otsikon, ingressin ja leipätekstin lisäksi muitakin 
kuvia, videota, linkkejä ja vaikka nostoja. Verkkosivusto on res
ponsiivinen, eli artikkelit ovat sulavasti käytettävissä kaikilla 
laitteilla. Digitaalinen kaupallinen artikkeli on esillä kerran myös 
uutis kirjeessämme.

VALMIISEEN PÖYTÄÄN -SISÄLLÖT

Valmiiseen pöytään artikkelipaketti sisältää tekstin, jonka am
mattitoimittaja kirjoittaa haastattelun pohjalta, ja 12 ammat
tilaisen ottamaa valokuvaa. Toimittaja tekee verkossa julkais
tavan artikkelin ja lehden taittaja luo  painovalmiin aineiston 
lehteen asiakkaan mahdollisen graafisen ohjeistuksen mukaan. 
Mahdolliset matkakulut veloitetaan erikseen.

71 % LUKIJOISTA LUOTTAA LEHDESSÄ ESITELTYJEN 
TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN LAATUUN. 

KAUPALLISTEN ARTIKKELIEN HINNAT

  Kooltaan yhden sivun painovalmiin kaupallisen artikkelin  
 hinta printissä on 2 340 € + alv. 
  Aukeaman hinta kaupalliselle artikkelille printissä on  

 3 510 € + alv.

  Digiartikkeli verkkosivulla + nosto uutiskirjeessä on  
 1 175 € + alv.
 
  Printtiaineiston rinnalla kannattaa hyödyntää sisältöä  

 tukevaa Kumppanisisältöjuttua verkkosivuilla ja  
 uutiskirjeessä. Artikkelipaketin hinta on 2 715 € + alv
  sivun kaupallinen artikkeli printissä
  digitaalinen kaupallinen artikkeli lehden verkkosivuilla
  nosto uutiskirjeessä

KUMPPANISISÄLTÖPAKETTI KATTAA ERI KANAVIA:  
PRINTTI, VERKKO JA UUTISKIRJE
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Arto Liimatainen kertoo, että digitalisaatio 
antaa paljon mahdollisuuksia toimintojen 
kehittämiseen.

Digitaalinen ajopöytäkirja sujuvoittaa 
tiimityöskentelyä. 

”Saamme nyt paljon 
enemmän tietoa 
prosessista, mikä 
auttaa meitä jatkossa 
välttämään virheitä.”
Arto Liimatainen, Orkla

SIEMENSIN IOT-KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ MINDSPHERE

Kohti tiedolla johtamista
Noin kolme miljoonaa konvehtirasiaa 
vuodessa tuottava laitos on ottanut 
ensimmäiset askeleensa kohti tiedolla 
johtamista yhdessä Siemensin kanssa. 

Tekninen päällikkö Arto Liimatainen tuntee Jyväs-

kylän Vaajakoskella sijaitsevan Orklan tehtaan yli 20 

vuoden ajalta. Viimeisen vuosikymmenen aikana 

tehtaan konekanta on uudistunut ja automaatioaste 

noussut huomattavasti. 

”Prosessien muuttuessa huomasimme, että tuotan-

nossamme oli ongelmakohtia, joiden juurisyitä emme 

heti saaneet selville. Halusimme parantaa tiedonke-

ruuta, päästä eroon käsin kirjauksesta ja hahmottaa 

entistä paremmin syy-seuraussuhteita.”

Siemensin suomalaisten osaajien kehittämä yhteiske-

hitysmenetelmä Value Hacker osoitti toimivuutensa 

myös Vaajakoskella toteutetussa projektissa. Value 

Hacker koostui seuraavista päävaiheista: muutostar-

peiden tunnistamisesta työpajan avulla, käyttöliit-

tymän prototyypin luomisesta, IoT-sovelluksen toteu-

tuksesta ja käyttäjäpalautteen pohjalta tehdystä 

jatkokehitystyöstä. 

Teknologia-alustaksi valittiin Siemensin IoT-käyttöjär-

jestelmä MindSphere, jonka päälle kehitettiin juuri 

Orklan tarpeisiin kustomoitu sovellus. Sovelluksen 

ensimmäisen vaiheen tärkeimmät ominaisuudet ovat 

ajopöytäkirja ja raportointityökalu. 

”MindSphere-alustan positiivinen yllätys oli sen liittä-

misen helppous olemassa olevaan järjestelmään ja 

alustan valmius räätälöityihin ratkaisuihin.”

Jäljitettävyys parani

Chocostar-linjan ajopöytäkirjan käyttöönotto oli tärkeä 

osa tiedolla johtamisen muutosta, jossa pyritään 

ennakointiin ja proaktiiviseen työskentelyyn. Tiedot 

tallentuvat automaattisesti, jolloin aiemmin käsin 

kirjaamiseen käytetty aika vapautuu muihin tehtäviin.

”Saamme nyt paljon enemmän tietoa prosessista, 

mikä jatkossa auttaa välttämään mahdollisia laatuvir-

heitä. Voimme tarvittaessa palata nopeasti siihen 

hetkeen, jolloin häiriö on tapahtunut. Jäljitettävyyden 

kautta voimme oppia välttämään samat virheet vastai-

suudessa”, Liimatainen kertoo.

www.siemens.fi/elintarvike

Hankkeen saavutuksia ollaan monistamassa tehtaan muihin 
osiin. Myös Chocostar-linjan automaatioratkaisu on 
rakennettu hyödyntäen Siemensin teknologiaratkaisuja

KUMPPANISISÄLTÖ

Kaupallisten artikkelien hinnat (€)

Paino-
valmis

Valmiiseen  
pöytään

Sivun  
artikkeli  
printissä

2340

Aukeaman  
artikkeli  
printissä

3510

Digiartikkeli  
+ nosto 
uutis-
kirjeessä

1175

Sivun tuote-
paketti

2715 3555

Aukeaman 
tuote paketti

3615 4855
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ASIANTUNTIJAPALVELUT

AFRY FINLAND OY
– asiantuntija- ja projektinjohtopalvelut
– laitos- ja rakennesuunnittelu
– tuotantotekniikka ja logistiikka
– digitalisaatio
– kestävä kehitys
– tekninen konsultointi
– arkkitehtuuri
– lupa- ja viranomaisasiat
– turvallisuusjohtaminen ja HSE-palvelut
– riskianalyysit ja palosuojaus

ECOBIO OY
– kestävän kehityksen SaaS-palvelu
– lainsäädännön seuranta & hallinta

ENVIROVET OY
– elintarviketurvallisuuden auditoinnit
 ja koulutukset

FOODWEST OY
– ideointi
– kuluttajaymmärrys, markkinatutkimus
– tuotekehitys
– konseptikehitys
– sopimusvalmistus / -pakkaaminen
– laatu, vastuullisuus ja elintarvike- 

lainsäädäntö
– tuotetietopalvelu (pakkausmerkinnät, 

Synkka, Jamix)
– ravitsemusasiantuntijapalvelut
– Food Service asiantuntijapalvelut

IRORESEARCH OY 
- kuluttaja- ja markkinaymmärrys 
- konsepti- tuote- ja pakkauskehitys 
- tracking- ja segmentointitutkimukset

KYMEN YMPÄRISTÖLABORATORIO OY
- Suomalainen elintarvike-, vesi- ja ympä-

ristölaboratorio
- elintarviketutkimukset omavalvonnan, 

viranomaisvalvonnan ja tuotekehityk-
sen tueksi

LIARK OY
-  arkkitehtisuunnittelu ja 
   pääsuunnittelijatehtävät

MEDFILES OY
– elintarvikelainsäädäntö
– tutkimus & kehitystyö
– kliiniset tutkimukset

METROPOLILAB OY
- Suomalainen elintarvike-, vesi- ja  

ympäristölaboratorio
- Elintarviketutkimukset omavalvonnan, 

viranomaisvalvonnan ja tuotekehityk-
sen tueksi

RE GROUP
– asiantuntijapalvelut
– projektijohtopalvelut 
– tuotantotekniikka ja logistiikka 
– arkkitehtuuri ja rakennetekniikka 
– LVIA- ja sähkötekniikka 
– kylmätekniikka

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY
– asiantuntijapalvelut elintarvikealan  

yrityksille ja maatiloille, 
– bio- ja kiertotalouden asiantuntemus, al-

kutuotantoon sekä 
– elintarvike- ja ympäristöteknologioihin 

liittyvät kehityshankkeet

SEFO-KONSULTOINTI
– elintarvikehygienian perusteet-kirja, suo-

mi, ruotsi, englanti, arabia, espanja, venä-
jä, kiina, thai, turkki ja viro

 

SWECO OY
– elintarvike-, kontaktimateriaali- ja 

kemikaaliturvallisuuspalvelut
– ISO 22000, FSSC ja BRC -järjestelmät
– HACCP riskikartoitukset
– elintarvikelainsäädäntö
– kiertotalous
– toimitusketjun hallinta
– koneturvallisuus

KONEET, LAITTEET JA  
VOITELUAINEET

AMMERAAL BELTECH OY
– elintarviketeollisuuden hihnat

BEDIKA OY
– elintarviketeollisuuden koneet
– pakkauskoneet ja –materiaalit

CORTEX OY
– leipomo- ja pakkauskoneet
– merkintälaitteet
– pakkausmateriaalit

DOSETEC EXACT OY
– punnitus- ja annostelujärjestelmät
– säiliövaa’at
– lattiavaa’at
– pöytävaa’at

FINN-METACON OY
– kuljetinjärjestelmät
– hygieeniset kuljettimet
– robottisolut

FOODMEC OY
- teurastamolaitteet ja tarvikkeet
- elintarviketeollisuuden koneet
- hygienia ja tuoteturvallisuus
- tarvikkeet ja varaosat

FORSFOOD OY
– elintarviketeollisuuden koneet
– linjastot ja kuljettimet

FUCHS OIL FINLAND OY
– elintarvikelaatuiset Cassida voitelu- 

aineet. Voiteluaineilla ovat NSF-rekiste-
röinnit, Halal ja Kosher sertifioinnit sekä  
tuotannolla on ISO 21469 sertifiointi.

HIGH METAL OY
– elintarviketeollisuuden koneet, laitteet 

ja linjastot
– suunnittelu ja valmistus 70 vuoden  

kokemuksella

INFORMA OY
– merkintälaitteet
– tuote- ja pakkausmerkinnät

JAUHETEKNIIKKA OY
– jauheiden annostelulaitteet
– nesteiden annostelulaitteet
– suursäkkien tyhjennyslaitteistot
– raaka-aineiden annostelujärjestelmät

KAFEKO OY
– pakkauskoneet
– prosessilaitteet
– kokonaislinjat ja lavaus

KARI NEVALAINEN OY
– tuotemerkinnän koneet ja laitteet
– etikettitulostimet
– aplikaattorit
– käsimerkintälaitteet
– etiketit, tarvikkeet

KLINGER FINLAND OY
– merkintälaitteet ja -ohjelmistot
– tuote- ja pakkausmerkintä

KLÜBER LUBRICATION NORDIC A/S
– elintarvikehyväksytyt voiteluaineet
– teollisuuden voiteluaineet

KOMETOS OY
– komponenttiannostelijat
– nesteannostelijat
– rasianpurkajat

LINEPACK OY
– pakkauskoneet
– metallinilmaisimet
– merkintälaitteet
– vaa'at
– ruoka-annostelijat

MEKITEC OY
– laadunvalvontajärjestelmät

METROHM NORDIC OY
– mittalaitteet: pH, suolat, vesi
– prosessianalysaattorit

MULTIVAC OY
– pakkauskoneet
– etiketöintikoneet
– siivutuskoneet
– monipäävaa’at
– tarkastusvaa’at
– metallinilmaisimet
– röntgenlaitteet
– robotiikka

TUOTERYHMÄOSA

HANKINTAOPAS

TUOTE- JA PALVELUHAKEMISTO,  
HANKINTAOPAS

Printtilehdessä julkaistaan han
kinta opas jokaisessa numerossa. 
Siinä on tuote ja palveluhake

misto kategorioittain ja lisäksi hake
misto yrityksistä aakkos järjestyksessä. 

Tiedot digihankinta-
oppaassa
  Digiilmoitukseen kuuluvat samat 

tiedot kuin printtiilmoituksessa 
on. Ilmoitukseen liitetään aktiivi nen 
linkki ilmoittajan verkkosivulle. 

Hinta: 

  Digihankintaoppaassa ilmoitus  
vuodeksi maksaa 490 € + alv.  
Perushinta sisältää logon, yhteys
tiedot, linkin, yhden tuotekatego
rian ja korkeintaan 10 tuotetta. 

  Printti + digi-ilmoituspaketin hinta: 
printti-ilmoitus + 245 € + alv.

Lehden verkkosivuilla on 
hankinta oppaan digiversio. 
Sivuston käyttäjä voi tehdä 

hakuja kategorioittain ja siirtyä suo
raan mainostajan sivustolle klikkaa
malla hakutulosta.  

Tiedot printti-
hankintaoppaassa 
TUOTERYHMÄOSA: 
  tuotekategoriaotsikko 90 €/kpl
  tuote-/tuotemerkkiluettelo  

45 €/tuoterivi
  logo 150 €/kpl

TIEDOT MYÖS AAKKOSOSAAN: 
  yhteystiedot sisältyvät hintaan
  logo 250 €

Tiedot Hankintaopasta varten toimitetaan 
ensisijaisesti järjestelmän kautta:  
www.lyyti.in/hankintaopas2022



BANNERIMAINOKSET verkkosivuilla näkyvät 
aikaperusteisesti, pääsääntöisesti printti lehtien 
julkaisuvälin ajan (1,5–3 kk). 

 MAINOKSET 
LEHDEN 
VERKKOSIVULLA

TAPAHTUMAKALENTERIIN on koottu ruokaalan ammatti
tapahtumia Suomessa ja ulkomailla. Kalenterissa voi mainos
taa esimerkiksi messuja, seminaareja, konferensseja, kilpai
luita ja koulutuksia. Maksetut mainokset näkyvät kalenterissa 
ensimmäisenä, muutoin tapahtumat järjestyvät kronologisesti ja 
sivustolla kävijät voivat tehdä kalenteriin hakuja. 

Mainos kalenterissa näkyy siihen asti, kun tapahtuma on tai kor
keintaan kaksi kuukautta. Kuvan koko kalenterissa on 570 x 355 
px. Lue lisää -painikkeen kautta avautuu tapahtuman sivu, johon 
voi laittaa esimerkiksi tapahtuman esittelyn ja/tai ohjelman. 
Kalenterin pääkuva skaalautuu myös tapahtumasivulle.

Mainos tapahtumakalenteriin maksaa 490 € + alv.  
Hinta sisältää yhden noston tapahtumasta uutiskirjeessä. 

KAUPALLISIA ARTIKKELEITA on esitelty edellä omana koko
naisuutenaan sivulla 6. Verkossa olevan kaupallisen artikkelin 
kuvan koko on 568 x 250 px.

Mainosten koot ja hinnat (€)

Boksi 300 x 250 px 390

Suurtaulu 140 x 350 px 390

Artikkeli 568 x 250 px 1175

Tapahtuma 570 x 355 px 490

Digihankintaopas Katso s. 7 490

Tuoteuutinen Katso s. 9 685
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Ilmoita kustannustehokkaasti 2 300 elintarvikealan korkea
koulutetulle ammattilaiselle. Uutiskirje on suosittu keino 
täsmämarkki nointiin, esimerkiksi koulutuksista, tapahtu
mista ja avoimista työpaikoista ilmoittamiseen. Uutiskirje 
kertoo ajankohtaiset uutiset printtilehtien ilmestymisten 
välillä. Uutiskirje ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa, pää
sääntöisesti joka toinen tiistai.  

BANNERI uutiskirjeessä voi olla esimerkiksi tapahtuma  
tai rekrytointi-ilmoitus. Sen koko on 564 x 212 px ja se  
maksaa 375 € + alv. Bannerin valmistamisesta veloitamme 
52,50 € + alv, kun kuva ja tekstit ovat valmiina. Banneriin  
lisätään linkki ilmoittajan verkkosivulle. 

UUNITUOREET -TUOTEUUTINEN julkaistaan omana verkko
sivunaan kuten kaupallinen artikkeli, mutta sitä ei kiinnitetä 
lehden etusivun syötteeseen. 

Tuoteuutisesta julkaistaan nosto uutiskirjeessä, joka linka
taan tuoteuutiseen tai asiakkaan haluamalle sivulle. 

Tuoteuutiset löytyvät valikosta. Uutisessa on yksi pääkuva 
tuotteesta tai palvelusta, otsikko, lyhyt ingressi ja lyhyt kuvaus 
tuotteesta. Tuoteuutinen on näkyvillä yhden vuoden.

UUTISKIRJE
Mainospaikat ja hinnat

REKRYTOINTIPAKETTI
Ilmoita avoimesta työpaikasta elintarvikealan ammattilaisille ja 
opiskelijoille.

Uutiskirje ja verkkosivusto tavoittaa erityisesti elintarvike alan 
tutkimuksen, opetuksen, tuotekehityksen, laadun valvonnan, 
hygienian, tuotannon, prosessien, hankinnan, investointien, 
myynnin, markkinoinnin ja viennin ammattilaisia.

He toimivat asiantuntijoina, päällikköinä ja johtajina. Suurin 
osa heistä toimii elintarviketeollisuudessa, korkeakouluissa ja 
julkisella sektorilla.

Hinta monikanavaiselle työpaikkailmoitukselle on 700 € + alv. 
  banneri verkkosivujen etusivun oikeassa laidassa
  banneri paljon luetun nimityksiäpalstan yhteydessä 
  bannerinosto uutiskirjeessä 
  postaus lehteä julkaisevan  

Elintarviketieteiden Seuran  
LinkedIn, Twitter ja  
Facebook kanavassa.

LIITTEET
Lehden väliin voi lisätä erilaisia liitteitä.  
Hinta sisältää liitteistyksen irtoliitteenä, liimatipalla tai  
tarralla. 

Pyydä tarjous liitteiden pussituksesta ja liitteistä mainos
myynniltämme. Hinnat alkaen 1 500 €. 

AINEISTON TOIMITUS
PRINTTI

Lehden koko: A4 (210 x 297 mm)

Painomenetelmä: offset

Sidonta: stiftaus

Aineistomuoto: painovalmis pdf

Kuvien resoluutio vähintään 300 dpi

Värit: CMYK 

Lähetysosoite:  
jaakko@kahala.fi ja  
hannu.pyykko@mediabookers.fi

VERKKO

Kuva-aineistot: jpg/png/gif

Bannerin maksimikoko 500 kt

Tekstit: docx

Aineisto pitää toimittaa vähintään viisi (5)  
arkipäivää ennen kampanjan alkua. 

Lähetysosoite:  
toimitus@kehittyvaelintarvike.fi ja  
hannu.pyykko@mediabookers.fi

77 % LEHDEN LUKIJOISTA 
SILMÄILEE JOKAISEN UUTISKIRJEEN  

- TAVOITA TEHOKKAASTI  
2 300 AMMATTILAISTA

LEHDEN  LUKIJAT TOIVOVAT TYÖPAIKKA-
ILMOITUKSIA

Varmistathan ennen 
lähettämistä, että 

aineisto ei sisällä rgb- 
tai pantone-väreissä 
olevia elementtejä 

(tekstit, valokuvat, logot, 
vektorimuodot).

mailto:hannu.pyykko@mediabookers.fi
mailto:toimitus@kehittyvaelintarvike.fi
mailto:hannu.pyykko@mediabookers.fi


ALENNUKSET, MAKSUEHDOT JA PERUUTUKSET
Painetun lehden mainoksista alennus mediatoimistoille on 15 %. Yleinen maksuaika 14 pv 
netto. Kirjalliset peruutukset varauspäivään mennessä ja verkkomainosten osalta viisi 
arkipäivää ennen kampanjan alkua. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitetaan 
koko mainoksen hinta. Reklamaatiot kirjallisesti 14 vuorokauden kuluessa ilmestymi-
sestä. Lehden vastuu virheistä tai mainoksen/liitteen poisjäämisestä rajoittuu korkein-
taan mainoksen hintaan.

Laeista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannuslisäykset 
korottavat hintoja vastaavasti määräysten voimaantulohetkestä lukien. Nämä korotukset 
koskevat myös jo tehtyjä ilmoitusvarauksia.

ASIAKKAAN VASTUU
Asiakas vastaa siitä, ettei ilmoitus loukkaa kenenkään immateriaali oikeuksia eikä ole 
lainsäädännön tai markkinointisäännöstön tai hyvän tavan vastainen. Asiakas on vas-
tuussa ja korvausvelvollinen mainontansa aiheuttamista vahingoista kolmannelle osa-
puolelle ja/tai julkaisijalle.

LEHDEN VASTUU
Julkaisija (ETS) pidättää itsellään oikeuden olla julkaisematta mainoksia. Julkaisija ei 
myöskään ole vastuussa mainosten tiedoista tai niissä luvatuista eduista. Oikeus media-
kortin ja siinä esitettyjen tietojen muutoksiin pidätetään.

JULKAISIJA
Elintarviketieteiden Seura ry

PL 115, 00241 HKI
info@ets.fi

PÄÄTOIMITTAJA, TOIMINNANJOHTAJA
Laura Hyvärinen, 040 1677 425

laura.hyvarinen@kehittyvaelintarvike.fi

TOIMITUSPÄÄLLIKÖT
Pirjo Huhtakangas, 040 822 1370

pirjo.huhtakangas@kehittyvaelintarvike.fi

Elina Teerijoki, 040 719 6633
elina.teerijoki@kehittyvaelintarvike.fi

MAINOSMYYNTI JA KAUPALLINEN YHTEISTYÖ
Hannu Pyykkö, 050 2250 

hannu.pyykko@mediabookers.fi

TAITTAJA
Jaakko Kahala

jaakko@kahala.fi 

PAINOTALO
Punamusta, Forssa
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