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Evira edistää pk-elintarvikeyritysten vientiä
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Evira on hallitusohjelman mukaisesti sitoutunut 
edistämään kolmea elintarvikkeiden vientiin kohdistuvaa 
kärkihanketta. Tavoitteena on 1) edistää useita eri 
kohdemaiden maito-, liha- ja kalastustuotteita koskevia 
markkinoillepääsyhankkeita, 2) käynnistää toimijoille 
kustannusvapaasti vientivalvontajärjestelmiä ja 3) 
lisätä pienten ja keskisuurten elintarviketoimijoiden 
vientiosaamista.

Eviran vientiin liittyvä toiminta jakautuu kahteen isoon 
kokonaisuuteen, uuden viennin käynnistämiseen ja 
olemassa olevan viennin turvaamiseen. Uuden viennin 
käynnistäminen vaihtelee tuotteen ja kohdemaan 
mukaan. Pääsääntöisesti EU:n ulkopuolisten markkina-
alueiden avaaminen suomalaisille elintarvikkeille on 
kuitenkin vaativaa.  Erityisen haasteellista tämä on 
eläimistä saatavien elintarvikkeiden osalta. Eläimistä 
saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden viennin 
käynnistyminen edellyttää usein Suomen ja kohdemaan 
viranomaisten välillä käytäviä neuvotteluja, laajojenkin 
selvitysten eli ns. markkinoillepääsyhankkeiden tekemistä 
ja tietojen kokoamista. Viennin kohdemaa voi olla 
kiinnostunut arvioimaan Suomen eläintautitilannetta, 
elintarviketurvallisuutta, elintarviketeollisuuden 
tuotantoprosesseja ja vientituotteisiin kohdistuvaa 
valvontaa ennen viennin aloittamista.

Olemassa oleva vienti turvataan toimimalla kohdemaan 
asettamien vaatimusten mukaisesti. Nämä vaatimukset 
voivat joidenkin kohdemaiden osalta ja tuotekohtaisesti 
myös ylittää Euroopan unionin ja kansalliset vaatimukset, 
joiden mukaisesti suomalaiset toimijat arjessaan 
toimivat. Jos näitä ”ylimääräisiä” kohdemaan asettamia 
vaatimuksia on paljon, niiden huomioiminen tuotannossa 
ja viranomaisvalvonnassa vie myös ylimääräistä 
omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan aikaa. Tällöin 
voidaan puhua vientivalvontajärjestelmistä, joilla pyritään 
osoittamaan viennin kohdemaalle, että Suomessa 
toimitaan luotettavasti asetettujen vaatimusten mukaan.

Pk-yrityksen on tärkeä löytää kannattavat vientikohteet.  
Kohteiden valinnassa on syytä huomioida, että joidenkin 
kohdemaiden ”ylimääräiset” vaatimukset saattavat 
edellyttää sellaisia rakenteellisia tai tuotannollisia 
muutoksia, että ne rasittavat liikaa yrityksen taloutta. 
Vientiin pyrkivän yrityksen kannattaa aina olla hyvissä 
ajoin yhteydessä Eviraan. Tuote- ja kohdemaakohtaisista 
vaatimuksista riippuen vientitoimintaan voi ryhtyä hyvinkin 
helpolla, mutta joissain tapauksissa markkinoillepääsy 
voi kestää jopa vuosia. Koska viennin käynnistämiseen 
voi mennä hyvinkin pitkä aika, ennakoiva yhteydenotto 
Eviraan on hyvä vaihtoehto.

Thimjos Ninios
ylitarkastaja, jaostopäällikkö
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Viennin edistäminen kuuluu nykyiseen hallitusohjelmaan 
ja Sipilän hallitus on huomioinut elintarvikkeiden viennin 
kärkihankkeissaan. Aitoja makuja -lehden numero 
2/2016 nostaa esiin niitä toimia, joita parhaillaan on 
käynnissä pienten ja keskisuurten ruokayritysten viennin 
ja kansainvälistymisen tukemiseksi.
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Tokion 41. kansainväliset ruokamessut, FoodExJapan 
2016, järjestettiin 8.-11. maaliskuuta Makuharin 
messukeskuksessa. Messuilla sai tuntuman niin 
aasialaiseen väenpaljouteen kuin kansainväliseen 
ruoka- ja juomavalikoimaankin. Kävijöitä oli 76 500, 
näistä 12 prosenttia Japanin ulkopuolelta. Japanilaisten 
ostajien lisäksi messut houkuttelivat erityisesti kiinalaisia 
ja korealaisia ostajia. Näytteilleasettajia oli 78 maasta: 
japanilaisia yli 1200 ja kansainvälisiä 1900.

Finpron organisoimalla Food from Finland -osastolla olivat 
edustettuina marjatuotteet, hunaja ja juomat. Mukana oli 
kahdeksan yritystä: Biokia, Hartwall, Helsinki Distilling 
Company, Hunajayhtymä, Kaskein Marja, Mallaskosken 
panimo, Roberts ja Stallhagen.

Runsaudenpulaa

Aasian maiden messuosastot pursusivat tuotteita, ja 
markkinatunnelmaa loivat kimeä-ääniset mainospuheet, 
värikkäät esitteet ja maistiaiset. Tunnelma muuttui 
siirryttäessä Eurooppa-halliin, jossa vahvimmin edustettuina 
olivat suuret viinimaat ja hillitty viininmaistelu.

Messuilla ja Tokion ruokakaupoissa sana ”valikoima” sai 
uudet ulottuvuudet. Tuotteita tuntui olevan loputtomasti. 
Valtavasti värejä, yksityiskohtia, läpinäkyviin pakkauksiin 
pakattuja tuoretuotteita ja ruoka-annoksia ja yksittäisiä 
ruokia, joista voi koota aterian itselleen. Näiden rinnalla 
pitkälle jalostettua teollista ruokaa, irtotavaraa hyllyissä 
ja vitriineissä ja ”marketpakkauksia”, joista löytyivät sekä 
suuret kansainväliset ja japanilaiset brändit että pienemmät 
eurooppalaiset ja paikalliset premium-tuotteet.

Suomalaisten tuotteiden saaminen noihin valikoimiin 
edellyttää aitoa ymmärrystä paikallisesta kulttuurista. On 

tiedettävä ihmiset ja välineet, joiden avulla kyllästetyille, 
omistamme niin erilaisille markkinoille saadaan tuotteet läpi 
ja kuluttajat ne löytämään. 

Laatu, yhteistyö ja luottamus

Suomalaisilla tuotteilla on vahva pohja Aasian vientiin. 
Kuten Finpron elintarvikealan toimialajohtaja Esa Wrang 
messuilla totesi, suomalaisille ruokayrityksille ominaista 
on pienimuotoisuuden lisäksi panostus laatuun ja raaka-
aineisiin. Tämä on hyvä perusta ponnistaa vientiin, 
jota edistää Suomen imago Aasiassa puhtaana ja 
elintarviketurvallisuuteen panostavana maana. 

– Lisäksi tarvitaan yhteistyötä tuottajien, 
elintarvikevalmistajien ja julkisten toimijoiden välillä: viennin 
edellyttämä laatu tehdään yhdessä. Yhteiset vientiohjelmat 
tukevat pieniäkin yrityksiä, ja toisaalta yritykset voivat 
yhdistää voimiaan esimerkiksi rekrytoimalla yhteisen 
vientipäällikön, Wrang totesi.

Wrang ja Food from Finland -kasvuohjelman ohjelmapäällikkö 
Annaleena Soult muistuttivat myös trendien seuraamisesta. 
Muun muassa tuotteiden selkeä segmentointi erilaisille 
kuluttajaryhmille voimistuu koko ajan. Tämä edellyttää 
avointa asennetta ja valmiutta tuotekehitykseen ja tuotannon 
joustavuuteen. – Liiallisen tuotantolähtöisyyden sijaan 
tarvitaan markkinointinäkökulmaa ja tuotteiden joustavaa 
variointia, totesivat Soult ja Wrang. 

Vientiin pyrittäessä pitää olla valmis siirtämään ajatus pois 
pieniltä kotimarkkinoilta. – Kansainvälinen näkökulma 
tarvitaan heti tuotekehityksessä ja resursoinnissa. Viennin 
haasteita ovatkin kansainvälisille markkinoille tähtäävä 
kaupallinen konseptointi ja jalostusarvon nosto sekä 
kielitaitoisten myyjien löytäminen. Aasian markkinoilla 
englanti ei riitä. Japanissa tarvitaan japanin kielen ja 
kulttuurin osaamista. Kaikki materiaali on tuotettava 
japaniksi ja japanilaiseen kulttuuriin sovitettuna.

Aasialaisessa bisneksessä pitää varata aikaa myös vahvojen 
suhteiden luomiseen ennen varsinaista kaupantekoa. 
Mistään mystiikasta ei ole kyse, vaan kunnon pohjatyön 
tekemisestä luottamuksen rakentamiseksi. Tähän messut 
tapaamisineen ovat yksi hyvä paikka.

Lisätietoa messuista: www.jma.or.jp/foodex/en/
Teksti: Satu Massa

SUOMALAISTA RUOKAA 
AASIAAN
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Food from Finland on 
elintarvikealan 
Team Finland- vientiohjelma 
Ohjelman tavoitteena on
• Suomen elintarvikeviennin kaksinkertaistaminen 

vuoteen 2020 mennessä
• Luoda elintarvikealalle konkreettinen ja 

merkittävä Team Finland - vientiohjelma, jolla 
on selkeät koko toimialaa koskevat hyödyt ja 
onnistumismahdollisuudet

• Elintarvikkeita valmistavien yritysten sekä 
elintarvikealan palvelu- ja laiteyritysten 
kansainvälistyminen

• Työpaikkojen synnyttäminen elintarvikesektorille
• Verkottaa ja lisätä yhteistyötä suomalaisten 

elintarvikealanyritysten välillä
• Auttaa suomalaisia suur- ja pk-yrityksiä 

viennin käynnistämisessä ja kansainvälisessä 
markkinoinnissa

Ohjelma toteutetaan vuosina 2015–2020 yhteistyössä 
Team Finland-toimijoiden, Elintarviketeollisuusliiton ja 
suomalaisten elintarvikealan yritysten kesken. Food 
from Finland-vientiohjelman päämarkkina-alueet ovat 
Skandinavia, Baltia, Venäjä, Saksa, Kiina, Etelä-Korea ja 
Japani.

www.foodfromfinland.com
www.exportfinland.fi/food-from-finland

Lastenruokatuotteita perunasta, proteiinimakeisia 
suomalaisesta kaurasta tai marjavälipalavalmisteita nuorten 
painonhallintaan? Mitä tuote-erikoisuuksia voimmekaan 
kehittää kansainvälisille markkinoille suomalaisella 
elintarvikeosaamisella? 

FINNISH FOOD INNOVATIONS 2.0 -projekti ohjaa 
suomalaisia elintarvikealan mikro-, pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä innovoimaan asiakaslähtöisiä lisäarvotuotteita 
vientimarkkinoille. Projekti auttaa yrityksiä hankkimaan 
tietoa ulkomaisista markkinamahdollisuuksista ja luomaan 
tiedon pohjalta uusia tuotekehitysideoita. Ideointia tukee 
poikkitieteellinen osaajaverkosto. 

Projektin päätavoitteena on lisätä ja monipuolistaa 
vientituotteiden määrää, jota suomalaiset elintarvikeyritykset 
tarjoavat ulkomaan markkinoille. Projekti on valtakunnallinen 
ja se toteutetaan yhteistyössä Food from Finland –
vientiohjelman kanssa. Projektia rahoittaa Manner-Suomen 
maaseudun kehittämisohjelma. Toimenpiteet käynnistyvät 
alkusyksystä 2016.

Lue lisää projektista ja ilmoittaudu mukaan osoitteessa   
www.fennopromo.fi 

”Mukaan tuotekehityksen aktivointiin 
ovat tervetulleita kaikki pk-

elintarvikevalmistajat, jotka jo vievät 
tuotteitaan ulkomaille tai suunnittelevat 

viennin käynnistämistä. ”

FINNISH FOOD INNOVATIONS 2.0 
-Uusia innovatiivisia elintarvikkeita vientimarkkinoille

http://www.foodfromfinland.com
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Ruokamatkailun tuotesuositukset on laadittu yrityksille 
ja kehittäjille työvälineiksi laadukkaan, elämyksellisen 
ja kannattavan ruokamatkailutuotteen toteuttamiseen. 
Ruoka on yhä tärkeämpi osa matkailukokemusta ja 
matkustusmotiivia. Tavoitteena on saada ruoka tärkeäksi, 
elämykselliseksi ja ostettavaksi osaksi Suomen matkailua.

Visit Finlandin matkailun tuoteteemoja ovat 
hyvinvointimatkailu, kulttuurimatkailu, kesän luontomatkailu 
ja talvimatkailu. Suosituksissa kerrotaan, mitä 
ruokatuotteessa olisi hyvä huomioida koskien kaikkia näitä.
Lisäksi annetaan teemakohtaisia tuotesuosituksia.Tutustu 
ja hyödynnä! 

Kansainvälistymiskriteerit 
apuna

Jos yrityksellä on aikomuksia kansainvälisille 
markkinoille, kannattaa tutustua Visit Finlandin 
kansainvälistymiskriteereihin
www.visitfinland.fi

Ruokamatkailun suomalaiset tuotesuositukset ovat täällä! 

Strategia ohjaa 
ruokamatkailun kehittämistä

Ensimmäinen Suomen ruokamatkailustrategia julkistettiin 
keväällä 2015. Se antaa suuntaviivat ruokamatkailun 
kehittämiseen Suomessa vuosiksi 2015-2020. Strategian 
keskeisenä tavoitteena on määrittää kehittämisen yhteinen 
päämäärä ja roolitus tulevaisuudessa. 

Strategiassa mainituilla toimenpiteillä lisätään suomalaisia, 
houkuttelevia ja laadukkaita ruokamatkailun kärkituotteita 
kansainvälisille ja kotimaisille matkailijoille.
www.e-julkaisu.fi/haaga-helia/
ruokamatkailustrategia_2015-2020

http://www.e-julkaisu.fi/haaga-helia/ruokamatkailustrategia_2015-2020
http://www.e-julkaisu.fi/haaga-helia/ruokamatkailustrategia_2015-2020
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Suomi osallistuu näyttävästi 
vuoden 2017 Grüne Woche 
-messuille

Maailman suurimmat maatalous-, elintarvike- ja 
puutarhamessut "Grüne Woche" järjestetään vuosittain 
tammikuussa Berliinissä Saksassa. 20.-29.1.2017 
järjestettävät messut ovat järjestykseltään 82. keräten 
yli 1600 näytteilleasettajaa ja yli 400 000 kävijää. 
Messuosastojen lisäksi tarjolla on runsaasti erilaisia 
seminaareja ja konferensseja. Saksaan ovat perinteisesti 
kokoontuneet myös maatalousministerit ympäri maailmaa 
yhteiseen poliittiseen keskustelutilaisuuteen.

Suomella on ollut messuilla varsinainen maaosasto 
vuonna 2008 ja 2016, muina vuosina yksittäiset yritykset 
ovat osallistuneet messuille omilla osastoillaan. Suomi 
tulee olemaan mukana tammikuussa 2017 Berliinissä 
järjestettävillä Grüne Woche -messuilla maa- ja 
metsätalousministeriön vastuulla olevalla osastolla. 
Maa- ja metsätalousministeriö on osaston päärahoittaja, 
muita rahoittajia ovat muun muassa FinPro ry/Food from 
Finland -vientiohjelma ja Visit Finland sekä MTK ry. Osaston 
pääteemana on ruokamatkailu Suomessa, ”Hungry for 
Finland”.

Osastolla tullaan esittelemään Suomea monipuolisena 
ruoka- ja matkailumaana ja sinne valitaan mukaan yrityksiä 
ja toimijoita em. sektoreilta. Mukaan näytteilleasettajiksi 
halutaan erityisesti ruokamatkailuyrityksiä ja -hankkeita, 
jotka profiloituvat laadukkaan ruoan kautta ja kutsuvat 
saksalaisia kuluttajia matkailemaan Suomeen. Lisäksi 

mukaan kutsutaan niitä elintarvikealan yrityksiä, joilla 
on vahva tahtotila viedä tuotteitaan Saksaan, ja niitä 
yrityksiä, jotka Saksan markkinoilla jo ovat. Tuotteiden 
pitää olla korkealaatuisia, ja tarjota kuluttajalle lisäarvoa, 
erityisyyttä ja elämyksiä hyvän maun lisäksi. Messuilla voi 
tehdä esimerkiksi tuotteiden koemarkkinointia ja kerätä 
kuluttajapalautetta, jos suunnittelee viennin käynnistämistä 
Saksaan. Mukaan osaston valikoimiin toivotaan myös juomia 
ml. alkoholituotteet. Osaston käytännön toteuttamisesta 
vastaavat Messeforum Oy ja Fennopromo Oy yhdessä 
suomalaisten ja saksalaisten yhteistyökumppaneidensa 
kanssa. Yritysten rekrytoinnista osastolle vastaa Fennopromo 
Oy, jolle voi ilmoittaa halukkuutensa messuosallistumisesta.

Osasto tulee olemaan noin 150 neliötä, ja sinne on 
suunnitteilla yrityskohtaisten pisteiden lisäksi myös 
tilaa näytöskeittiölle. Myös Joulupukki ehtinee paikalle. 
Koska messut kestävät 10 päivää ja siihen päälle 
tulevat matkustuspäivät ja yrityskohtaisten ständien 
rakentamiset, voi koko ajan paikallaolo muodostua liian 
raskaaksi yksittäiselle yritykselle. Ajatuksena onkin, että 
osaston esittelijät vaihtuisivat messujen kuluessa siten, 
että osa yrityksistä olisi paikalla vaikkapa kolme päivää, ja 
osa olisi esimerkiksi viisi päivää. Viime kädessä maa- ja 
metsätalousministeriö yhdessä osaston toteuttajien kanssa 
päättää, mitkä yritykset ja tuotteet osastolle otetaan mukaan.

Mikäli kiinnostuit tulemaan mukaan osastollemme yrityksesi 
kanssa, ota yhteyttä!

Eeva-Liisa Lilja, toimitusjohtaja
Fennopromo Oy
puh. 040 833 7727
eeva-liisa.lilja@fennopromo.com

Kirsi Viljanen, erityisasiantuntija
Maa- ja metsätalousministeriö
puh. 0295 16 2142
kirsi.viljanen@mmm.fi
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Vuosi 2014 oli käännekohta Venäjän elintarvikemarkkinoilla. 
EU ja Yhdysvallat julistivat Venäjän vastaisia talouspakotteita 
Ukrainan kriisin johdosta. Venäjä vastasi lännen pakotteisiin 
kieltämällä elokuussa 2014 meijerituotteiden, lihan, kalan 
ja hedelmien tuonnin EU:sta. Lännen pakotteet lopettivat 
länsimaisten pankkien lainoitukset venäläisille pankeille. 
Öljyn maailmanmarkkinahintojen tiputtua vielä samana 
vuonna ruplan kurssi lähti rajuun pudotukseen. Länsimaisten 
tuotteiden hinnat nousivat, mikä johti lisääntyvään inflaatioon. 
 
Vuoden 2014 lopusta alkanut talouskriisi Venäjällä ei ole 
hellittänyt. Elintarvikkeiden tuontikielto on edelleen voimassa 
ja kuluttajien ostovoima on ruplan heikentymisen johdosta 
laskenut. Ruokakauppojen hyllyt ovat silti kuin ennen kriisiä 
– valikoimat runsaita ja vaihtoehtoja riittää. Suuret venäläiset 
vähittäiskauppaketjut ovat tehneet jopa ennätyksellisiä 
tuloksia taloudellisesti haastavina aikoina.  Erityisesti ns. 
discounterit eli halpoihin tuotteisiin keskittyneet ketjut 
menestyvät. Toisaalta syynä ketjujen menestymiseen on 
myös Venäjän vähittäiskauppamarkkinoiden ketjuuntuminen 
eli ilmiö, joka länsimaissa on jo arkea. Venäjän viisi suurinta 
elintarvikeketjua dominoivat silti vain noin 20% koko 
markkinoista. Kilpailu kauppapaikoista ja asiakkaista on 
siten todellista. 

Pietarissa ja Moskovassa ketjuuntuminen on yli 70% kun 
se muualla maata on 40% luokkaa. Ketjujen kasvu on ollut 
tähän asti orgaanista, mutta tulevaisuudessa yritysostot 
lisääntyvät Venäjälläkin.

Kriisin myötä elintarvikemarkkinat Venäjällä ovat 
muuttuneet. Positiivisena muutoksena on venäläisen 
kotimaisen elintarviketeollisuuden kehittyminen. Kuluttajat 
ovat alkaneet ostaa enemmän kotimaisia elintarvikkeita ja 
monissa tuoteryhmissä on menty eteenpäin.  Venäläistä 
tuotetta ei pakkauksen ulkonäön perusteella enää 
erota länsimaisesta. Innovatiivisuus ja vienti ovat myös 
venäläiselle elintarviketeollisuudelle arkipäivää.

VENÄJÄN ELINTARVIKEMARKKINAT PAKOTTEISTA 
HUOLIMATTA AUKI SUOMALAISILLE TUOTTEILLE
–Pietarin Stockmannin elintarvikeosasto venäläiselle 
Lend-konsernille

Maitotuotteet 
ovat Venäjällä 

suosittuja kaikissa 
muodoissaan



9

Kauppatalo Lend on tuttu monelle suomalaiselle 
elintarviketoimijalle, sillä yritys on usean vuoden ajan 
vienyt suomalaisia elintarvikkeita Venäjälle yhteistyössä 
ProAgria Etelä-Suomi ry:n kanssa. Kauppatalo Lendin 
toimitusjohtaja Anna Shlianina toivoo voivansa kasvattaa 
suomalaisten tuotteiden osuutta. Shlianinan mukaan moni 
Stockmannin asiakas kyselee suomalaisten tuotteiden 
perään. – Suomalaisten tuotteiden kysyntä on nousussa 
monissa muissakin kauppaketjuissa Pietarin lisäksi 
Moskovassa, Shlianina kertoo. 

ProAgria Etelä-Suomi ry:n kehityspäällikkö Tuula 
Repo on kehittänyt ja ylläpitänyt yhteistyötä Lend 
konsernin kanssa vuodesta 2010. ProAgria ja 
Lend konserni jatkavat suomalaisten tuotteiden 
saatavuutta Stockmannin ja muiden venäläisketjujen 
valikoimiin. – Muut ovat luopuneet Venäjä-viennistä. 
Vaikeinakin aikoina me olemme tukeneet suomalaisten 
elintarvikkeiden vientiä Venäjälle. Yhteistyö säilyy 
huonoinakin talousaikoina kun kyseessä on oikea 
kumppani, tähdentää Tuula  Repo. – Viimeisen vuoden 
aikana Kauppatalo Lend on haasteista huolimatta 
ostanut tuotteita Suomesta mahdollisuuksiensa 
mukaan, Repo kertoo. Seuraava yritysryhmä 
Suomesta Venäjälle on lähdössä tutustumaan 
viennin mahdollisuuksiin kesäkuun lopussa. ProAgria 
edesauttaa yritysten vientiponnisteluja tässä 
suomalais-venäläisessä yhteistyössä, vientiin liittyvissä 
asiantuntijapalveluissa, tuotteiden markkinoinnissa ja 
toimenpiteiden tukirahoituksessa. 

Lisätietoja: 
Tuula Repo
ProAgria Etelä-Suomi ry
puh. 040 588 0958
tuula.repo@proagria.fi

Carita Vastinesluoma
Fenno Consulting Oy
Toimitusjohtaja
puh. 045 313 6153
carita@fennoconsulting.fi

Fenno Consulting Oy on asiantuntija kansainvälistymis- 
ja vientiasioissa. Yrityksellä on usean vuoden kokemus 
elintarvikeviennistä Venäjälle.

Stockmann on nimenä tunnettu Pietarissa

Juusto on oikeastaan ainoa tuote, jota ei ole pystytty 
korvaamaan. Kaikille muille tuotteille on löytynyt vastine 
joko venäläisistä tai tuontituotteista. Uusia tuontimaita on 
mm. Serbia, Pakistan ja Chile. Samalla kaikkien tuotteiden 
hinnat ovat nousseet selkeästi. 

Ennen vuoden 2014 pakotteita EU-maiden osuus 
tuontielintarvikkeista oli merkittävin. Siitäkin huolimatta, että 
kotimaisten ja uusien tuontimaiden elintarvikkeiden osuus 
kaupoissa on kasvanut, ovat Venäjän elintarvikemarkkinat 
riippuvaisia tuontituotteista vielä pitkään. Muistettakoon, että 
monia elintarvikkeita voi edelleen viedä EU-maista Venäjälle 
ja kysyntää eurooppalaisille tuotteille on. 

Kiristynyt ja epävakaa poliittinen tilanne on vienyt ulkomaisia 
yrityksiä markkinoilta. Toisaalta Venäjä-kaupassa usein 
kärsivällisyys ja pitkäjänteisyys palkitaan. Markkinoilla 
vaikeina aikoina pysyneet yritykset ja brändit varmistavat 
hyllypaikkansa ja ovat paremmissa asemissa kun sanktiot 
aikanaan poistuvat.  

Stockmannin 
elintarvikeosastosta 
Pietarissa vastaa venäläinen 
Lend-konserni

Kun taloustilanne Venäjällä synkistyy, useat länsimaiset 
yritykset jättävät markkinat riskien kasvaessa. Yksi 
tunnetuimmista suomalaisista brändeistä Venäjällä, 
Stockmann, on luopunut suurimmasta osasta 
tavarataloistaan Venäjällä. Pietarissa paraatipaikalla 
Nevski Center -kauppakeskuksessa sijaitseva Stockmannin 
elintarvikeosasto on siirtynyt pietarilaisen Lend-konsernin 
vastattavaksi. Stockmannin nimi säilyy,  vaikka 
elintarvikeosaston valikoimista ja liiketoiminnasta vastaa 
Kauppatalo Lend. 
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                            Ruusun terälehtihillo ei komeile vientitilastojen tonnimäärissä kärkipaikoilla. Sitä on vaikea löytää 
elintarvikeliikkeistä edes Suomessa, puhumattakaan ulkomailta. Juuri se on kuitenkin niiden tuotteiden joukossa, jotka 
ovat onnistuneet avaamaan vientimarkkinat Ranskassa.

Ranskan markkinoille ei voi mennä ”sieltä missä aita on matalin”. Tavanomainen ei ole riittävää, kilpailu on erittäin kovaa. 
Kaikkialta maailmasta tuottajat pyrkivät juuri Ranskaan, sillä sitä kautta on mahdollista avata ovet myös muualle maailman 
huippukeittiöihin. Ranskalaisille on osattava puhua heidän kieltään, ihan kirjaimellisestikin mutta on myös ymmärrettävä 
keittiömestareiden ajatusten kulkua. 

RANSKASTA 
UUSIA MARKKINOITA 
HUIPPUELINTARVIKKEILLE

Tuuli ja Matti Kotaja valmistavat Vampulassa 
hilloa ruusun terälehdistä. – Ranskalainen 
elintarviketukku markkinoi hilloamme 
”Keskiyön auringon ruusunterälehtihillona”. 
Tuosta voi saada käsityksen miten merkittävä 
tekijä tuotteeseen liitettävä tunnelma on. 
Pohjolan puhdas luonto, keskiyön aurinko, 
luonnonmukainen tuotanto ja tietysti 
ruusut ovat yhdessä riittävän houkutteleva 
kokonaisuus, joka sai ranskalaiset 
innostumaan, kertoo Tuuli Kotaja. 

Kristina Creutz on ranskan kielen 
taitoinen. Tuotteiden esittely ranskaksi ja 
sopivilla tarinoilla höystettynä on tärkeä 
asia mielenkiinnon herättämisessä. 
– Asiakkaiden kohtaaminen heidän 
omassa ympäristössään on hyvin 
antoisaa ja antaa myös meille tärkeää 
palautetta. ProAgria Etelä-Suomi 
ry:n varatoimitusjohtaja Lassi Uotila 
tutustumassa Malmgårdin tuotteisiin.
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vetävä kehityspäällikkö Tuula Repo ProAgria Etelä-
Suomesta. 

– Maassa on toimittava maan tavalla, turha meidän on 
mennä Ranskaan julistamaan miten me haluamme kauppaa 
tehdä. Parempi on kuunnella mitä ranskalaiset haluavat, 
toteaa pitkään Ranskassa asunut, suomalaissyntyinen 
Jarna Coadic. Hän työskentelee päivittäin merkittävien 
ravintola-, catering- ja tukkuyrityksien kanssa. – Kilpailu 
on täällä kovaa, ja kaikki hakevat itselleen sellaista, millä 
erottautua muista. Kiinnostus suomalaistuotteisiin on hyvä, 
ja se on poikinut heti paljon kyselyjä, tilauksia ja toimituksia, 
kertoo Jarna Coadic.

Lisätietoja:
Jarna Coadic
Toimitusjohtaja
Action Finland!
jcoadic@jcactionexport.com

Tuula Repo
kehityspäällikkö 
ProAgria Etelä-Suomi ry 
tuula.repo@proagria.fi 

Malmgård on erikoistunut luonnonmukaiseen viljelyyn ja 
luomutuotteiden jalostamiseen. Kartanon 500 ha viljelyksillä 
kasvaa tutuimpien viljelykasvien lisäksi mm. Emmer 
-alkuvehnää. Faaraoiden ajoilta peräisin oleva kasvi on 
löytänyt hyvin tiensä kulinaristien ruokapöytiin Suomessa ja 
herätti ansaittua mielenkiintoa myös Ranskassa. – Emmeristä 
valmistettu viljariisi on erinomainen raaka-aine esimerkiksi 
risottoon. Luonnonmukaisesti kasvava vilja varastoi itseensä 
aivan erilaiset aromit kuin keinolannoitteita käytettäessä. 
Viljelytekniikan kehittäminen, tuotteiden jalostus, reseptiikka 
ja markkinointi muodostavat tuotantoketjun, jossa jokainen 
osa-alue on oltava hallinnassa. Vasta silloin uudella 
tuotteella on edellytykset pärjätä kovassa kilpailussa 
elintarvikemarkkinoilla, muistuttaa Kristina Creutz, 
Malmgårdin kartanosta, Loviisasta.

Pienten yritysten on vaikea lähteä Suomesta omin voimin 
valloittamaan Ranskan markkinoita. Volyymiin nähden 
kustannukset kasvavat helposti kohtuuttoman suuriksi ja 
yksin toimiessa on vaikea saavuttaa riittävää huomioarvoa. 
– Sopivilla kokoonpanoilla pienten yritysten on helpompi 
saavuttaa tulosta yhdessä toimien. Suosittelen lämpimästi 
paikalliset toimintatavat tuntevaa, käytännössä konkreettista 
jalkatyötyötä tekevää ja jatkuvasti kohdemaassa suhteita 
ylläpitävää asiantuntijaa kumppaniksi vientiä käynnistävälle 
yritykselle, sanoo huippuelintarvikkeiden vientiohjelmaa 
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Vuonna 2003 perustettu kananmunatalo Munax Oy 
Laitilassa käsittelee vuodessa kananmunia 25 miljoonia 
kiloa. Yrityksellä on 60 sopimustuottajaa, ja kananmunasta 
hyödynnetään mahdollisimman paljon: tuotantolinjat 
kattavat niin kuorimunan, nestemäiset munamassatuotteet 
kuin kypsät munatuotteetkin. 

Työntekijöiden määrä on ollut kasvussa, ja tällä hetkellä 
yritys työllistää yli 70 henkilöä.  –  Myönteisen kehityksen 
taustalta löytyy suunnitelmallisia investointeja sekä 
onnistunutta tuotekehitystä, kertoo yrityksen toimitusjohtaja 
Janne Torikka. 

Sähköinen haku on tätä 
päivää

Syksyllä 2015 tuotantotiloihin Laitilaan valmistui uusi 
massaamon terminaali. Nyt käynnissä on investoinnin 
toinen vaihe, jossa tiloihin asennetaan uutta tekniikkaa, 
kuten pakkauslinjastoa ja pastörointilaitteistoa. Investointiin 
saatiin Maaseuturahaston tukea Varsinais-Suomen ELY-
keskuksesta.  – Investoinnilla on varsin laajakantoinen 
merkitys yrityksellemme, toimitusjohtaja Torikka toteaa. 

”Kun saamme ensimmäisten 
joukossa modernin tekniikan 

käyttöömme, pystymme 
vastaamaan kilpailuun ei 

ainoastaan kotimaassa, vaan myös 
ulkomaan markkinoilla. ”

”Uusin tekniikka mahdollistaa 
myös innovatiivisen 

tuotekehityksen sekä nopeuttaa 
projektejamme huomattavasti”, 

Torikka kertoo.

Munax Oy:llä on runsaasti kokemusta rahoitushakemuksista. 
Nyt uudella ohjelmakaudella Maaseuturahaston tuen 
hakeminen vaikutti kuitenkin alkuun haastavalta: kaikki 
tuntui olevan vielä enemmän tai vähemmän epäselvää, eikä 
ohjeistusta ollut saatavilla. Lopulta kaikki sujui luonnikkaasti, 
ja erityisesti sähköinen hakujärjestelmä Hyrrä on ollut 
hakijalle myönteinen kokemus. – Kyllä sähköinen haku on 
tätä päivää, ja iso edistysaskel rahoitusohjelmalle, Torikka 
kiittelee. – Tärkeää tietysti on, että järjestelmässä saadaan 
nyt kaikki palikat kohdalleen ja toimimaan, hän muistuttaa. 

Onnistuneen rahoitushakemuksen tukijalkana toimii Munaxin 
kokemusten mukaan yrityksen oma suunnittelutyö. – Hyrrään 
ei kannata lähteä syöttämään hakemusta, jos materiaalit 
ovat puutteellisia, Torikka muistuttaa. Suunnitteluun 
kannattaakin varata riittävästi aikaa, sillä esimerkiksi 
tarjouspyyntöjen kokoaminen saattaa kestää. – Hakijan 
kannattaa myös rohkeasti kysyä neuvoa rahoittajalta, jos 
jokin asia mietityttää, hän vinkkaa.

Teksti: 
Eija Eloranta
Maaseutuviestintää Varsinais-Suomessa -hanke

Maaseuturahaston investointituki 
vahvistaa kananmunatalon 
kilpailukykyä ja tuotekehitystä
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Artesaaniruuan 
suomenmestaruuskilpailu

Suomi on Pohjoismaiden ministerineuvoston 
puheenjohtajamaa vuonna 2016. Puheenjohtajuuskauden 
ohjelmassa on myös ruoka-alan tapahtumia, joista suurin 
on artesaaniruokakilpailu. 

Pohjoismaisille osallistujille avoin artesaaniruuan 
suomenmestaruuskilpailu järjestetään Yrkeshögskolan 
Noviassa Tammisaaressa, Raaseporissa, 
10.- 13.10.2016. 

Se toteutetaan maa- ja metsätalousministeriön ja 
Kustens Mat -projektin hankeryhmän yhteistyönä. 
Kilpailutapahtumaan liittyy myös ruoka-aiheisia 
miniseminaareja, keskusteluja ja tutustumisretkiä. 
Pohjoismaiden ministerineuvosto tukee kilpailua.

Kilpailussa on seuraavat luokat:

• Meijerituotteet
• Leikkeleet ja lihatuotteet
• Kalatuotteet
• Leipomotuotteet
• Marja- ja hedelmätuotteet
• Vihannes- ja sienituotteet
• Kylmät mauste- ja ruokakastikkeet
• Snacksit ja pikkupurtavat
• Innovatiiviset artesaaniruuat
• Juomat

Katso lisätietoa: 
www.novia.fi/mathantverkfm

OPISKELIJOIDEN JA 
YRITYSTEN YHTEISTYÖLLÄ 
SPARRAUSTA 
TYÖELÄMÄTAITOIHIN JA 
NÄKYVYYTTÄ YRITYKSILLE

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuun kokki-, matkailu- 
ja audiovisuaalisen alan opiskelijat ja pohjoiskarjalaiset 
elintarvikealan yrittäjät osallistuivat yhdessä valtakunnallisille 
Lähiruoka & Luomu -messuille Helsingissä 6.-8.4.2016. 

Opiskelijat ja yrittäjät suunnittelivat ja toteuttivat yhteistyönä 
Ruokatieto Yhdistys ry:n osastolla toimivan näytöskeittiön 
ohjelman. Ennen tapahtumaa opiskelijat tutustuivat 
projektiin osallistuvien yritysten toimintaan ja tuotteisiin. 
Yrityksistä mukana olivat Liperin Juurespakkaamo, Liperin 
Mylly, Nurmeksen Kala, Porokylän leipomo, Karjatila 
karhinen, Haukiniemen tila. Kokkiopiskelijat ideoivat 
yhdessä yrittäjien kanssa näytöskeittiössä valmistettavia 
annoksia. Av-alan opiskelijat tuottivat osastolta av-
materiaalia ja valmensivat ennen messuja kokkiopiskelijoita 
ja yrittäjiä ruokakuvauksessa ja sosiaalisen median 
hyödyntämisessä markkinoinnissa.  Mukana olevat yritykset 
saivat valtakunnallista näkyvyyttä tuotteilleen ja sparrausta 
opiskelijoilta sosiaalisen median hyödyntämisessä 
markkinoinnissa. 

Yhteistyömahdollisuuden tarjosi Pohjois-Karjalan 
koulutuskuntayhtymässä toteutettavalla Work Smart – 
Älykkäästi töihin –hanke. 

Lisätietoja:
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Suunnittelu- ja viestintäpalvelut/ Work Smart-hanke
Hanne Husso, hankeasiantuntija
hanne.husso@pkky.fi,  puh. 050 463 7173
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Sodankylän kunta on järjestelmällisesti, pitkäjänteisesti 
ja ansiokkaasti kasvattanut lähiruoan osuutta kunnan 
ruokapalveluissa ja edistänyt näin lappilaisten ruoantuottajien 
tuotteiden pääsyä kunnan ruokahankintoihin. 2 000 euron 
arvoinen palkinto luovutettiin huhtikuussa Sodankylän 
kunnan ruokapalvelupäällikölle Merja Aholalle Lähiruoka 
& Luomu -messuilla Messukeskuksessa.

Sodankylän kunnalla on ollut pitkäaikainen tavoite säilyttää 
Lapissa lähituotanto ja pientuottajat. Kunnan keskuskeittiön 
uusiminen tehtiin lähiruoan lisäämisen ehdoilla. Keittiöön 
rakennettiin erillinen tuotantotekniikka, jolla lähiruoan 
vastaanottaminen suoraan tuottajilta oli mahdollista. 
Lisäksi keittiössä käytetään menetelmiä, joilla lähiruoasta 
tehdään puolivalmisteita ja komponentteja myöhemmin 
hyödynnettäväksi. Nämä toimenpiteet ovat mahdollistaneet 
kunnan irrottautumisen isosta hankintarenkaasta viime 
vuonna.

– Sodankylän systemaattinen työ lähiruoan eteen, 
kunnan irrottautuminen suuresta hankintarenkaasta 
ja elintarvikehankintojen kilpailuttaminen itse on 
lähiruokateko-palkinnon arvoinen asia. Sodankylän kunta 
toimii tässä valtavirtaa vastaan. Tyypillisesti kunnissa 
hankinnat tehdään suurten hankintarenkaiden kautta, 
sanoo lähiruokakoordinaattori Kirsi Viljanen maa- ja 

metsätalousministeriöstä. Viljanen on Lähiruoka & Luomu 
-messujen kehitysryhmän ja Vuoden lähiruokateko -raadin 
puheenjohtaja.

”Koko kunnan lähiruokastrategia 
toteutuu keskuskeittiön tuella.”

– Olemme ottaneet käyttöön vanhat 
ruoanvalmistusmenetelmät ja yhdistäneet niihin 
uuden teknologian. Näin lähiruoan käytöstä tulee yhtä 
kustannustehokasta kuin puolivalmisteiden käytöstä. 
Tavoitteena on kasvattaa alueellista verohyötyä ja 
säilyttää työpaikkoja omassa kunnassa. Lisäksi energiaa 
säästyy ja kuljetuskustannukset pienenevät, kertoo 
ruokapalvelupäällikkö Merja Ahola.

Vuoden lähiruokateko -palkinto jaettiin nyt neljännen kerran. 
Aikaisemmat voittajat ovat Reko-lähiruokarenkaiden ”isä” 
Thomas Snellman, Heikki Ahopelto ja LähiPuoti Remes. 
Voittajan valitsi raati, johon kuuluivat lähiruokakoordinaattori 
Kirsi Viljanen maa- ja metsätalousministeriöstä (raadin 
puheenjohtaja), kehittämispäällikkö Heidi Valtari Turun 
yliopiston Brahea-keskuksesta, markkinointikoordinaattori 
Tessa Loimukoski Ruokatieto ry:sta sekä Jarmo Myllysilta 
Lähiruoka & Luomu -messuista. 
Kuva: Messukeskus/Mediapankki

Vuoden 
Lähiruokateko löytyi 
Sodankylästä
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Uusien linjausten mukaan esimerkiksi alkutuotannon 
yhteydessä tapahtuvaa vähäriskistä ja pienimuotoista 
elintarvikehuoneistotoimintaa voidaan tehdä ilman 
elintarvikehuoneistoilmoitusta.

Elintarvikealan ja koko ruokaverkoston toiminta on 
jatkuvassa muutoksessa. Erilaiset kuluttajalta kuluttajalle 
palvelut, REKO-renkaat sekä paikalliset ruokatapahtumat 
ovat ruokatrendien aallonharjalla. Elintarvikelainsäädäntö 
mahdollistaa monia näistä asioista erittäin matalalla 
byrokratialla. Nyt julkaistu ”Pienimuotoinen ja vähäriskinen 
elintarvikkeiden valmistus ja myynti” -ohje keskittyy 
alhaisimman riskin toimintaan, josta EI tarvitse tehdä 
elintarvikehuoneistoilmoitusta. 

Ohjeen avulla selkeytetään elintarvikelain (13.1.2006/23) 
soveltamista sekä luodaan selkeitä uusia helpotuksia 
elintarvikealan yritystoiminnan alkuun pääsemiseksi. 
Helpotuksista huolimatta elintarviketurvallisuudesta ja 
toimijan vastuusta ei kuitenkaan tulla tinkimään.

Uusien linjausten mukaan 
alkutuotannon yhteydessä 
tapahtuvaa vähäriskistä 

ja pienimuotoista 
elintarvikehuoneistotoimintaa 

voidaan tehdä ilman 
elintarvikehuoneistoilmoitusta. 

Pienimuotoiseksi toiminnaksi on 
rajattu 10 000 € vuosimyynti. 

Lista vähäriskisistä elintarvikkeista sekä esimerkkitapauksia 
on koottu www.aitojamakuja.fi/suoramyynti  -sivuille.

Marjatila voi perustaa sesongin ajaksi kesäkahvilan ja 
myydä siellä esimerkiksi kahvia, pullaa, tehdasjäätelöä 
asiakkaille ilman elintarvikehuoneistoilmoitusta. Samoin 
tilapuodin perustaminen tulee vaivattomammaksi, kun 
maatilayrittäjä voi omien alkutuotannon tuotteiden lisäksi 
myydä myös muiden alkutuotannon tuotteita (pl. raakamaito, 
kanamunat) ilman elintarvikehuoneistoilmoitusta. Lisäksi 
mehujen ja hillojen valmistaminen myyntiin on helpompaa 
jalostustoiminnan aloitusvaiheessa.

Elintarvikealan toiminta ilman elintarvikehuoneistoilmoitusta
- uusi ohje julkaistu

Yksityishenkilöt ovat yhä enenevässä määrin kiinnostuneita 
elintarvikkeiden valmistamisesta myyntiin esimerkiksi REKO-
renkaiden kautta. Kirjavien valvontakäytänteiden vuoksi 
ohje ottaa kantaa myös elintarvikkeiden valmistamiseen 
kotikeittiössä myyntiä varten valvontakulttuurin 
yhtenäistämiseksi.

Asiantuntijaryhmä: maa- ja metsätalousministeriö, Evira, 
MTK ry, SLC r.f., Maa- ja kotitalousnaiset sekä työn 
toteuttajana Turun yliopiston Brahea-keskus.

Lisätietoja:
Johanna Mattila

Turun yliopiston Brahea-keskus
puh. 040 565 8121

johanna.mattila@utu.fi 
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ELINVOIMAINEN 
RUOKAKETJU
- Made in 
Varsinais-Suomi
Varsinais-Suomi on yksi maan 
merkittävimmistä ruoantuotantoalueista. 
Leipäviljoista kolmannes, öljykasveista vajaa 
neljännes ja valkuaiskasveista yli kolmannes 
viljellään Varsinais-Suomessa. Varsinais-Suomi on 
vahvaa vihannes- ja puutarhavihannesviljelyaluetta: 
20 % maan puutarhaviljelmistä sekä avomaan- 
ja kasvihuonepinta-alasta on varsinaissuoma-
laisia, varhaisperunasta täällä tuotetaan 70 %. 

Maakunta on myös merkittävä sianlihan- ja 
kananmunantuottaja - neljännes koko Suomen 
sianlihantuotannosta ja 60 % kananmunantuotannosta 
tuotetaan Varsinais-Suomessa (Luonnonvarakeskus 2015). 
Neljännes Suomen meri- ja sisävesikalastajista toimii 
Varsinais-Suomen alueella.

Varsinais-Suomen ruokaketju 
merkittävä aluetaloudellinen 
toimija ja työllistäjä

Ruokaketju on tällä hetkellä merkittävä aluetaloudellinen 
toimija maakunnassa:

”Ruokaketjun suora työllistävä 
vaikutus on runsas 17 200 henkeä” 

Varsinais-Suomen kaikista toimipaikoista 25 % on 
ruokaketjun toimipaikkoja ja maakunnan teollisuusyrityksistä 
12 % on elintarvikkeita jalostavia yrityksiä (Toimiala Online). 
Elintarvikkeiden tukku- ja vähittäiskaupassa liikevaihdon 
osuus on noin kolmannes koko Varsinais-Suomen tukku- ja 
vähittäiskaupasta. 

Aitoja makuja -tilaston (2015) mukaan vuonna 2015 
Varsinais-Suomessa oli 318 elintarvikejalostusyritystä, joka 
on 11 % maan kaikista elintarvikeyrityksistä. Toimialoittain 
tarkasteltuna Varsinais-Suomessa on eniten leipomo- (89 
kpl), teurastus- ja lihanjalostusyrityksiä (60 kpl) sekä 
marjojen, hedelmien ja vihannesten jalostusyrityksiä (47 
kpl). 

”Varsinais-Suomen yrityksistä 
suurin osa (72 %) on pieniä, alle 

viisi henkeä työllistäviä yrityksiä”

Varsinais-Suomessa tehdyn ruoantuotannon 
aluetaloudellisen vaikuttavuuden selvityksen (2012) mukaan 
elintarvikejalostajien kasvuennusteet lupaavat Varsinais-
Suomeen vuoteen 2020 mennessä noin 3000 uutta 
työpaikkaa ja alueen BKT:hen vajaan neljänneksen (344 
milj. euroa) parannuksen nykyiseen verrattuna.  Kasvun 
vetureina ovat viimeisten vuosien aikana toimineet lähinnä 
pienet mikro- ja pk-yritykset.

Ruokaketjun osaajia aina 
diplomi-insinööreistä 
leipureihin

Monipuolisen yritystoiminnan lisäksi Varsinais-Suomessa 
panostetaan ruokaketjun tutkimukseen sekä koulutukseen. 
Erityisesti marjojen ja puutarhatuotannon tutkimustoimintaa 
tehdään kovalla sykkeellä Piikkiön Luonnonvarakeskuksen 
(Luken) tutkimuslaitoksessa sekä Turun yliopiston Biokemian 
laitoksella. Tällä hetkellä elintarvikealalle kouluttautuu niin 
maistereita kuin diplomi-insinöörejäkin. Lisäksi, Turun 
ammattikorkeakoulussa koulutetaan elintarvikealalle 
insinöörejä ja useissa 2. asteen oppilaitoksissa ruokaketjun 
osaajia aina pellolta pöytään saakka. 

Lisätietoja:
Johanna Mattila
Turun yliopiston Brahea-keskus
puh. 040 565 8121
johanna.mattila@utu.fi 
www.lounafood.netM
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Jalostavat elintarvikeyritykset Varsinais-Suomessa

http://www.lounafood.net
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VS-LÄHIRUOKA.FI 
kokoaa maakunnassa  alueen 

ammattilaisille suunnatut tapahtumat 
ja tilaisuudet sekä ajankohtaisimmat 
uutiset saman katon alle. Hankkeet 

-kohdasta löytyy tietoa alueella 
toimivista kehittämishankkeista. 

Lisätietoja:
http://vs-lähiruoka.fi/

www.facebook.com/Lounafood

Vähemmän jätettä, 
enemmän kiertoa VäKi–
pilotti Turun yliopiston 

kampusalueella
VäKi on ainutlaatuinen ruokahävikin 

vähentämiseen sekä paikalliseen 
kiertoon liittyvä pilotti, jossa opiskelijoiden 
lounasravintolasta syntyvää ruokajätettä 

kompostoidaan paikallisesti ravintolan toimesta. 
Ravinteikas kompostimulta hyödynnetään 
Ylioppilaskylässä sijaitsevilla opiskelijoiden 

vuokraamilla kaupunkiviljelypalstoilla.

Lisätietoja:
http://vaki.utu.fi/

Vähemmän jätettä, enemmän Kiertoa, VäKi 
myös Facbookissa

http://vs-lähiruoka.fi/
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Hankkeilla on yhteiset tavoitteet, mutta erilaiset toimintatavat 
tavoitteisiin pyrkimiseksi: Premium-hanke keskittyy 
erityisesti pohjoissavolaisten yritysten kehittämistoimiin, 
josta myös Eukonkanto-tapahtuman kehittämisessä 
on kyse. RuokaSavo puolestaan kehittää maakunnan 
elinkeinoa luomalla laajoja ja monialaisia verkostoja eri 
alojen toimijoista sekä luomalla uusia ruokatapahtumia, 
kuten Kuopion keskustan alueella vuosittain toteutettavat 
SATOA -ruokafestivaalit.

Tutustu lisää: 
www.ruokasavo.fi tai www.satoa.fi 

Nimisuojalla nostetta 
matkailuun

RuokaSavo -hankkeen yhtenä tarkoituksena on kartoittaa 
perinteisiä savolaisia ruokatuotteita, joille voisi hakea 
EU:n nimisuojaa.  Tällä hetkellä Suomessa on kymmenen 
nimisuojattua tuotetta, joista kalakukko (aito perinteinen 
tuote) tulee savosta. Pohjois-Savosta löytyy useita 
mielenkiintoisia suojattavia tuotteita. Monella herahtaa 
vesi kielelle  puhuttaessa mustikkakukosta, mansikoista 
tai tuoreesta ruisleivästä, savolaista talkkunaa unohtamatta.

Nimisuojatut tuotteet ovat etusijalla EU:n 
menekinedistämisrahoja jaettaessa, joten suojasta on 
selkeästi hyötyä markkinoinnissa sekä näkyvyyden 
edistämisessä. Hakuprosessi on ilmainen ja hankkeessa 
ProAgria Pohjois-Savo on hakijana yhteistyössä 
sidosryhmien ja tuottajien kanssa. Yhteistyöllä varmistetaan 
että suojan sisältö on kaikille toimijoille sopiva, eikä rajoita 
liikaa esimerkiksi tuotekehitystä tai tuotantotapojen 
muutoksia. Hankkeen tiimoilta on tarkoitus järjestää 
kesäkuussa Kuopio Tanssii ja Soi -festivaalin aikaan 
tilaisuus Kuopiossa, jossa mahdolliset suojattavat tuotteet 
olisivat kansainvälisen yleisön maistettavana.M
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Pohjois-Savossa 
tapahtuu
Eukonkannon tapahtuma 
Premium-luokkaan 
– yhteistyö ProAgrian kanssa

Eukonkannon MM-kisoja on järjestetty yli kaksikymmentä 
kertaa Sonkajärven kauniiden järvimaisemien äärellä, ja 
tapahtuma on vakiinnuttanut itsensä koko maailman kartalle. 
ProAgria Pohjois-Savon hallinnoiman Premium-hankkeen 
kautta tapahtumaan tuodaan uusia näkökulmia tapahtuman 
tuottamiseen ja kehittämiseen. Ammattilaisilta saatujen 
vinkkien ja yhteisesti sovittuun päämäärään tähtäävän 
toiminnan kautta tapahtuma kehittyy yhdenmukaisemmaksi 
ja entistäkin vetovoimaisemmaksi matkailukohteeksi, jossa 
korostuvat tapahtuman tarina ja pohjoissavolaiset puhtaat 
maut.

Tulevaisuuden visioissa Eukonkannon MM-kisat tunnetaan 
sen ainutlaatuisista kylämäisestä tunnelmasta, hyvästä 
paikallisesta ruoasta ja savolaisesta letkeydestä - 
hauskanpitoa ja itse Eukonkantoa tietenkään unohtamatta! 
Rosvo-Ronkaisen historia tapahtumassa on yhtenä 
tapahtuman pää-elementeistä ja sen ympärille rakennetaan 
erilaisia tuotteita, ruokia ja muuta toimintaa. Yhteistyö 
hankkeen ja Savonia AMK:n välillä on poikinut erinomaisia, 
paikallisia raaka-aineita hyödyntäviä tuotteita.

ProAgrian Pohjois-Savon hallinnoimien RuokaSavo- ja 
Premium -hankkeiden tavoitteena on tehdä Pohjois-Savosta 
tunnettu ruokamaakunta paikallisesti, valtakunnallisesti ja 
kansainvälisesti.

http://www.ruokasavo.fi
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Rekoilu kasvaa Pohjois-
Savossa

REKO- toiminta käynnistyi Pohjois-Savossa ensimmäisenä 
Siilinjärvellä 2014. Vuoden 2015 aikana ovat aloittaneet 
REKO -lähiruokaryhmät Varkaudessa, Sisä-Savossa, 
Kuopiossa ja Iisalmessa. Tänä vuonna toimintaan tulee 
mukaan Koillis-Savo. Tarjonta on monipuolistunut koko ajan 
ja kiinnostus kuluttajien puolella on kasvanut. Kuluttajilta 
on tullut myös kysyntää tuotteista, joita ei  aiemmin ole 
täällä juuri tuotettu. REKO -lähiruokatoiminta aktivoi tuottajia 
tarjoamaan tuotteitaan myös julkiselle ruokahuollolle, jossa 
on tänä vuonna tulossa kilpailutus. 

REKO -renkaiden ympärille on syntynyt uutta toimintaa 
ja renkaat ovat verkostoituneet alueen muiden 
toimijoiden ja tapahtumien kanssa. Uutta on mm. REKO 
-lähiruokarenkaan tuottajien tuotteista tehty ravintolapäivä 
Kuopion torilla. Lukuisat kesätapahtumat ovat ottaneet 
REKO-lähiruokarenkaat mukaan esittelemään ja myymään 
uusia tuotteitaan kuluttajille.Tiedottamisessa niin kuluttajille 
kuin tuottajillekin sekä tiedotusmateriaalin valmistamisessa 
on hyödynnetty Kehittämisyhdistys Kalakukolta ProAgria 
Pohjois-Savon saamaa avustusta.

Lisätietoja: Marjatta Räsänen, yritysasiantuntija 
ProAgria Pohjois-Savo ry
marjatta.rasanen@proagria.fi

Kesäkuussa Kuopio tanssii, soi 
ja syö – uusi ruokatapahtuma 
Kuopion kesään!

Kuopiossa järjestetään 17.- 18.6.2016 uusi SATOA 
goes WILD -ruokatapahtuma. Kesän satokauden 
avaava uudenlainen ruokafestivaali nostaa lautaselle 
villiruokaa, kuopiolaista ravintola- ja kahvilakulttuuria, 
kaupunkimaisemaa sekä pohjoissavolaisen kulttuurielämän 
sen kaikessa monimuotoisuudessaan.

Kesäkuussa nyt ensimmäistä kertaa järjestettävä SATOA 
goes WILD on syksyisen SATOA Kuopio Food Festivalin 
villi pikkusisko. SATOA Kuopio Food Festivalissa ravintolat 
saapuvat Kauppakadulle maistiaisannosten kanssa, 
mutta SATOA goes Wild tuo kuopiolaiset ravintolat ja 
kahvilat kuluttajille tutuksi myös ”telttaa syvemmältä”. 
Tapahtuman keskiössä on kuvataiteilija Katri Suonion 
maalaama taideteos Kuopion keskusta-alueesta. Kartta 
johdattelee kuluttajat Kuopion keskusta-alueen läpi 
maukkaiden maisteluannosten ja kauniin kuopiolaisen 
kaupunkimaiseman lomassa. Matkan aikana pysähdytään 
reitin varrelle rakennetuissa karttapisteissä ja nautitaan 
mukana olevien yritysten tarjoamista makupaloista. 
Reitillä sijaitsevat yllätykset tuovat piristysruiskeita ruoan 
nauttimisen oheen: ravintolaan astuessa tai seuraavaan 
pisteeseen suunnistaessa voi kohdata odottamattomia 
musiikkiesityksiä tai joutua osaksi taideperformanssia.

Tapahtuman kehittymistä voi seurata internetissä osoitteesta 
www.satoa.fi tai Facebookista /satoakuopiofoodfestival
Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Kuopio Tanssii ja Soi 
-festivaalin kanssa. SATOA goes WILD -festivaalin tuottaa 
ProAgria Pohjois-Savo ry / RuokaSavo-hanke.

Lisätietoja:
Jarkko Kääriäinen, tuottaja-tiedottaja
ProAgria Pohjois-Savo ry
puh. 043 8267 690
jarkko.kaariainen@proagria.fi
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Viisivaiheisessa verkostomallissa selvitetään edellytyksiä 
lähiruokayhteistyön kehittämiselle ja lähiruoan käytön 
lisäämiselle. Verkostomalli ohjaa edistämään toimijoiden 
verkottamista ja laatimaan ruokaketjun eri osapuolille 
toimenpidesuosituksia.

Luonnonvarakeskuksen toteuttamassa Ruokaketjun 
alueellinen verkostomalli lähiruoan käytön lisäämiseksi 
julkisissa keittiöissä (RuokaNET) -hankkeessa kehitettiin 
toimintamalli julkisten keittiöiden ja paikallisten tuottajien 
alueellisen yhteistyön ja verkostoinnin edistämiseksi 
tapaustutkimuksen pohjalta Oulun Eteläisen alueella, 
Pohjois-Pohjanmaalla. 

Verkostomallin avulla voidaan muodostaa selkeä kuva 
esimerkiksi jonkin kunnan todellisesta lähiruoan kysynnästä 
ja tarpeista, alueen lähiruokapotentiaalista, helpottaa 
toimijoiden verkostoitumista ja laatia tapauskohtaisia 
toimenpide-ehdotuksia. Vastaavia asioita selvitettiin 
hankkeen tapaustutkimuskohteessa Jokilaaksojen 
Koulutuskuntayhtymässä.

Hankkeen tapaustutkimuksen tulokset osoittivat, että Oulun 
Eteläisen alueella on vahvaa potentiaalia lisätä lähiruoan 
käyttöä julkisissa keittiöissä olemassa olevan tahtotilan sekä 
monipuolisen alkutuotannon ansiosta. Ruokapalveluiden 
eniten kaipaamia tuotteita, etenkin lähilihaa tuotetaan 
runsaasti alueella. Myös ruokapalveluiden asiakkailla oli 
kiinnostusta ruoan alkuperää kohtaan, ja lähiruoan käyttöä 
ruokapalveluissa pidettiin varsin tärkeänä.

Hankkeen järjestämissä työpajoissa nousi esille useita 
kehittämisen arvoisia teemoja lähiruoan käytön edistämiseen 
liittyen. Tällaisia olivat muun muassa alueellisen 
lähiruokapäivän järjestäminen sekä keittiöhenkilökunnan 
tutustumismatkan järjestäminen alan toimijoiden luo. 
Hankkeessa toteutettiin kyselyitä ja haastatteluita lähiruoan 
kysynnän ja tarpeiden selvittämiseksi sekä alueellisen 
lähiruokapotentiaalin kartoittamiseksi. Ruokapalveluiden 
edustajille ja tuottajille järjestettiin kaksi kohtaamistyöpajaa, 
joissa tavoitteena oli erityisesti elintarvikealan toimijoiden 
verkottaminen sekä verkostoitumisen ongelmien ja 
mahdollisuuksien pohtiminen.

Alueellisella verkostomallilla edistetään julkisten keittiöiden 
lähiruokayhteistyötä vaiheittain
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Hankkeen tulokset ja alueellisen lähiruokayhteistyön verkostomalli on julkaistu Luonnonvarakeskuksen Luonnonvara- ja 
biotalouden tutkimus -sarjassa. 

Raportti löytyy Internetistä osoitteesta:
http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/531721/luke-luobio_4_2016.pdf?sequence=1

Lisätietoja:
Kirsi Korhonen, tutkija
Luonnonvarakeskus, Luke
puh. 029 532 6700
kirsi.korhonen@luke.fi
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TYÖHYVINVOINTIA 
JA UUTTA 
ELINTARVIKETIETO-
ASETUSTA 
ETELÄ-SAVOSSA

Uudistunut elintarviketietoasetus tuo mukanaan uusia 
määräyksiä ja tämä taas asettaa ruokapalvelutoimijoille 
uusia vaatimuksia kuluttajaviestinnässä. Toimija vastaa 
kokonaisvaltaisesti yrityksenä toiminnasta, joten henkinen 
kuormittuminen on yleistä.  Ruokapalvelualalla työ on 
myös fyysisesti raskasta.

Vastuullisuudesta valttia eteläsavolaiselle ruoalle 
sekä PETRA -hanke yhdistivät voimansa ja kutsuivat 
eteläsavolaisia matkailu- ja ruokapalveluita tuottavia 
toimijoita yhteiseen pajaan. Huhtikuun alussa järjestetyssä 
pajassa asiantuntijat kertoivat ruokapalvelualan toimijoille 
uusista elintarvikeasetuksen tuomista velvoitteista sekä 
siitä, mitä työhyvinvointi tänään on ja miten sitä voidaan 
työpaikalla rakentaa. 

Asiantuntijat apuna

Päivän anti oli kattava. Viestinä oli, että ruokapalvelualan 
yrityksellä on velvollisuus  varmistaa kuluttajalle riittävä 
tiedon saanti mm. allergeenien ja intoleranssien 
ilmoittamisesta. Kuluttajaa ei saa johtaa harhaan. 
Toimijan on oltava tietoinen käytetyistä raaka-aineista ja 
niiden alkuperämaasta. Yrityksen tulee viestiä kuluttajalle 
lakien ja määräysten mukaisesti.

Lisätietoa elintarvikeasetuksesta löytyy 
www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/
valmistus+ja+myynti/pakkausmerkinnat/

Työhyvinvointi on kokonaisuus johon vaikuttavat niin 
työ itsessään, motivaatio, oma terveys kuin työpaikan 
ulkopuoliset ja sisäisetkin asiat. 

Kun työ on hyvin organisoitu, ajanhallinta paranee ja 
käytetty työaika tehostuu. Työhyvinvoinnin kehittämiseen 
tarvitaan yhteisiä välineitä, joilla tuetaan työyhteisöä 
sekä työntekijää. Yhteinen kieli poistaa työyhteisössä 
häiriötekijöitä.

Taukojumppaa ja 
nostotekniikoita

Jotta tilaisuus ei olisi ollut pelkkää istumista, päästiin 
päivän aikana tekemään liikunnanallisia harjoitteita 
kuten taukojumppaa, venyttelyä sekä kokeilemaan 
käytännössä oikeaoppista nostotekniikkaa. Osallistujilla 
oli mahdollisuus myös mittauttaa verenpaine, 
kehonkoostumus  sekä puristusvoima sekä keskustella 
ergonomiaan liittyvistä asioista fysioterapeutin kanssa. 

PETRA -hankkeen rahoittajina ovat ESR, Etelä-Savon 
ELY-keskus sekä yhteistyökumppanit; Etelä-Savon 
työterveys Oy, Hotelli Rinssi-Eversti Oy, Vanamolan 
majatalo, Löydön Kartano, Hotelli Ruusu-Hovi Oy 
ja Pitopalvelu Ambrosia. Vastuullisuudesta valttia 
eteläsavolaiselle ruoalle -hankkeen rahoittajina ovat 
Maaseuturahasto sekä Etelä-Savon ELY-keskus. 

Teksti:
Merja Ylönen, projektipäällikkö
Mikkelin ammattikorkeakoulu/MR-laitos
puh. 040 7094834
merja.ylonen@mamk.fi

Tutustu Mikkelin ammattikorkeakoulun (Mamk) 
hankkeisiin:
Ruokapalveluyritysten prosesseja petraamalla 
tuottavuutta ja työhyvinvointia (PETRA) -hanke
www.mamk.fi/petra
Vastuullisuudesta valttia eteläsavolaiselle ruoalle -hanke 
www.mamk.fi/valtti
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Kumppanuusmaataloudessa 
moni mahdollisuuksia

”Me kaupunkilaiset haluamme tietää, missä ruokamme 
kasvaa ja kuka sen kasvattaa. Niinpä päätimme perustaa 
oman pellon ja palkata sitä viljelemään puutarhurin.” 
Näillä sanoilla perustettiin Herttoniemeen Suomen 
ensimmäinen kumppanuusmaatalous -tila. 

Kumppanuusmaatalous on yksi jakamistalouden muoto, 
jonka avulla voidaan kasvattaa omavaraisuutta sekä lisätä 
arvostusta ruokaa ja sen tuotantoa kohtaan. Osallistavan 
ja luonnonmukaisen elintarviketuotannon ohella malli 
tarjoaa alueen asukkaille lisäpalveluja kuten lapsille 
kesäleiritoimintaa ja vähävaraisille solidaarisuus-osuuksia. 
Mallia on mahdollista jakaa muissa kasvukeskuksissa. 
Kumppanuusmaatalouden avulla voidaan kasvattaa 
ekologisesti ja taloudellisesti kestävää ruokaa sekä luodaan 
yhteisöllisyyttä ja sosiaalista pääomaa. 

Tervetuloa tutustumaan
KUMPPANUUSMAATALOUTEEN JA SEN MONIIN 
MAHDOLLISUUKSIIN
to 16.06.2016 klo 9:00 – 14:00 Vantaalle

Kaupunkiviljelyä ja kestävää elintarviketuotantoa ovat 
palstalla kommentoimassa apulaiskaupunginjohtaja Pekka 
Sauri ja ympäristöneuvos Sauli Rouhinen Helsingistä sekä 
SLC:n asiamies Rikard Korkman ja Luke:n vanhempi tutkija 
Jaana Kotro.

Valtakunnallista Osta tilalta! -päivää vietetään 10.9.2016
Mikä on Osta tilalta! -päivä?
Osta tilalta -päivä mahdollistaa tuottajien ja kuluttajien kohtaamisen lähiruoan äärellä. Kuluttajat voivat tulla 
ostoksille tiloille, tavata tuottajia ja keskustella ja kysyä tuotannosta sekä tutustua tilan toimintaan. Osta tilalta! 
-päivään osallistuminen on vapaaehtoista ja osallistuva tila vastaa kaikista järjestelyistä itse. Myös naapurin 
kanssa voi tehdä yhteistyötä ja kutsua heidät myymään vaikkapa ylijäämäomenasatoa tilan pihamaalle.

Miten pääsen mukaan?
Päivällä on omat nettisivut ostatilalta.fi. Sivuille voi ilmoittaa oman tilansa, tietoa tuotteista ja aukioloajoista 
sekä mahdollisesta oheistoiminnasta. Sivuille tulee myös vinkkejä ja yhteistä markkinointimateriaalia päivän 
järjestelyjä varten.  

Ilmoittautuminen 6.6.16 mennessä 
www.webropolsurveys.com/S/0417E9A0F1008A4F.par

Tilaisuus on osa MMM:n ruokaa ja luonnonvaroja 
rahoittaman Lyhyet läheiset ketjut- lähiruoka ja sosiaalinen 
pääoma-hanketta.

Lisätiedot: 
Leena Erälinna

leena.eralinna@utu.fi
puh. 040 684 7450
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2016

30.5.2016  Nostetta vastuullisista hankinnoista -tilaisuus, Helsinki
11.6.2016  Avoimet kylät -päivä, valtakunnallinen/ Kylillä on yritystä -retki, Keski-Suomi
16.6.2016  Kumppanuusmaatalous ja sen monet mahdollisuudet, Vantaa
14.-15.6.2016 Food Business Summit, 14.-15.6.2016, Seinäjoki 
17.-18.6. 2016 SATOA goes Wild -ruokafestari, Kuopio    
23.6.2016  Keskikesän avajaismarkkinat, Juuka 
1.-2.7. 2016  Eukonkannon tapahtuma, Sonkajärvi
6.-9.7.2016  OKRA Maatalousnäyttely, Oripää
9.7.2016  Kesäjuhla, Juuka       
6.8.2016  Lähiruokamarkkinat, Juuka
18.-20.8.2016  Herkkujen Suomi, Helsinki, Rautatientori
25.8.2016  Etelä-Pohjanmaan ruokamatkailun kehittäminen – Hungry for Finland, h4f-paja,   
   Ähtäri 
26.-27.8. 2016 SATOA Kuopio Food Festival, Kuopio
27.8.2016  Suomen luonnon päivä 
30.8.2016  Ahvenanmaan ruokamatkailun kehittäminen, Hungry for Finland, h4f-työpaja
2.- 4.9.2016  Kauhajoen Ruokamessut, Kauhajoki
10.9.2016  Osta tilalta! -päivä
16.9.2016  Syyssatoa-tapahtuma, Joensuu
16.-18.9.2016 Skördefesten, Ahvenanmaa
17.-18.9.2016 Ween Maan Wiljaa kala- ja elomarkkinat, Jyväskylä
24.9.2016  Omenakarnevaalit, Lohja
24.9.2016  Liperin leipäpäivät, Liperi
30.9.-2.10.2016 Turun Ruoka & viinimessut,Turku
30.9.-2.10.2016  Maista luomu -ruokatapahtuma, Mikkeli
6.10.2016  ERIHYVÄ: Erityisruokavaliot ja tuoteturvallisuus
6.10.2016  Luomu-elintarvikepäivä, Helsinki
10.-13.10.2016 Artesaani-ruokakilpailu, Tammisaari
15.-16.10.2016 Arctic Wellbeing, Rovaniemi
16.-17.11.2016 Valtakunnalliset Luomupäivät, Turku 
16.-17.11.2016 Nordic Organic Food Fair, Malmö Ruotsi      

2017

14.-17.6.2017 Farmari, Seinäjoki
     

Tapahtumat
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Katso lisätiedot aitojamakuja.fi tapahtumakalenterista

http://www.avoimetkylat.fi
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/leader-ryhmat/jyvasriihi/ajankohtaista/kylilla_on_yritysta_-_lahde_mukaan_retkelle_11.6..2421.news
http://www.agrobiotalous.fi/foodsummit
http://www.satoa.fi
http://https://www.facebook.com/KivikylanHerkkuKylapuoti/?fref=ts
http://www.eukonkanto.fi 
http://www.okramaatalous.fi
http://https://www.facebook.com/KivikylanHerkkuKylapuoti/?fref=ts
http://https://www.facebook.com/KivikylanHerkkuKylapuoti/?fref=ts
http://www.herkkujensuomi.fi
http://www.hungryforfinland.fi
http://www.satoa.fi
http://suomenluonnonpaiva.fi
http://www.hungryforfinland.fi
http://www.ruokamessut.fi
http://www.kukkolantila.fi
http://www.skordefest.ax
http://www.wmw.fi
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