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Yksi toiminnantäyteinen vuosi alkaa

taas kallistua syyspuolelle, monen-

moista on ehtinyt jo tapahtua vuoden

alkupuoliskolla. Huhtikuussa 20-vuo-

tisjuhliaan viettänyt Maaseutupolitii-

kan yhteistyöryhmä (YTR) asetettiin

heinäkuussa uudelle toimikaudelleen

17.7.2008–16.7.2013. Järjestykses-

sä viides yhteistyöryhmä jatkaa toi-

meksiantonsa mukaisesti maaseu-

dun kehittämistoimien yhteensovitta-

mista, toteuttaa maaseutupolitiikkaa

hallinnonalojen yhteistyönä ja edis-

tää maaseutuun kohdistettavien voi-

mavarojen tehokasta käyttöä. Lisäk-

si yhteistyöryhmä toteuttaa teema-

kohtaista kehittämistyötä ja vahvistaa

maaseutututkimusta ja -osaamista

sekä paikallista kehittämistä ja kan-

salaistoimintaa. Tällä hetkellä on

käynnissä uuden YTR:n työn aloitta-

minen ml. uuden sihteeristön nimit-

täminen.

YTR:n toimintakausien taitoksesta

huolimatta käytännön työ on jatkunut

keskeytyksettä koko ajan. Maaseutu-

poliittisen kokonaisohjelman ja edus-

kunnalle annettavan maaseutupoliit-

tisen selonteon valmisteluun liittyviä

yhteistyötahojen kanssa pidettäviä

neuvonpitoja on käyty kevättalvesta

lähtien, samoin joka maakunnassa

järjestettäviä alueellisia neuvotteluti-

laisuuksia. Elintarvikevalmistuksen

mahdollisuudet maaseudun elinvoi-

maisuuden säilyttämisessä sekä ko-

timaisen huoltovarmuuden varmista-

minen nousevat esille maakunnasta

riippumatta, samoin elintarvikealaan

liittyvät raaka-aineiden hinnan nou-

su ja tiukkevat säädöstöt. Myös kan-

sallisen omavaraisuuden ja huolto-

varmuuden säilyttäminen ovat entis-

tä tärkeämpiä niin elintarvikkeissa

kuin rehuissa. Em. asiakirjojen val-

mistelusta vastaavassa YTR:n aset-

tamassa valmisteluryhmässä nämä

teemat onkin nostettu erikseen esil-

le ja ne ovat mukana em. asiakirjo-

jen tämän hetkisissä luonnoksissa.

Ruoka-Suomi -teemaryhmän yksi

isoimmista vuoden 2008 ponnistuk-

sista oli järjestää Suomen ensimmäi-

set Lähiruokamessut 2008 yhteis-

työssä Suomen AMT Oy:n, MTK ry:n

sekä ProAgria ry:n kanssa; messut

olivat 14.–16.5.2008 Tampereen

Messu- ja urheilukeskuksessa sa-

maan aikaan Elintarviketeollisuus-

messujen kanssa. Lähiruokamessu-

jen tarkoituksena oli nostaa lähiruu-

an tekijöitä esiin sekä antaa pienyrit-

täjille yhteistyömahdollisuuksia niin

tuottajiin päin kuin isomman teollisuu-

den verkostoihin. Kolmen päivän ai-

kana messuihin tutustui lähes 4000

ihmistä. Yhteensä näytteilleasettajia

oli 150, joista Lähiruokamessuilla 26.

Ruoka-Suomi-teemaryhmä kokosi

osastolleen joukon maaseudun kehit-

tämisessä mukana olevia tahoja, sa-

man katon alla olivat teemaryhmän

lisäksi esillä Maaseutuverkostoyksik-

kö, Elintarviketieteiden Seura/Kehit-

tyvä Elintarvike -lehti, Paliskuntain

yhdistys sekä EKoCentria/Lähikeittiö-

hanke ja -viikot. Osastolla oli tarjolla

ajankohtaista tietoutta mm. porotalo-

udesta, elintarvikeyritysten rahoitus-

mahdollisuuksista, valmistuneista jul-

kaisuista, käynnissä olevista alueel-

lisista hankkeista sekä asiantuntija-

avun saamisesta elintarvikkeiden jul-

kisissa hankintaprosesseissa.

Lähiruokamessuihin kuului päivittäin

seminaari, joissa käsiteltiin lähiruo-

kaa kestävän kehityksen ja ympäris-

tövaikutusten näkökulmasta sekä

pohdittiin ratkaisuja lähiruuan saami-

seksi paremmin kuluttajan saataville

niin päivittäistavarakaupan kuin am-

mattikeittiöiden kautta. Seminaareis-

sa kuultiin puheenvuoroja tutkijoiden,

ravintola-ammattilaisten, yrittäjien,

kaupan ja viranomaisten näkökul-

masta. Seminaarien alustuksissa,

yleisökommenteissa sekä osastolla

käydyissä keskusteluissa nousi vah-

vasti esiin lähiruuan vahvuudet: asi-

akkaan lähellä toimiminen, jousta-

vuus, mahdollisuus vaikuttaa ympä-

ristökuormitukseen sekä lisäarvon

tuottaminen kauppojen ja ravintoloi-

den valikoimiin. Lähiruuan tuotanto

nähtiin myös maaseudun elinvoimai-

suuden sekä kansallisen huoltovar-

muuden turvaajana. Tuotannon eet-

tisyys, tuotteiden maku, tuottajien ja

kuluttajien yhteistyö sekä toimiminen

lasten kasvatusympäristönä koettiin

lähiruuan tuotannon tärkeiksi osate-

kijöiksi.

Lähiruoka on muutenkin ollut näky-

västi esillä koko vuoden. Lähi- ja luo-

muruuan edistäminen on yksi valmis-

teilla olevan hallituksen suomalaisen

ruuan edistämisohjelman painopis-

teistä ja ohjelman tavoitteita tukevia

toimenpiteitä suunnitellaan par’aikaa.

Mielenkiintoista on ollut seurata taus-

talla käytävää keskustelua siitä, mitä

lähiruualla tarkoitetaan. Alaan keskei-

sesti liittyvät, lähinnä suurteollisuut-

ta edustavat tahot kun aktiivisesti

pyrkivät vaikuttamaan siihen, että lä-

hiruoka tulkitaan kaikeksi Suomessa

valmistetuksi ruuaksi. Osin näin voi-

daan ajatellakin, mutta itse en aina-

kaan lähtisi jossain Kainuun sivuky-

lässä paikallisen Siwan hyllyn vieres-

sä paikalle osuneelle ranskalais- tai

Työn touhua koko vuosi
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italialaisturistille esittelemään eines-

pizzaa tai foliopakattuja eineslaatikoi-

ta suomalaisina lähiruokatuotteina,

siinä menisi loppukin maine maam-

me ruokakulttuurista...

Ruokakulttuurista puheenollen olen

ollut mielenkiintoisessa työryhmässä,

jonka toimeksiannossa työryhmälle

tehtäväksi annettiin suomalaisen ruo-

kakulttuurin määrittely. Työryhmän

kokoukset ovat olleet oikeita aivo-

myrskyjä ja ideariihiä, joissa ruokaan

ja juomaan liittyvät asiantuntijat tuo-

vat omia näkemyksiään ja tutkimus-

tietojaan aihepiirin syventämiseen.

Paperilta kalskahtavasta määrittely -

tehtävästä työ on onneksi laajentu-

nut tuomaan sisältöjä kaikelle sille,

mikä on ominaista meille suomalai-

sille liittyen ruokaan ja syömiseen.

Työryhmän lopputuloksesta saamme

lukea varmasti seuraavassa Ruoka-

Suomi -tiedotteessa.

Ruoka-Suomi -teemaryhmä on mu-

kana myös syyskuussa järjestettä-

vässä Terve Valinta -kampanjassa

sekä kunnallisvaaleihin liittyen ruoka-

keskustelun aktivoimisessa valtakun-

nan, alue- ja paikallistasoilla. Haas-

tankin teidät kaikki olemaan aktiivi-

sia oman alueenne vaalitilaisuuksis-

sa: perätkää ehdokkailta heidän tie-

tämystään siitä, paljonko päiväkoti-

lasten ja oppilaiden päivittäiseen ruo-

kailuun on käytettävissä rahaa, pal-

jonko kunta satsaa lähellä tuotettu-

jen, lyhyiden toimitusketjujen ja se-

songinmukaisten elintarvikkeiden

hankintaan ja paljonko kunnallispää-

töksissä keskustellaan esimerkiksi

ruokahankintojen aluetalousvaiku-

tuksista?

Tällä hetkellä Suomen halki kulkenut,

järjestyksessään toinen, Lähiruoka-

viesti on takana ja sen avulla koko

syyskuun ajan toteutettavat Lähiruo-

kaviikot polkaistu käyntiin, viikot päät-

tyvät 30.9. Eduskunnassa pidettä-

vään Lähiruokaseminaariin. Edus-

kunnassa julkistetaan myös Aitoja

Makuja -portaali, johon kerätään

kaikkien niiden maamme elintarvike-

yritysten tiedot, jotka mukana julki-

sessa portaalissa haluavat olla. Ruo-

ka-Suomen aluejäsenet ja muut alu-

eelliset toimijat ovat tehneet pyytee-

töntä, kovaa työtä kerätessään yrityk-

siä ja syöttäessään tietoja tiukassa

aikataulussa. Lämmin kiitos teille kai-

kille portaalin kanssa työskennelleil-

le, ilman teitä ei tämäkään ponnistus

olisi ollut mahdollista!

Ruoka-Suomi -teemaryhmän kolmi-

vuotinen toimikausi on taas katkos-

sa vuoden vaihteessa monien mui-

den teemaryhmien tapaan. Lähtökoh-

tana on, että Ruoka-Suomi -työtä

edelleenkin tarvitaan ja meillä on

oma roolimme jatkossakin eri toimi-

joiden välisenä yhteistyösiteenä. Toi-

von teiltä kaikilta kommentteja ja ide-

oita siitä, mitä asiakokonaisuuksia

Ruoka-Suomen pitäisi uudella toimi-

kaudellaan nostaa esiin, mitkä olisi-

vat ne ydintehtävät, joihin sen tulisi

painottua ja millä toimintamuodoin se

parhaiten omalta osaltaan voi olla

mukana kehittämässä maamme elin-

tarvikealan pienyrittäjyyttä. Palaut-

teen voi antaa minulle, koordinaatto-

ri Heidi Valtarille tai suoraan aluejä-

senillemme.

Hyvää syksyn jatkoa: nautitaan kyp-

syvän viljan tuoksusta, ruskan värit-

tämästä luonnosta sekä kaikista niis-

tä Aidoista Mauista, joita maamme

elintarvikeyritykset meille tarjoavat!

Kirsi Viljanen

maaseutuylitarkastaja, maa- ja met-

sätalousministeriö

Ruoka-Suomi -teemaryhmän pu-

heenjohtaja

Lisätietoja artikkeliin liittyvistä tilai-

suuksista ja aineistoista:

www.maaseutupolitiikka.fi

www.ruokasuomi.fi

http://www.mtk.fi/maatalous/ruoka/

lahiruokaviikot/fi_FI/

http://www.arktisetaromit.fi/
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Internet kasvattaa jatkuvasti asemaansa tieto- ja informaatiokanavana. Ajantasaiset yritystiedot kokoava si-

vusto luo mielikuvaa elinvoimaisista yrityksistä ja toimialasta.

Kotimaisia elintarvikealan pienyrityksiä, niiden tuotteita tai toimialaa ei kuitenkaan tunneta vielä riittävän hyvin. Kulut-

tajat eivät tunne eivätkä löydä tuotteita. Kauppa ja ammattikeittiöt eivät tunne myöskään yrityksiä. Tähän haastee-

seen Ruoka-Suomi -teemaryhmä on vastaamassa ja työn tuloksena on muun muassa valmistunut alan pienyritysten

imago- ja menekinedistämisstrategia, samoin kaikkien käyttöön Aitoja Makuja -slogan. Parhaillaan myös kerätään

elintarvikealan yritysten yhteystietoja www.aitojamakuja.fi -sivustoon. Pienten ja paikallisten yritysten yhteystiedot

ostajan on hyvä löytää niin helposti että helppous ja yksinkertaisuus jo houkuttelee yhteistyöhön ja tilaamaan tuottei-

ta.

Maakunnittain yritystietoja keräävät Ruoka-Suomi -teemaryhmän aluejäsenet. Kun yritys halua mukaan palveluun

aluejäseniin kannattaa ottaa aktiivisesti yhteyttä. Yhteystiedot heihin löytyvät www.aitojamakuja.fi -sivuston yläreu-

nan yhteystietoja kohdasta. Palvelu on yrityksille maksuton vuosina 2008–2009. Sen jälkeen yritys voi valita joko

maksuttoman perusnäkyvyyden tai yhteystiedot sisältävän näkyvyyden.

www.aitojamakuja.fi

o on valtakunnallinen Ruoka-Suomi -teemaryhmän ylläpitämä elintarvikealan yritysten hakupalvelu

o tuo keskitetyn ja päivitetyn yritystiedon helposti käyttäjien ulottuville

o parantaa pk-yritysten ja ostajien kohtaamista elintarvikealan paikallistuotteiden markkinoilla

o on alan yleisen näkyvyyden ja tunnettuuden lisäämiskeino myös esimerkiksi mediaan

o välittää tietoa erityisesti paikallisista ja pienistä yrityksistä

o palvelee ammattikeittiöitä niiden tiedonhaussa

o yritystietoja voi hakea esimerkiksi maakunnittain ja/tai toimialoittain.

www.aitojamakuja.fi -osoitteessa avautuu toistaiseksi näköissivu kunnes palvelu avataan ja julkistetaan 30.9.2008

eduskunnassa järjestettävässä lähiruokaseminaarissa.

Lisätietoja

Heidi Valtari

heidi.valtari@utu.fi

Aitojamakuja.fi tuo esiin elintarvikeyrittäjät
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Elintarviketeollisuus 2008 -messut

ja Lähiruoka 2008 -messut järjes-

tettiin Tampereen Messu- ja Urhei-

lukeskuksessa 14.-16. toukokuuta.

Toista kertaa järjestettävät Elintar-

viketeollisuus-messut esittelevät

laajasti ja kattavasti koko elintar-

viketeollisuusalan. Ensimmäistä

kertaa toteutettavat Lähiruoka-

messut olivat ruoan myynti- ja PR-

tapahtuma, joka pyrki tekemään

tunnetuksi alkutuottajien ja maa-

seudun pienten yritysten tuotteita

kuluttajille, päättäjille ja elintarvi-

keteollisuuden ammattilaisille.

Messujen avajaisissa jaettiin kes-

kiviikkona Vuoden 2008 Lähiruoka-

teko -palkinto, jonka sai Irma Kärk-

käinen Rautalammilta. Lisäväriä

messuille toivat seminaarit ja tie-

toiskut sekä lähiruokanäytökset.

- Elintarvikealan ykköstapahtuma

kokosi alan ammattilaiset kolmeksi

päiväksi Tampereelle tutustumaan

uusiin tuotteisiin ja palveluihin, hank-

kimaan tuoretta tietoa ja koulutusta

sekä luomaan merkittäviä kontakte-

ja ja verkostoja. Messuilla olivat mu-

kana kaikki alan tärkeät toimijat ja

näytteilleasettajia oli yhteensä lähes

150. Messut täyttivät näyttävästi koko

A-hallin. Elintarviketeollisuus- ja Lä-

hiruoka-messut muodostivat erin-

omaisen tapahtumakokonaisuuden,

joka esitteli laajasti ja kattavasti koko

elintarvikealan, totesi tuoteryhmä-

päällikkö Ville Keskinen Tampereen

Messut Oy:stä.

Messuilla oli mukana yhteensä lähes

150 näytteilleasettajaa. Elintarvikete-

ollisuus -messut järjesti Tampereen

Messut Oy yhdessä alan yritysten ja

organisaatioiden kanssa. Lähiruoka-

messut järjesti yhteistyössä Tampe-

reen Messut Oy ja Suomen AMT. Yh-

teistyökumppaneina olivat Maa- ja

metsätaloustuottajain Keskusliitto

MTK ry, Ruoka-Suomi -teemaryhmä

ja ProAgria.

Lähiruoka-messuilla ruoan alkupe-

rää ei tarvinnut arvailla

Lähiruoka 2008 -messuista muodos-

tui tuottajien ja ruokahankinnoista

vastaavien kohtauspaikka. Messuil-

la oli mahdollista tutustua alkutuot-

tajien ja pienten yritysten tuotteisiin.

Messut myös kannustivat päättäjiä

suosimaan hankinnoissaan lähellä

tuotettua ruokaa. Lähiruoka säästää

ympäristöä ja on merkittävä maakun-

tien työllistäjä.

- Lähiruoka tulee ruokapöytiimme

suoraan suomalaiselta tuottajalta.

Kun valitset lautasellesi lähellä tuo-

tettua, tiedät taatusti mitä syöt. Lä-

hellä tuotetut elintarvikkeet on myös

helppo jäljittää, sen takaa ensiluok-

kainen elintarvikeketjumme. Lähellä

tuotettu on tuoretta, siksi niin mau-

kasta ja terveellistä. Sekä tuottajan

että kuluttajan etu on, että ruokaket-

ju on mahdollisimman lyhyt. Tulevai-

suudessa tullaan suosimaan aitoa,

Ensimmäiset lähiruoka-messut Tampereella

Karelia a la carte yrittäjäverkosto esittäytyi Lähiruoka-
messuilla.

Ruoka-Suomi -teemaryhmä aluejäsenineen esittäytyi Lä-
hiruoka-messuilla yhteisosastolla Kehittyvä Elintarvike-
lehden/ETS ry:n, Maaseutuverkoston, Paliskuntain yh-
distyksen je EkoCentrian kanssa.
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lisäaineetonta ja mahdollisimman

vähän prosessoitua sekä vähän pa-

kattua ruokaa. Lähiruoassa kaikki

nämä ominaisuudet toteutuvat, tote-

si ruokakulttuuriasiamies Jaakko

Nuutila Maa- ja metsätaloustuottajain

Keskusliitto MTK ry:stä.

Vuoden 2008 Lähiruokateko -pal-

kinto Irma Kärkkäiselle

Lähiruoka-messuilla palkittiin myös

Vuoden 2008 Lähiruokateko, jonka

vastaanotti  rautalammilainen Irma

Kärkkäinen. Palkintoraadin mukaan

Kärkkäinen on tehnyt vuosikaudet

sinnikkäästi työtä lähiruoan hyväksi

ja näin edesauttanut suomalaisen

elintarviketalouden ja maaseudun

hyvinvointia. Palkinnon ojensi Lähi-

ruoka-messujen näyttelytoimikunnan

puheenjohtaja, MTK:n ruokakulttuu-

riasiamies Jaakko Nuutila.

Seminaarit ja tietoiskut tarjosivat

kävijöille uutta ja tutkittua tietoa

Lähiruoka-messujen yhteydessä to-

teutettiin myös kolme aihepiiriin liit-

tyvää seminaaria. Messujen avajais-

päivänä aiheena oli lähiruoka ympä-

ristön ja kestävän kehityksen kentäs-

sä. Seminaarin avasi kansanedusta-

ja Kimmo Tiilikainen. Torstaina semi-

naarissa puhuttivat julkishallinnon ja

kuntien hankinnat, ja perjantaina lo-

gistiset mahdollisuudet kaupan ja

ravintoloiden näkökulmasta.

L ä h i r u o k a s e m i n a a r i e n

esitykset ovat sähköisesti  tutus-

tuttavissa www.ruokasuomi.fi -si-

vulla kohdassa tilaisuuksien ma-

teriaalit.

Lisätietoja

Heidi Valtari

heidi.valtari@utu.fi 

Vuoden 2008 lähiruokateko -palkinto Irma Kärkkäiselle.

Kansanedustaja Kimmo Tiilikainen Lähiruoka -seminaa-
rissa
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Elintarvikeyrittäjyyden kehittämisen hankeseminaari
19. - 20.11.2008 Rovaniemi

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän Ruoka-Suomi -teemaryhmä järjestää valtakunnallisen elintarvikeyrittäjyyden

kehittämisen hankeseminaarin. Keskeisiä teemoja ajankohtaisasioiden lisäksi ovat elintarvikkeiden ja matkailualan

yhteyksien merkitys, ohjelmatyön monien mahdollisuuksien esittely sekä markkinointiin liittyvän tutkimusohjelman

tulokset. Ohjelmassa perehdytään myös alueen elintarvikealan kehittämistoimintaan. Tapahtuman järjestämiseen

osallistuu Maaseutuverkostoyksikkö erityisesti jälkimmäisen päivän osalta.

Ensimmäisen päivän illalla on yhteinen ”päivällinen ohjelmineen”. Asiasisällön ohella tapahtuma on vuosittainen

kokoontumispaikka alan kehittäjille, asiantuntijoille, viranomaisille ja muille toimijoille. Myös elintarvikealan yrittäjät

ovat tervetulleita seminaariin. Seminaari tarjoaa uusia mahdollisuuksia vahvistaa eri toimijoiden, maakuntien sekä

elintarvike- ja matkailualan yhteistyötä.

 

Seminaari järjestetään 19.- 20.11.2008 Rovaniemellä, Arktikumin auditoriossa, (Pohjoisranta 4, 96200  Rovanie-

mi). Esimerkiksi osoitteesta www.arktikum.fi kohdasta Sijainti ja sen alta edelleen Kartat ja saavutettavuustiedot on

karttoja ja muuta paikallistietoa.

Ilmoittautuminen seminaariin alkaa 15.9. ja päättyy 7.11.2008 sähköisesti www.ruokasuomi.fi – kohdassa

ajankohtaista. Samalla tehdään varaus myös 19.11.2008 järjestettävään iltatilaisuuteen. Seminaari on osanottajil-

le maksuton, mutta jokainen osallistuja vastaa itse matka-, majoitus-, ruokailu- ym. kustannuksista. Myös majoitus-

varauksista jokaisen osallistujan tulee huolehtia itse.

Lisätietoja seminaarista antavat Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa Ruoka-Suomi -teemaryhmän koor-

dinaattori Heidi Valtari, puh. (02) 333 6416 ja projektisihteeri Arja Meriluoto, puh. (02) 333 6476 tai sp.

arja.meriluoto@utu.fi. Paikallistuntemuksen osalta tiedusteluihin vastaa toimialakehittäjä Jussi Veijola, puh.  040 739

8145 sp. jussi.veijola@mtt.fi

Keskiviikko 19.11.2008

Klo 11-12.15 Lounas (omakustanteinen)

Klo 11.00 Ilmoittautuminen

Klo 12.15 Seminaarin avaus

Ruoka-Suomi -teemaryhmän puheenjohtaja Kirsi Viljanen,

Maa- ja metsätalousministeriö, ylitarkastaja

Alueen elintarvikeyrittäjyys esittäytyy

Klo 12.25 Tervetuloa Lappiin

Klo 13.00 Elintarvikeyrittäjyyden kehittäminen Lapissa

Toimialakehittäjä Jussi Veijola, MTT

Esimerkkejä Lapin alueen yrityksistä ja toiminnasta

Klo 14.45 Kahvi

Ohjelmien ja tutkimusten antia

Klo 15.15 Ravintolat alueellisen kehityksen vetureina – mahdollisuudet ja haasteet Uusi pohjoimai-

nen ruoka -ohjelman EXPLORE -hankkeen kokemuksin

Professori Markku Virtanen ja tutkija Sinikka Mynttinen, Helsingin kauppakorkeakoulun pienyri-

tyskeskus, Mikkeli
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Klo  16.00 Elintarvikeyrittäjyys maaseutupolitiikan osana

Ruoka-Suomi -teemaryhmän puheenjohtaja, ylitarkastaja Kirsi Viljanen

Klo  16.30 Aitojamakuja.fi

Ruoka-Suomi -teemaryhmän koordinaattori Heidi Valtari

Klo  16.45 Suomalainen ruokakulttuuri

Tutkimuspäällikkö Minna Kanten, Finfood - Suomen Ruokatieto ry

Klo  17.00 Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristötutkimuksen 2008 tuloksia

Kehittämispäällikkö Markku Wulff, Savonia - ammattikorkeakoulu

Klo  19.00 Iltatilaisuus (omakustanteinen)

Torstai 20.11.2008

Klo 9.00 Seminaaripäivän avaus

Ruoka-Suomi -teemaryhmän puheenjohtaja Kirsi Viljanen

Maa- ja metsätalousministeriö, ylitarkastaja

Tavoitteena tyytyväinen kuluttaja -tutkimusohjelman tuloksia

Klo 9.10 Mitä ja miten pakkaus viestii - kuluttajanäkökulma ruokapakkauksen konseptisuunnitte-

lussa

Tutkija Terri Kupiainen, MTT

Klo 9.30 Elintarvikealan pk-yrittäjien markkinointiosaamisen kasvattaminen: kohti tutkijoiden, ke

hittäjien ja pk-yrittäjien yhteistyömallia

Kuluttajakäyttäytymisen tutkimusprofessori Harri Luomala, Vaasan yliopisto/Epanet

Klo 9.50 Tauko

Yrittäjyyden edistämisen ajankohtaisasiat

Klo 10.00 Maaseutuverkostoyksikön tervehdys

Johtaja Päivi Kujala, Maaseutuverkostoyksikkö

Klo 10.15 Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalous- sekä työ- ja elinkeinoministeriön yrittäjyyden

edistämistoimenpiteistä

Klo 11.30 Lounas (omakustanteinen)

Ohjelmatyön mahdollisuudet yrittäjyyden edistämisessä

Klo 12.30 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet

Klo 13.00 ESR-ohjelman mahdollisuudet

Klo 13.30 EAKR-ohjelman mahdollisuudet

Klo 14.00 Ohjelmien yhteensovittaminen

Keskustelu

Klo 15.00 Seminaarin päätös ja iltapäiväkahvi

Majoittuminen ja majoituskustannukset

Esim. Rantasipi Pohjanhovi( www.rantasipi.fi, puh. (016) 337 11), 1 hh 79 e/vrk, 2 hh 89 e/vrk sisältäen aamiaisen tai

Clarion Hotel Santa Claus (www.hotelsantaclaus.fi, puh. (016) 321 321), 1hh 75 e/vrk, 2 hh 85 e/vrk tai Lapland Hotel

Sky Ounasvaara (www.laplandhotels.com , puh. (016) 323 400), 1hh 59 e/vrk, 2hh 107 e/vrk.  Kaikissa hotelleissa on

majoituskiintiöt Ruoka-Suomi nimellä 20.10. asti
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Paikallisten elintarvikeyrittäjien ja Turun Osuuskaupan
yhteistyön kehittämisprojekti huipentui

Turun Wiklundilla

Vuosi sitten käynnistynyt varsinais-

suomalaisten elintarvikkeiden pien-

tuottajien ja Turun Osuuskaupan

(TOK) yhteistyökumppanuuden kehit-

tämisprojekti huipentui yrittäjien kam-

panjatapahtumaan (23 .- 24.5.) Turun

Wiklundin S-marketissa. Kampanja-

päivien aikana seitsemän yrittäjää

esittelivät ja maistattivat asiakkaille

tuotteitaan.

Nyt huipentuneen yhteistyöprojektin

tarkoituksena on ollut yhteistyön ke-

hittäminen TOK:n ja 9 varsinaissuo-

malaisen elintarvikealan pk-yrittäjän

välillä sekä lähellä tuotetun ruoan

tarjonnan ja tunnettuuden parantami-

nen. Käytännön työkaluina tavoittei-

den saavuttamiseksi projektin aika-

na järjestettiin kaikkien toimijoiden

yhteisiä työpajapäiviä, joita edelsivät

keskustelut, sekä yrittäjien että kau-

pan kanssa, molempien osapuolien

halukkuudesta pitkäaikaiseen yhteis-

työhön ja toiminnan kehittämiseen.

Työpajapäivien aikana tärkeimmiksi

kehittämisteemoiksi nousivat logis-

tiikka, tuotekehitys ja markkinointi.

Logistiikan alalla suurimmat panos-

tukset tehtiin sähköisten tilaus- ja las-

kutusjärjestelmien käyttöönottoon ja

pienten tavaraerien kustannustehok-

kaaseen kuljettamiseen. Asiakkaiden

mieltymyksiä tuotteisiin ja ostopää-

töksiin vaikuttavia tekijöitä kartoitet-

tiin yhteistyössä Turun ammattikor-

keakoulun opiskelijoiden kanssa teh-

dyssä markkinointitutkimuksessa.

Tutkimuksen tulosten pohjalta yrittä-

jät ovat aloittaneet tuotteidensa tai

tuotantoprosessiensa kehittämisen

asiakkaiden toiveet ja mieltymykset

huomioiden.

Projektin tärkeintä antia ovat olleet

yhteisten toimintamuotojen löytämi-

nen, molemminpuolinen tiedon lisää-

minen ja ennakkoluulojen poistami-

nen. Yhteistyön tuloksena puolella

mukana olleista yrityksistä TOK:n

myymäläpeitto on moninkertaistunut,

suurin osa suunnittelee kehittävän-

sä uutta tuotekonseptia tai tuotanto-

prosesseja ja mikä tärkeintä valtaosa

on aktivoitunut kehittämään yritys-

kohtaista yhteistyötä suoraan TOK:n

kanssa. Projektin myötä pk-elintarvi-

keyrittäjät ovat päässeet esille paikal-

lismedioissa, mikä on lisännyt tunnet-

tuutta kuluttajien keskuudessa. Pro-

jektin tuloksena on myös luotu säh-

köinen portaali (www.lounafood.net/

lahiruokaa/portaali.html), jonka avul-

la yritykset ja heidän tuotteensa löy-

tyvät helpommin.

Lisätietoja

Teemu Halttunen

puh. (02) 333 6417, 0400 260 390

teemu.halttunen@utu.fi
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Vuoden 2008 yritystilastot ovat valmistuneet

Lisää yritystilastoja osoiteessa www.ruokasuomi.fi kohdassa yritystilastot tai lisätietoja Heidi Valtari, heidi.valtari@utu.fi

Elintarvikeyritykset toimialoittain 6/2008

Elintarvikeyritykset kokoluokittain 6/2008

Teurastus ja 
lihanjalostus

Kalanjalostus Vihannesten 
sekä marjojen  
ja hedelmien 
jalostus

Maidon 
jatkojalostus

Myllytuotteiden 
valmistus

Leipomotoi-
minta

Juomien 
valmistus

Muiden 
elintarvikkei-
den jalostus

Yhteensä

Ahvenanmaa 2 3 4 2 0 8 1 2 22
Etelä-Karjala 8 16 11 1 9 42 3 15 105
Etelä-Pohjanmaa 18 4 34 7 7 68 10 11 159
Etelä-Savo 13 12 14 3 5 47 8 9 111
Kainuu 3 7 21 1 2 18 4 8 64
Kanta-Häme 14 4 27 6 5 39 5 18 118
Keski-Pohjanmaa 5 6 9 3 1 16 4 4 48
Keski-Suomi 22 9 28 5 6 84 8 31 193
Kymenlaakso 11 13 24 3 6 39 2 17 115
Lappi 52 16 14 5 2 39 7 12 147
Pirkanmaa 33 9 15 10 18 72 4 18 179
Pohjanmaa 15 22 35 4 5 50 5 12 148
Pohjois-Karjala 21 21 32 4 3 60 9 13 163
Pohjois-Pohjanmaa 31 37 31 12 11 69 5 25 221
Pohjois-Savo 12 6 32 2 14 53 6 13 138
Päijät-Häme 14 6 20 4 7 33 11 13 108
Satakunta 49 26 44 3 12 48 5 18 205
Uusimaa ja 87 39 42 20 34 138 28 100 488
Itä-Uusimaa

Varsinais-Suomi 66 84 53 14 27 85 27 66 422

Yhteensä 476 340 490 109 174 1008 152 405 3154
% 15 11 16 3 5 32 5 13 100

Henkilöstö < 4 5 - 9 10 - 19 20 - 49 > 50 Yhteensä
Ahvenanmaa 16 2 1 1 2 22
Etelä-Karjala 88 12 0 2 3 105
Etelä-Pohjanmaa 112 21 14 4 8 159
Etelä-Savo 74 27 4 2 4 111
Kainuu 51 4 4 5 0 64
Kanta-Häme 78 15 10 7 8 118
Keski-Pohjanmaa 32 7 4 4 1 48
Keski-Suomi 171 11 2 3 6 193
Kymenlaakso 83 20 10 0 2 115
Lappi 124 15 3 3 2 147
Pirkanmaa 127 16 12 16 8 179
Pohjanmaa 106 26 7 6 3 148
Pohjois-Karjala 126 18 11 4 4 163
Pohjois-Pohjanmaa 191 12 4 7 7 221
Pohjois-Savo 105 19 7 4 3 138
Päijät-Häme 85 11 3 5 4 108
Satakunta 150 25 11 7 12 205
Uusimaa ja 320 46 34 48 40 488
Itä-Uusimaa

Varsinais-Suomi 328 27 30 24 13 422

Yhteensä 2367 334 171 152 130 3154
% 75 11 5 5 4 100
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Elintarvikeala numeroiden valossa

Elintarviketeollisuus on tuotannon

arvolla mitattuna neljänneksi suurin

teollisuusala ja kolmanneksi suurin

teollinen työllistäjä Suomessa. Koko

elintarvikeketju työllistää n. 300.000

henkeä, joka on n.  13 % työllisestä

työvoimasta.   Elintarviketeollisuuden

tuotannon bruttoarvo v. 2006 oli 8,9

mrd. euroa ja jalostusarvo 2,2 mrd.

euroa. Toimipaikkoja on Tilastokes-

kuksen tilastojen mukaan n. 2000 ja

henkilöstöä n. 35.000. Toimiala jakau-

tuu 33 alatoimialaan, joista jalostus-

arvon mukaan luokiteltuina suurim-

mat ovat lihanjalostus, leipomo- ja

keksiteollisuus, maidonjalostus sekä

mallas- ja virvoitusjuomateollisuus.

Toimipaikkoja on eniten leipomoteol-

lisuudessa, 806 toimipaikkaa. Keskei-

nen osa elintarvikejalostustamme

ovat pienet, alle 20 henkilöä työllis-

tävät yritykset. Ruoka-Suomi – tee-

maryhmän julkaisemien tilastojen

mukaan Suomessa on 3154 elintar-

vikeyritystä, joista valtaosa, n. 2300

yritystä, työllistää alle neljä henkilöä.

Elintarvikesektori on siten polarisoi-

tunut harvoihin isoihin ja lukuisiin pie-

niin yrityksiin.

Elintarviketeollisuuden suhdanneti-

lanne oli viime vuonna hieman nor-

maalia parempi, mutta sen uskotaan

heikkenevän tänä vuonna. Kapasi-

teetin käyttöasteen ja henkilökunnan

määrän arvioidaan hieman vähene-

vän.  Alan kannalta merkittävä tekijä

on ollut maailmanlaajuinen raaka-ai-

nehintojen sekä muiden kustannuk-

sien, kuten energian ja palkkojen ko-

hoaminen. Esim. viljojen hintoja on

nostanut eri puolilla maailmaa vallin-

neiden sääolosuhteiden aiheuttamat

heikot sadot, kulutustottumusten

muutokset kehittyvissä talouksissa

sekä lisääntynyt bioenergiakysyntä.

Seurauksena on ollut ruoan hinnan

nousu. Ruuan hinta on kallistunut

Suomessa hitaammin kuin muissa

EU-maissa keskimäärin. Maailman-

markkinahintojen vaihtelut tulevat

olemaan jatkossa aikaisempaa suu-

rempia, vaihteluiden ennakointi vai-

keampaa ja hintamuutokset heijastu-

vat yhä selvemmin myös maahamme.

Toisaalta raaka-ainekustannusten

osuus ruuan kuluttajahinnasta on

keskimäärin alle 20 %. Elintarvikkei-

den osuus kotitalouksien kulutusme-

noista on viime vuosina pienentynyt.

Elintarvikkeisiin, juomiin sekä ateri-

oihin v. 2006 käytettiin 21,8 %.
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Lihanjalostus

Lihanjalostus on elintarviketeollisuu-

den suurin alatoimiala. Lihanjalostuk-

sen ja teurastuksen bruttoarvo v.

2006 oli 2,4 mrd. euroa ja jalostusar-

vo 0,52 mrd. euroa. Ala työllistää n.

9700 henkilöä ja toimipaikkoja on 252

kpl. Niistä 47 kpl on teurastamoita ja

205 kpl lihanjalostuslaitoksia. Toimi-

ala jakautuu valtakunnallisiin osuus-

toiminnallisiin suuryrityksiin ja pieniin

tai keskisuuriin yksityisiin lihayrityk-

siin. Suurimmat yritykset harjoittavat

merkittävää, lähialueille suuntautu-

vaa vientitoimintaa. Kotimainen kilpai-

lu on lihanjalostuksessa kiristynyt voi-

makkaasti johtaen rakennemuutoksi-

en jatkumiseen.  Lihanjalostuksessa

panostetaan erilaisten valmisruokien

kehittämiseen. Valmisruokien osuus

kuluttajien ruokakorissa on kasvanut

noin neljännekseen. Erilaiset välipa-

latuotteet ovat kasvava tuoteala. Suo-

messa syödään lihaa yli 70 kg/ hen-

keä kohden vuodessa, josta n. 26 kg

on makkaroita tai kokolihatuotteita.

Leipomoteollisuus

Leipomoteollisuus on keskittynyt ja

alalla työskentelevien määrä on vä-

hentynyt. Yrityksien määrä jäänee

muuta elintarvikealaa laajemmaksi,

koska sille ovat ominaista paikallisesti

tai alueellisesti toimivat pk-yritykset

sekä toisaalta valtakunnalliset suur-

yritykset. Leipomoalan toimipaikkoja

on n. 800, mutta 85 % niistä on pie-

niä perheyrityksiä. Alalla työskente-

lee n. 9000 henkilöä. Kaksi suurinta

leipomoyritystä hallitsevat 2/3 mark-

kinoista.  Kilpailun kiristyminen aihe-

uttaa ongelmia erityisesti pienyritys-

ten kannattavuudelle. Tuotteiden toi-

mitusrytmin tihentyminen on lisännyt

kuljetuskustannuksia. Tuoreiden lei-

pien toimitusmäärät ovat viime vuo-

sina nousseet muutaman prosentin

luokkaa. Leivonnaispakasteiden

osalta kulutus on kasvanut merkittä-

västi nopeammin, n. 10 % vuodes-

sa.  Rakennemuutos leipomoteolli-

suudessa tulee jatkumaan. Elinehto

on kilpailukykyisen toiminnan kehit-

täminen. Kehitystä voidaan saavut-

taa investoimalla moderniin tuotan-

toteknologiaan sekä tietotekniikan

hyödyntämisellä ja yritysten välisel-

lä yhteistyöllä esim. logistiikassa ja

markkinoinnissa.

Meijeriteollisuus

Meijeriteollisuudessa rakennekehitys

on ollut EU-jäsenyyden aikana erit-

täin nopea muihin elintarvikealoihin

verrattuna. Maitotaloustuotteiden ja

juuston valmistuksessa v. 2006 oli 81

ja 5 jäätelöä valmistavaa toimipaik-

kaa.  Ala työllisti lähes 4900 henki-

löä. Kilpailun kiristyminen ja tehok-

kuuden lisäämisen tarve on johtanut

yrityskentän jakautumiseen lähes

pelkästään suuriin ja pieniin yrityk-

siin. Toimialan kehitystä on alkanut

varjostaa maidon saatavuus. Vaikka

rakennemuutos on suurentanut kes-

kilehmälukua (21,5 kpl/tila), on mai-

toa toimittavien tilojen määrä v. 2006

lopussa vähentynyt alle 13.900 tilaan

(vähennystä n. 10 %). Valion hankin-

taosuus meijerimaidosta on n. 86 %.

Meijeriteollisuuden tuotteiden vienti

on käytännössä kahden suurimman

yrityksen varassa ja suuntautunut Itä-

meren ympäristöön (Venäjä, Viro,

Ruotsi). Maitotuotteista erityisesti

juustojen (emmental, sulatejuustot)

vienti on kasvanut, mutta samanai-

kaisesti on vastaavien tuotteiden

tuonti myös kasvanut. Meijeriteolli-

suudessa on panostettu perinteisten

tuotteiden lisäksi erilaisiin marjaval-

misteisiin ja -keittoihin, joiden myynti

on kehittynyt suotuisasti.

Kasvisten jalostaminen

Kasvisten jalostuksessa on tapahtu-

nut toimialarationalisointeja. Alalla v.

2006 oli 204 toimipaikkaa työllistäen

n. 2100 henkilöä. Lisäksi alalla käy-

tetään kausityövoimaa. Alan liikevaih-

to on kehittynyt myönteisesti ja v.

2006 se oli 452 milj. euroa. Marjojen

teollisella valmistuksella on pitkät pe-

rinteet.  Kasvisten jalostus on pitkälti

ollut kotimarkkinateollisuutta ja vien-

nin osuus on ollut vähäinen. Marjoja

on viety pakastemarjoina. Luonnon-

marjamme, varsinkin mustikka ja

puolukka, ja niistä tehdyt erilaiset tuo-

tejakeet ovat nousseet uusiksi vien-

timahdollisuuksiksi, sillä tutkimustie-

to on osoittanut marjoilla olevan mo-

nia terveysvaikutuksia.  Raaka-ainei-

den saatavuuteen ja markkinointiin

on kuitenkin panostettava. Myös am-

mattikeittiöyhteistyö tarjoaa uusia

mahdollisuuksia keittiöiden suosies-

sa ostoissaan entistä valmiimpia tuot-

teita. Kilpailukyvyn kehittäminen on

elinehto. Kehitystä voidaan saavuttaa

mm. kaupallistamalla tutkimustietoa,

erikoistumalla, jalostusasteen nosta-

misella ja yhteistyön lisäämisellä.

Kauppa on se, joka kannattaa

Suomen päivittäistavaramarkkinoi-

den arvo v. 2006 oli 21,3 mrd. euroa,
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josta päivittäistavarakaupan arvo on

n. puolet. Päivittäistavaroiden myynti

v. 2007 oli 13 mrd. euroa. Ruoan

osuus päivittäistavaramyynnistä on n.

80 %. Päivittäistavarakaupalle on

ominaista ketjuuntuminen ja hankin-

nan sekä logistiikan keskittyminen.

Kolme suurinta (S-ryhmä 39,9 %, K-

ryhmä 33,5 % ja Tradeka 11,9 %)

pyörittävät n. 85 % päivittäistavaroi-

den vähittäiskaupasta. Päivittäistava-

ramyymälöitä Suomessa v. 2008

alussa oli 3922 kpl. Kyläkauppoja v.

2006 oli 563 kpl ja niiden myynti yht.

oli 259 milj. euroa.

Elintarvikekauppa kansainvälistyy

nopeasti. Suurta myyntivolyymia

edustavien päivittäistuotteiden halpa-

tuotantosarjojen ja kaupan omien tuo-

temerkkien volyymi on kasvanut.

Ruoan hintojen kohoamisen arvioi-

daan lisäävän kaupan omien merk-

kituotteiden suosiota. Suomessa kau-

pan omien merkkien osuus myynnin

arvosta on n. 9 % (ilman kasviksia),

kun se on Euroopassa 20–40 %:n

tasolla. Tuontituotteiden osuus on

kasvava. Tuotehankintaa tehdään

entistä enemmän kansainvälisten

yhteisosto-organisaatioiden osak-

kuuksien kautta.

Suomen yli 20 mrd. euron ruokamark-

kinoista noin 8 mrd. euroa koostuu

ruokailusta kodin ulkopuolella. Am-

mattikeittiöiden (HoReCa) määrä on

vähentynyt keskittymisen kautta ja v.

2006 niitä oli n.17.600 kpl, joista kah-

viloita ja ravintoloita oli lähes 11.000.

Henkilöstöravintoloita oli 1520 kpl ja

muita julkisia keittiöitä 5192 kpl. Am-

mattikeittiöiden valmistamien aterioi-

den määrä on ollut kasvussa (783

milj. ateriaa). Päivittäin keskimäärin

joka toinen suomalainen käyttää Ho-

ReCa-palveluita ja ateriapalveluita

käyttää 34 % väestöstä. Elintarvike-

yritysten kokonaismyynnistä HoRe-

Ca-kauppa muodostaa n. 20–30 %:n

osuuden. Ammattikeittiöpuolelta on

esitetty toiveita entistä tiiviimmästä

yhteistyöstä elintarvikeyr itysten

kanssa, sillä elintarviketeollisuudes-

sa on keskitetty pitkälti vähittäiskaup-

patuotteiden kehittämiseen.

Viennistä kasvumahdollisuuksia

Elintarvikevientimme kehittyi myön-

teisesti v. 2007. Elintarviketeollisuu-

den tuotteiden vienti oli 1,3 mrd. eu-

roa eli n. 18 % enemmän kuin vuotta

aiemmin. Merkittävimmät vientituot-

teet olivat juusto, alkoholijuomat, voi,

sokerikemian tuotteet, sianliha ja

suklaa. Meijerituotteiden osuus vien-

nin arvosta oli n. 28 %.  Elintarvike-

viennistämme yli puolet suuntautuu

naapurimaihin; Venäjälle, Ruotsiin,

Viroon sekä Norjaan. Venäjän osuus

elintarvikeviennistä oli n. 22 % ja ra-

hana mitattuna 278 milj. euroa.  Tuo-

tevienti Venäjälle on kehittynyt suo-

tuisasti, sillä kasvua ed. vuoteen  oli

n. 15 %.  Ennätysmäisestä viennistä

huolimatta elintarvikekaupan alijää-

mä on lisääntynyt. Tuonnin määrä on

ollut vahvassa kasvussa ja sen arvo

oli 3,1 mrd. euroa, mikä tarkoitti yli

11 % kasvua.  Merkittävimmät tuon-

tituotteet olivat alkoholijuomat, hedel-

mät, juusto, vihannekset ja raakakah-

vi. Viennistä 91 % ja tuonnista 66 %

on teollisia elintarvikkeita.

Suomalaisen elintarviketeollisuuden

vientiaste on perinteisesti ollut alhai-

nen ja EU-jäsenyyden aikana vienti

on kehittynyt hitaammin kuin tuonti.

Tuonti on yli kaksinkertainen vientiin

nähden. Maataloustuotantoon sidok-

sissa olevilla toimialoilla vienti ja kan-

sainvälistyminen ovat suurimpien yri-

tyksien varassa ja pk-yritysten kan-

sainvälistyminen on vähäistä. Suu-

rimmat liha-alan yrityksemme ovat

suuntautuneet yritysostoilla Baltiaan,

Puolaan, Ruotsiin ja Venäjälle. Leipo-

moteollisuudessa ulkomaankaupan

merkitys on ollut perinteisesti vähäi-

nen. Suuret suomalaiset leipomoyri-

tykset ovat kansainvälistyneet Itäme-

ren alueelle, erityisesti Baltiaan, jos-

sa suomalaisomistuksessa olevat yri-

tykset hallitsevat markkinoita. Myös

pienten ja keskisuurten elintarvikeyri-

tysten kansainvälistymisvalmiuksia

tulisi kehittää.

Suurten elintarvikeyritysten kasvu-

mahdollisuudet löytyvät Suomen ra-

jojen ulkopuolelta. Pienille ja keski-

suurille yrityksille elintarvikeviennin

mahdollisuudet ovat erikoistumises-

sa hyvin kapeisiin tai alueellisiin

markkinasegmentteihin ja yhteistyös-

sä. Myös pitemmälle jalostettujen

elintarvikkeiden vienti (esim. smart

food) on mahdollisuus.  Kuluttajat

ovat entistä kiinnostuneempia terve-

ydestä ja hyvinvoinnista ravinnon

avulla, mikä tarjoaa mahdollisuuden

kehittää Suomea kilpailukykyiseksi

terveellisen ravitsemuksen huippu-

osaajaksi.

Panostuksia kehittämiseen

Elintarvikeyritysten yhteistyö on ollut

perinteisesti muuta teollisuutta vähäi-

sempää. Verkostoitumiseen tähtääviä
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toimia tulisi kehittää nykyistä enem-

män. Kustannuksia säästäviä pienyri-

tysten yhteistyömuotoja voidaan löy-

tää mm. logistiikasta, osahankinnas-

ta ja markkinoinnista. Valmiuksia uu-

den teknologian hyväksikäyttöön tuo-

tannossa, logistiikan ja asiakastiedon

hallinnassa ja yritysten yhteistyössä

tulisi suosia. Uusien tuotteiden, ku-

ten terveyttä edistävien tai funktio-

naalisten elintarvikkeiden, kehitystyö-

hön tulisi panostaa. Liikkeenjohdon

ja henkilöstön osaamisen kehittämi-

seen on yrityksissä kasvavaa tarvet-

ta kilpailun kiristyessä.  Näihin hank-

keisiin on käytetty hyvin vähän julkis-

ta kehittämistukea. Myös työturvalli-

suuteen ja työssä jaksamiseen tulisi

panostaa.

Kilpailun kiristymisen johdosta tuo-

tannon tehokkuuden lisääminen,

tuottavuuden parantaminen ja uusi-

en teknologioiden soveltaminen ovat

alan tärkeimpiä investointien kohtei-

ta. Suurten yritysten kasvava kiinnos-

tus soveltuvien tuotannon osa-aluei-

den ja palveluiden ulkoistamiseen

tarjoaa pk-yrityksille uusia liiketoimin-

tamahdollisuuksia, mutta vastaavas-

ti edellyttää niiltä kykyä vastata tar-

vittavalla tehokkuudella ja laadulla

päähankkijan tiukkoihin laatu- ja toi-

mitusaikavaatimuksiin. Yrityksille in-

vestoinnit ja sitoutuminen ulkoistet-

tuun tuotantoon ovat markkina- ja kil-

pailutilanteiden muutoksessa aina

riskialttiita.

Informaatioteknologian hyväksikäyt-

tö elintarvikeketjussa voisi tarjota

pienyrityksillekin kilpailuetuja, joita

suuryritykset jo hyödyntävät tuotan-

to- ja markkinainformaation hallin-

nassa. Kaupan sekä ammattikeittiöi-

den asettamat vaatimukset teollisuu-

delle kasvavat. Tietotekniikkaa voisi

hyödyntää mm. logistiikassa sekä jäl-

jitettävyyden kehittämisessä.

Osaamisen merkitys kilpailutekijänä

on kasvanut myös elintarviketeolli-

suudessa. Yhteistyötä eri koulutuksi-

en järjestäjien ja tutkimuslaitosten

välillä olisi tiivistettävä.  Yritysten

osaamisen kehittämiseen on esim.

TE-keskuksilla käytettävissä lukuisia

konsultointi- ja koulutustyökaluja. Toi-

mialakohtaisia kehittämishankkeita

(esim. kansainvälistymiseen tähtää-

vät hankkeet) tulisi toteuttaa myös

ylimaakunnallisina tai valtakunnalli-

sesti, ellei riittävää yritysjoukkoa ei

ole löydettävissä yhden maakunnan

tai TE-keskuksen alueelta.

Lisätiedot: www.temtoimialapalvelu.fi

Kari Välimäki, elintarvikealan toimi-

alapäällikkö

Etelä-Pohjanmaan TE-keskus

puh. 010 60 27615, 040 540 2378,

kari.valimaki@te-keskus.fi

Leena Hyrylä, asiantuntija

Kaakkois-Suomen TE-keskus

puh. 010 60 23416, 040 574 6220,

leena.hyryla@te-keskus.fi
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Helsingin Yliopistossa on valmistunut

lisensiaatintutkimus, joka selvittää

puolivalmiiden aterioiden luokittelua

sekä myynnin ja uusien tuotenimik-

keiden kehitystä vuosina 2002–2004

alue ja myymälätasolla. Tutkimus liit-

tyy tutkimuskokonaisuuteen ”Kulutta-

ja-arvo markkinoinnin johtamisen

välineenä”, jota MTT on koordinoinut

kolmivuotisessa tutkimushankkees-

sa.

Puolivalmiit ateriat -kokonaisuus

muodostettiin haastatteluiden ja ai-

empien tutkimusten pohjalta. Tarkas-

teltavat tuoteryhmät olivat pakasteet,

tuoretuotteet ja pakatut elintarvikkeet.

Yhteensä tutkimuksessa tarkasteltiin

83:a tuotetta ja niiden 21 alatuoteryh-

mää ja segmenttiä. Tulosten mukaan

päivittäistavarakauppojen lukumää-

rän vähentymisestä ja rakenteen

muuttumisesta huolimatta puolival-

miiden aterioiden myynti on lisään-

tynyt sekä myymälä- että aluetasol-

la. Tuoteryhmien myynti oli nopeam-

paa vuosina 2003–2004 kuin vuosi-

na 2002–2003. Tutkimustulokset

osoittavat tuoretuotteiden menesty-

neen myynnin määrällä ja uusien

tuotteiden lukumäärällä mitattuna tar-

kasteltavista tuoteryhmistä parhaiten.

Tuoteryhmien myynnin kasvussa alu-

eittain tarkasteltuna ei voida havaita

merkittäviä eroja. Tulosten perusteel-

la lähikaupat ovat supermarkettien

ohella puolivalmiiden aterioiden pää-

ostopaikkoja. Pakasteiden ja tuore-

tuotteiden päälanseerausalueena on

vuosina 2002–2004 toiminut Uuden-

maan alue. Kaupan omien merkkien

kasvun havaitaan olleen maltillisem-

paa vuosina 2003–2004 kuin vuosi-

na 2002–2003. Erityisesti kaupan

omat merkit ovat kasvaneet myyn-

nin määrällä mitattuna Uudellamaal-

la tuoretuotteiden ja pakasteiden

tuoteryhmässä, pakattujen elintar-

vikkeiden myynnin kehitys on ollut

maltillisempaa. Kaupan omien merk-

kien lanseerausmäärä väheni mitä

pohjoisempaa aluetta tarkasteltiin.

Alatuoteryhmien segmenttien me-

nestymisessä eri alueiden välillä löy-

dettiin eroja. Eräänä syynä voi olla

paikalliset valikoimat ja kuluttajien

erilaiset vaikutusmahdollisuudet.

Tutkimustulokset osoittavat, että

kaupan ja teollisuuden on pohditta-

va tuoteryhmähallintaa ja tuotteiden

rooleja eri tavoin eri maantieteelli-

sillä alueilla ja eri myymälätyypeis-

sä. Myynnin kehitys kuvastaa ennen

kaikkea ruokailutapojen nopeaa

muutosta 2000-luvulla. Valmisruoki-

en suhteellinen myynnin kasvu on

Pohjois-Suomen alueilla ollut no-

peampaa kuin Etelä-Suomessa. Tut-

kimustulosten taustalla saattaa vai-

kuttaa päivittäistavaraketjujen erilai-

set toimintatavat ja tästä syystä pk-

yrittäjien mahdollisuudet päästä

kauppojen valikoimiin muodostuvat

erilaisiksi. Paikallisuus lieneekin tu-

levaisuudessa eräs keskeinen teki-

jä myymäläkonseptien ja ketjujen

kilpailussa. Kaupan tavarantoimitta-

jien ja kaupan toimintamallien yh-

teensovittaminen on tulevaisuudes-

sa yhä tärkeämpää. Pk-yritysten kil-

pailukykyä voidaan parantaa paikal-

lisilla valikoimilla ja tehostamalla

kaupan sekä pienyrittäjien yhteistyö-

tä. Erikoistuminen ja oikean jakelu-

kanavan löytäminen ovat tärkeitä

edellytyksiä toiminnan tehostami-

sessa ja jatkumisessa. Eräänä mah-

dollisuus olisi valikoimiin pääsy pie-

nemmissä myymälätyypeissä tai pal-

veluelementin liittäminen tuotteen

markkinointiin, kuten pk-yrittäjän oma

myyntitiski myymälässä.

Tutkimus on julkaistu Taloustieteen

laitoksen Julkaisuja sarjassa (nro. 44).

http://www.mm.helsinki.f i/mmtal/

julkaisut.html#julk01.

Tutkimus puolivalmiiden aterioiden
luokittelusta ja kehityksestä
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För andra året genomför vi Smaklust – en upplevelsemässa över Sveriges mathantverk. även denna gång blir platsen

Tantolunden, mitt i centrala Stockholm. Gensvaret från allmänhet, grossister, restauratörer och press var mycket

stort. Det totala antalet besökare under mässdagarna var cirka 100 000.

Platsen är mycket lämplig – centralt och vid vattnet. Många människor söker sig hit, särskilt på sommaren då det finns

stora gröna ytor, vatten och stråket. Inomhus har vi en yta på 1000 kvm där mässan kommer att bjuda på Eldrimners

årliga produkttävling – SM i Mathantverk, smakverkstäder och fotoutställning. Allt med fokus på mathantverket.

Utomhus bygger vi upp en stor levande marknadsplats där alla Sveriges regioner profilerar sig med mathantverkarna

och deras fantastiska produkter i centrum.

Kraften i Smaklust är att vi samlas så många mathantverkare som möjligt från Sveriges alla hörn. Det kommer att bli

fantastiskt roligt med levande ystning och bak, syltkok och styckning mitt bland konsumenterna, mitt i storstan.

Åter igen, välkommen till Smaklust 2009!

Christina Holmberg

Eldrimner

christina@eldrimner.com

Välkommen till Smaklust 21-23 augusti 2009

We believe that everyone has a fundamental right to pleasure and consequently the responsibility to protect the

heritage of food, tradition and culture that make this pleasure possible. Our movement is founded upon this concept

of eco-gastronomy – a recognition of the strong connections between plate and planet.

Slow Food is good, clean and fair food. We believe that the food we eat should taste good; that it should be produced

in a clean way that does not harm the environment, animal welfare or our health; and that food producers should

receive fair compensation for their work.

We consider ourselves co-producers, not consumers, because by being informed about how our food is produced

and actively supporting those who produce it, we become a part of and a partner in the production process.

Read more: www.slowfood.com

Slow Food philosophy
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Suomen yrttialan kehitys 2007-2009 -hanke on Arktiset Aromit ry:n hallinnoima hanke, jonka toiminta-alue on koko

Suomi. Hanketta on rahoittanut maa- ja metsätalousministeriö Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän suosituksesta.

Hankkeen piiriin kuuluvat pelloilla ja puutarhoissa viljeltävät yrtit, samoin kuin kerättävät ja viljeltävät luonnonyrtit.

Lisäksi huomioidaan sekä tavanomaiset että luonnonmukaiset tuotantoketjut.

Hankkeessa on laadittu Yrtti-Suomi -kehitysohjelma vuosille 2008-2013 yrttialan toimintaedellytysten ja yrttien käyt-

tökulttuurin vahvistamiseksi kotimaassa.

Tutustu Yrtti-Suomi sivustoon osoitteessa: http://www.arktisetaromit.fi/yrttisuomi/

Lisätieotja

Helmi Mikkonen

Suomen yrttialan kehitys -hanke

Arktiset Aromit ry.

helmi.mikkonen@arctic-flavours.fi

puh. 050 505 2601

Suomen yrttialan kehitys

The investments made in rural areas are decreasing in number but increasing in size. Due to the specialization and

internationalization of agriculture, the investments made have increased dramatically for many years, and they have

further increased for the last decade. The specialization and the professionalism in the advisory businesses have to

increase in the same pace, as doing in primary agriculture.

Read more: www.njf.nu

Consultancy to farms and rural enterprises
making large investments
30-31 Octobert 2008 Denmark
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Pohjoismaiden maataloustutkijoiden

yhdistyksen NJF:n 90-vuotisjuhlase-

minaari pidetään Helsingin yliopiston

päärakennuksen pienessä juhlasalis-

sa.

 

Elintarvikkeiden kulutus on eriytynyt

yhä enemmän tuotannosta ja tuotan-

topanosten valmistuksesta. Onko

maatalous- ja elintarviketuotannon

riskialttius lisääntynyt, kun tuotanto-

panokset ja niihin tarvittavat materi-

aalit, kuten energia, valkuaisrehut,

torjunta-aineet ja tuotantoteknologia

kuljetetaan yhä kauempaa Euroopan

ulkopuolisistakin maista? Miten il-

mastonmuutos ja bioenergiabuumi

vaikuttavat ruoan saatavuuteen ja

hintaan tulevaisuudessa niin Pohjois-

maissa kuin maailmanlaajuisesti?

Tässä seminaarissa nostetaan on-

gelmakohtia keskusteluun ja etsitään

vastauksia näihin ja muihin huoltovar-

muutta koskeviin kysymyksiin.

 

Seminaarin aihealueita ovat elintar-

vikkeiden ja niiden tuotantopanosten

logistiikka ja sen haavoittuvuus, ener-

gian tuotanto ja bioenergia, elintar-

vikkeiden turvallisuus ja tuotannon

turvaaminen sekä ilmastonmuutos.

 

Seminaarin järjestävät yhteistyössä

NJF, Maa- ja elintarviketalouden tut-

Risk assessment of global agrifood production chains
Helsingissä 5. - 6.11.2008

kimuskeskus, Helsingin yliopisto,

Maa- ja metsätalousministeriö ja

Huoltovarmuuskeskus.

 

Seminaariin voi ilmoittautua normaa-

liin hintaan 30.9. asti. Lisätietoa se-

minaarista löytyy NJF:n www-sivuil-

ta http://www.njf.nu

Suora linkki: http://www.njf.nu/site/

seminarRedirect.asp?intSeminarID=

410&p=1004

Tervetuloa osallistumaan!

The Terra Madre network, which integrates new members every day, is made up of all those who wish to act to

preserve, encourage, and support sustainable food production methods. These methods are based on attention to

territory and those distinctive qualities that have permitted the land to retain its fertility over centuries of use. This

vision is in direct opposition to pursuing a globalized marketplace, with the ongoing, systematic goal of increasing

profit and productivity. Such methods have substantial externalities for which we, the guardians and inhabitants of this

planet, pay the price. And the damage begins with small producers, lacking the means to create markets even within

their own regions, who become crushed by subsidy systems that render their working conditions unfair.

Day after day, the Terra Madre family grows, strengthens, organizes, and defends local cultures and products, and

makes real the Slow Food concept of Good, Clean, and Fair quality. Good refers to the quality of food products and of

their taste; Clean, to a production process that respects the natural environment ; and Fair, in which there is dignity

and appropriate economic return for the people who produce, including respect from those who consume.

Read more: www.terramadre.info

Terra Madre
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Ketjussa liikkuvan tiedon vähyys ja

vallan epäsymmetrinen jakautuminen

vaikuttavat negatiivisesti suomalai-

seen elintarvikeketjuun.

Näihin tuloksiin tultiin Foodcomm-tut-

kimuksessa (Key Factors Influencing

Economic Relationships and

Communication in European Food

Chains), jossa etsittiin tietoa siitä,

miten eurooppalaiset elintarvikeketjut

voivat löytää tiedonkulusta ja liiketa-

loudellisesta yhteistyöstä kilpailuky-

kyä, tehokkuutta ja uusia menesty-

misen keinoja. Suomessa tutkimus

kohdistui sianlihaa sisältävien mak-

karoiden ja ruisleipätuotteiden tuo-

tantoon, jalostukseen ja kauppaan.

Tutkimuksen mukaan strateginen tie-

to, joka esimerkiksi kehittää yrityksiä

ja suhteita, ei liiku tarpeeksi ketjun

yritysten kesken, vaikka varsinkin pie-

net yritykset kaipaavat juuri strategis-

ta tietoa ja sen tulkintaa. Tämän voi-

daan arvioida näkyvän myös elintar-

vikealan alhaisina investointeina

sekä innovaatioiden vähäisyytenä

suhteessa moniin muihin aloihin.

Vaikka informaatioteknologian käyt-

tö onkin Suomen elintarvikealalla

yleistä tuottajista kauppaan saakka

ja informaatioteknologia on lisännyt

saatavan tiedon määrää, ei informaa-

tioteknologiaa ja automatisoituja tie-

donvaihdon järjestelmiä ole vielä hyö-

dynnetty tarpeeksi strategisen tiedon

vaihdossa ja tulkitsemisessa.

Suomalaisissa elintarvikeketjuissa on

kuitenkin toimiva operatiivisen tiedon

vaihto. Tätä tukee myös monipuoli-

sesti hyödynnetty informaatiotekno-

logia arkirutiineissa sekä ketjujen,

erityisesti sikaketjun, korkea integroi-

tuminen.

Tutkimus osoitti, että vallan

epäsymmetrinen jakautuminen vä-

hentää ja heikentää kommunikointia

ja luottamusta ketjuissa erityisesti

isojen hintavaihtelujen aikana. Tutki-

mukseen vastanneet kokivat epäta-

saisen vallan jakautumisen yhdeksi

suurimmaksi ongelmaksi yritysten

välisissä suhteissa elintarvikealalla

integroitumisesta huolimatta. Erityi-

sesti pienet elintarvikealan yritykset

kokivat vallan keskittyvän

kauppaketjuille ja vaikuttavan täten

yhteistyöhön: pienet yritykset kokivat

olevansa muun muassa tiedon vaih-

dossa antajan roolissa. Pienet yrityk-

set tasapainottivat vallan epätasais-

ta jakautumista erikoistuotteilla sekä

aktiivisella asiakassuhteen hoitami-

sella. Epätasainen vallan jakautumi-

nen ketjuissa luo erityisesti paineita

suhteen pitkäkestoisuudelle sekä tie-

don vaihdolle.

Tutkimuksessa todettiin myös, että

molemmat elintarvikeketjut ovat yri-

tyskulttuuriltaan samankaltaisia: epä-

varmuutta vältetään ja pitkäkes-

toisuutta sekä itsenäisyyttä arvoste-

taan. Nämä piirteet ovat tyypillisiä

koko suomalaiselle yhteiskunnalle.

Vaikka suomalaisissa ketjuissa kes-

kinäinen luottamus esimerkiksi saa-

tuun tietoon on korkea, suomalaiset

yritykset suosivat kirjallisia sopimuk-

sia ja pitkäkestoisia suhteita. Täten

pystytään ennakoimaan ja välttä-

mään epävarmuutta, mutta toisin kuin

monissa muissa maissa, Suomessa

kirjallisia sopimuksia ei nähdä merk-

kinä luottamuspulasta vaan luotta-

musta vahvistavina työkaluina.

Elintarvikeketjujen integraatio, erityi-

sesti sikaketjussa, nähtiin myös

merkkinä yhteistyökumppaneiden

hyvästä sitoutumisesta, suhteen

pitkäkestoisuudesta ja halusta pa-

nostaa yhteistyösuhteeseen. Suo-

messa sitoutuminen on kuitenkin osa

yritysten välttämätöntä tapaa toimia,

kestää suhteen pettymyksiä ja säilyt-

tää luottamus, sillä kotimaassa poten-

tiaalisten yhteistyökumppaneiden

määrä on vähäinen. Toisaalta Suo-

messa vallitsevaa korkeaa luottamus-

ta ei ole pystytty riittävästi hyödyntä-

mään kilpailuetuna, koska tutkimus-

joukossa todelliset kumppanuussuh-

teet olivat harvinaisia.

Suomalainen elintarvikeketju on

haasteiden edessä: kansainvälisty-

minen, rakennemuutokset, kulutus-

tottumusten muutokset ja hintavaih-

telut näkyvät elintarvikkeiden alku-

tuotannossa, jalostuksessa, kaupas-

sa ja kulutuksessa. Koko elintarvike-

ketjun toimintaa koskeviin muutoksiin

ovat vaikuttamassa Euroopan unio-

nin sisällä EU:n yhteinen maatalous-

politiikka ja maailmanlaajuisesti Maa-

ilman kauppajärjestö WTO. Näistä

lähtökohdista syntyi tarve

Foodcomm-tutkimukselle.

Tutkimuksessa ver tailt i in

elintarvikeketjujen suhdemuotoja ja

tiedonkulkua sekä näiden keskinäis-

tä riippuvuutta eri maissa. Lisäksi sel-

vitettiin muun muassa luottamuksen

roolia yritysten välisissä suhteissa.

Tutkimushankkeen aineisto kerättiin

yleisellä kyselylomakkeella sekä

maakohtaisil la haastatteluil la.

Tieto kulkee liian nihkeästi elintarvikeketjuissa
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Kyselylomakkeeseen tuli noin 1450

vastausta, joista suomalaisia oli 224

kappaletta. Haastateltavat, 25 kappa-

letta Suomessa, olivat sianlihan tai

rukiin jalostajia. Kyselyyn vastannei-

den vertailutulosten raportit lähete-

tään lähiaikoina.  Suomen osuudes-

ta tutkimuksessa vastasi Helsingin

yliopiston Ruralia-instituutti Seinäjo-

ella. Muut tutkimuslaitokset olivat

Saksasta, Isosta-Britanniasta, Irlan-

nista, Puolasta ja Espanjasta. Kolme

vuotta kestävän tutkimuksen rahoitus

tuli Euroopan unionin komissiolta tut-

kimuksen ja kehityksen kuudennes-

ta puiteohjelmasta. Tutkimushanke

päättyi Brysselissä pidettyyn semi-

naariin toukokuun lopussa. Seminaa-

rissa olivat mukana johtaja Sami
Kurki ja tutkijat Hannele Suvanto
sekä Merja Lähdesmäki Helsingin

yliopistosta, MTK-Etelä-Pohjanmaan

toiminnanjohtaja Yrjö Ojaniemi sekä

Pirjon Pakari Ky:n toimitusjohtaja

Hannu Malmivaara.

Lisätietoja

Hannele Suvanto

hannele.suvanto@helsinki.fi

puh. (06) 4213 323

Merja Lähdesmäki

merja.lahdesmaki@helsinki.fi

puh. (06) 4213 318

Julkaisuja:

www.foodcomm.eu (Kohdasta:

Downloads – Papers – Foodcomm

Booklet)

Pieniä elintarvikkeita jalostavia yrityk-

siä oli Länsi-Suomen läänissä 1 275

kappaletta vuonna 2007. Määrä on

44 prosenttia koko maan kyseisten

toimialojen pk-yrityksistä. Kohteista

erittäin merkittävä osuus eli 84 pro-

senttia sijoittuu maaseudulle ja loput

kaupunkiseutujen keskuksiin. Leipo-

motoiminta on yritysmäärältään suu-

rin ja viime vuosina hieman kasva-

nut toimiala. Vihannesten, marjojen

ja hedelmien jalostus on kasvanut

suhteellisen voimakkaasti 2000-lu-

vulla.

Pienet elintarvikealan toimijat tarvit-

sevat erityisneuvontaa varsinkin lain-

säädäntöön liittyvissä asioissa. Uu-

det erikoistuotteet vaativat viranomai-

silta myös entistä parempaa tuote-

kohtaiseen valvontaan perehtymistä.

Kaikkia valvontakohteita ei pystytä

tavoitteidenmukaisesti tarkastamaan

vuosittain. Voimavarojen puute rasit-

taa edelleen kunnallisia valvontayk-

siköitä ja on esteenä kattaville neu-

vontapalveluille. Elintarvikevalvonta-

viranomaisten ja Ruoka-Suomi -orga-

nisaation tulisi tiivistää yhteistyötään

mm. tietojenkeruujärjestelmissä ja

yrityksille suunnattujen neuvontapal-

veluiden kehittämisessä.

Keskeiset lakiuudistukset ja niihin liit-

tyvä ohjeistus tulisi postittaa keskite-

tysti yrityksille. Kuntien valvontayksi-

köiden resurssit tulisi mitoittaa siten,

että kohteiden valvonta ja neuvonta-

palvelut toimivat kattavasti. Yhteistoi-

minta-alueisiin liittymistä on lisättävä,

jotta erikoistuminen ja toiminnan te-

hostaminen tulee mahdolliseksi. Val-

vonnan voimavarojen puutteisiin on

suhtauduttava vakavasti.

Länsi-Suomen lääninhallituksen Pe-

ruspalvelujen arviointiraportti vuodel-

ta 2007 on nettiversiona löydettävis-

sä Länsi-Suomen lääninhallituksen

kotisivuilta http://

www. laan inha l l i tus. f i / l h / lans i /

home.nsf/pages/DBE0EC5C03CE4F

46C225741F00336E08

Elintarvikevalvonnan osuus on sivuil-

la 190-198 ja tiivistelmä sivulla 32.

Lisätietoja

Asko Myntti

Lääninelintarviketarkastaja

asko.myntti@laaninhallitus.fi

Pienten elintarvikkeita jalostavien yritysten
valvonnassa painotus neuvontaan
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Elintarvikealan laitosten pitää ha-

kea elintarvikelain mukaan uudel-

leenhyväksymistä 1.3.2009 men-

nessä tai niiden nykyinen hyväk-

syntä raukeaa ja toiminta lakkaa.

Tällä hetkellä vasta noin 10 % lai-

toksista on uudelleenhyväksytty.

Kaikkien entisen hygienialain mu-

kaan hyväksyttyjen laitosten sekä

5000-10 000 kg vuodessa tuottavi-

en kalastajien ja kalanviljelijöiden

elintarvikehuoneistojen tulee ha-

kea uutta hyväksymistä.

Eläimistä saatavia elintarvikkeita en-

nen vähittäismyyntiä käsittelevien

huoneistojen eli laitosten tulee hakea

elintarvikelain mukaista uudelleenhy-

väksyntää maaliskuun alkuun men-

nessä ensi keväänä. Hyväksyntää

haetaan sijaintikunnan elintarvikeval-

vontaviranomaiselta. Poikkeuksena

ovat Elintarviketurvallisuusvirasto

Eviran suorassa valvonnassa olevat

teurastamot ja niiden yhteydessä ole-

vat liha- ja kala-alan laitokset, joiden

hyväksyntää haetaan Evirasta sekä

poroteurastamot, joiden hyväksyntää

haetaan lääninhallituksesta. Hyväk-

symisvaatimus koskee myös niiden

kalastajien ja kalanviljelijöiden elin-

tarvikehuoneistoja, jotka tuottavat

5000 -10 000 kg vuodessa. Hyväk-

symispäätös edellyttää aina valvon-

taviranomaisen tarkastuskäyntiä lai-

toksessa.

Hyväksymishakemuksen muoto on

avoin. Hakemuksesta tulee ilmetä

toimijan nimi- ja yhteystiedot, kotikun-

ta, yritys- tai yhteisötunnus (henkilö-

tunnus), laitoksen nimi ja käyntiosoi-

te, kuvaus siitä, mitä toimintaa laitok-

sessa aiotaan harjoittaa sekä ajan-

tasainen pohjapiirustus, josta käy ilmi

kalusteiden ja laitteiden sijoittelu. Tar-

kempia tietoja ei tarvitse toimittaa, jos

ne on toimitettu valvontaviranomai-

selle jo aiemmin. Omavalvontasuun-

nitelma on liitettävä mukaan silloin,

kun sitä on olennaisesti muutettu

edellisen hyväksymisen jälkeen. Kun

hakemus on määräaikaan mennes-

sä jätetty, toiminta voi jatkua hake-

muksen käsittelyn ajan.

Maassamme on noin 1100 kpl liha-,

kala-, maito- ja muna-alan laitoksia,

joita hyväksymisvelvoite koskee. Evi-

Elintarvikelain mukaisilla laitosten hyväksymisillä
on jo kiire

ran keräämien tietojen mukaan on

toukokuun lopussa vasta noin 10 %

tarvittavista uudelleenhyväksymisis-

tä tehty. Evira toivoo alan toimijoiden

ja valvontaviranomaisten aktivoituvan

jo nyt, jotta laitosten toiminta ei kes-

keytyisi myöhästyneiden hakemusten

vuoksi, ja jotta vältyttäisiin hakemus-

ten käsittelyruuhkilta ensi keväänä.

Laitoksen uudelleenhyväksymisohje

(Eviran ohje 16001/1) löytyy Eviran

internetsivuilta:

www.evira.fi > elintarvikkeet > ohjeet

ja lomakkeet http://www.palvelu.fi/evi/

search_document.php?lang_id=1&

hid_search=1&search=laitoksen+

uudelleen+hyv%E4ksyminen

Lisätietoja

Kuntien elintarvikevalvontaviranomai-

set

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira:

ylitarkastaja Mari Laihonen

puh. 020 77 24780

ylitarkastaja Anne Fagerlund

puh. 020 77 24264
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Tausta

Kainuussa toteutettiin vuosina 2003–

2006 Nature Craft Kainuu-hanke, jon-

ka tuloksena pienet taidekäsityö- ja

elintarvikeyritykset pystyivät selkeästi

lisäämään liikevaihtoaan. Ylimaakun-

nallisena hankeyhteistyönä toteutet-

tiin 2006–2007 pilottihankkeet yhdes-

sä Oulun seudun ja Ylä-Pirkanmaan

kanssa. Hankkeiden tulokset aluei-

den pienyrityksissä olivat rohkaise-

via.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Hankkeen tavoitteena on taidekäsi-

työ/design- ja elintarvikealoilla

- verkottaa pk-sektoria

- monipuolistaa yritysten liiketoimin-

taa

- kasvattaa yritysten liikevaihtoa

- viedä yritykset EU:n sisämarkkinoil-

le

Hankeyrityksille luodaan uudenlai-

nen verkkoyhteisö, NCF-verkkopor-

taali, maakunnalliseen ja ylimaakun-

nalliseen käyttöön. Ratkaisu toimii

”käyntikorttina” koemarkkinointitoi-

menpiteiden ja testausprosessin tu-

kena. Hankkeen avulla yrityksille hae-

taan pysyviä vientimahdollisuuksia

joko suoraan kohdealueilla omalla

tuotemerkillään tai sertifioiduilla tuot-

teilla yhteisen tavaramerkin alla.

NCF-hankkeessa toteutettavilla toi-

menpiteillä pienet yritykset saavat

mahdollisuuden

- kehittää osaamispääomaansa

- lisätä tuotevalikoimaansa

- laajentaa toimintaansa kansainvä-

liseille markkinoille

Verkostoitumisella pienet yritykset

saavuttavat synergiaetua kansain-

välisillä markkinoilla. Uutta innova-

tiivista toimintaa luodaan ShopIn-

Shopeissa kansainvälisten myynti-

ketjujen sisällä. Erilaisten koemark-

kinointitapahtumien avulla yrittäjät

voivat testata tuotteitaan Keski-Eu-

roopan markkinoilla.

NCF-hanke tarjoaa yrityksille valmen-

nusta, ohjausta ja neuvontaa. Maa-

kunnallisissa ja ylimaakunnallisissa

innovaatiosessioissa hankeyrittäjät

voivat jakaa kokemuksiaan muiden

yrittäjien kanssa. Myös sähköistä

verkko-opetusta kokeillaan.

Ylimaakunnallinen hanketoiminta

Hankesuunnittelu samansisältöisten

hankkeiden toteuttamiseksi on par-

haillaan käynnissä Varsinais-Suo-

messa, Satakunnassa, Pirkanmaal-

la, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla

sekä Itä-Suomessa.

Nature Craft Finland

Kainuun koordinaatio- ja aluehanke

on jo saanut rahoituspäätöksen TE-

keskuksesta ja hanketoiminta on

aloitettu keväällä 2008. Muilla han-

kealueilla rahoituspäätöksiä odote-

taan syksyn kuluessa. Tavoitteena

on luoda yhtenäinen hankeverkos-

to koko maata kattavaksi.

Toiminnan ylimaakunnallinen koor-

dinaatiovastuu sekä Kainuun alue-

hankkeen hallinnointi on Kajaanin

Teknologiakeskus Oy:llä.

Lisätietoja

projektipäällikkö Sinikka Pollari

Kajaanin Teknologiakeskus Oy

Linnankatu 21

87100 KAJAANI

puh. 044 3250 044

sinikka.pollari@kajaani.net
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Syksy alkoi tänä vuonna vilkkaalla

ruokakeskustelulla. Elintarvikkeiden

hinnannousu ja kuntien talousvaike-

udet sekä toiveet lähi- ja luomutuot-

teiden käytön lisäämisestä ovat luo-

neet kestämättömiä paineita kunnal-

listen ruokapalveluiden tuottajille.

Tuoreiden ja lyhyen toimitusketjun

mukaisten elintarvikkeiden käyttö on

ainakin osittain mahdollista kunnalli-

sissa ruokapalveluissa, mikäli näin

halutaan. Kuntapäättäjien, paikallis-

poliitikkojen ja veronmaksajien teh-

tävänä on määritellä, millaisia elintar-

vikkeita kunnan ruokapalveluissa

käytetään ja miten kestävyyttä kun-

nassa halutaan edistää.

Uusi ohjelmakausi on vihdoin alka-

massa ja tulossa ovat kunnallisvaa-

lit. Tämä syksy tarjoaa oivallisen ti-

laisuuden nostaa esille ruokapalve-

luiden merkityksen alueelliselle elin-

tarviketuotannolle.

Lähiruokaviikkojen aikaan halutaan

haastaa erityisesti elintarvikeketjun

eri toimijoita yhteistyöhön tuoreen

ruuan puolesta. Yhteistyön nimiin on

vannottu vuosikausia, mutta edelleen

elintarvikeketjun sisäinen keskuste-

lu ja tuloksellinen kehittämistoiminta

ovat olleet vähäistä. Todellisia inno-

vaatioita ja innostusta ei synny, jos

aina keskustellaan vain niiden taho-

jen kanssa, jotka silittävät myötäkar-

vaan. Kehitys ja ideat nousevat haas-

teista, joita elintarvikeketjun eri por-

taiden ja sidosryhmien välillä yhdes-

sä uskalletaan lähteä käsittelemään.

Huomaamattamme Suomessa on

kasvanut sukupolvi, joka ei välttämät-

tä ole koskaan nähnyt tuoretta kalaa.

Vuodenajat ikään kuin häivytettiin

ruokakalenteristamme. Sesonginmu-

kaisten teemapäivien ja erikoisviikko-

jen aikana kouluille ja keittiöille tar-

joutuu mahdollisuus läheiseen yh-

teistyöhön alueellisten lähituottajien

kanssa. Samalla voidaan kokeilla tuo-

reiden lähituotteiden hankintoja ja

niiden soveltuvuutta ruokapalvelui-

den käyttöön. Tämä onnistuu hyvin

esim. syyskuussa vietettävien Lähi-

ruokapäivän ja Lähiruokaviikkojen

aikana.

Lähiruokaviikot polkaistiin käyntiin jo

elokuussa, kun 18.8. maanantaina

Suomussalmelta starttasi parikym-

mentä pyöräilijää kohti Helsinkiä.

Kajaanin, Joensuun, Lappeenrannan

ja Porvoon kautta kulkenutta Lähiruo-

kaviestiä vei eteenpäin reilu 200 pol-

kijaa ja viesti saapui Helsinkiin 22.8.

perjantaina. Viestille osallistui useita

Ruoka-Suomi teemaryhmän jäseniä

kaikista maakunnista.

Lähiruokaviikot näyttäytyvät julkisis-

sa ruokapalveluissa koko syyskuun

ajan erilaisin tempauksin, paikallisen

elintarvikeketjun tarjotessa sadonkor-

juuajan herkkuja. Lähiruokaviikot hui-

pentuvat syyskuun lopussa 30.9.

eduskunnassa pidettävään Lähiruo-

kaseminaariin, jossa kuullaan suo-

malaisten asiantuntijoiden lisäksi aja-

tuksia herättäviä esimerkkejä lähi- ja

luomuruuan käytöstä muista Euroo-

pan maista.

Irma Kärkkäinen,

hankepäällikkö EkoCentria

Lähiruuasta vaaliteema

Irma Kärkkäinen ja Tuukka Lehtolainen
kertaamassa ohjeita pyöräilijöille Suo-
mussalmella Lähiruokaveistin lähtöta-
pahtumassa.

Arktisten Aromien Simo Moisio johdatti Lähiruoka-
viestin polkijat matkaan pitkälle taipaleelle Suomus-
salmelta iloisissa tunnelmissa.
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Maatalous ja elintarvikkeiden jatko-

jalostus on yksi Kaakkois-Suomen

maaseutuohjelmaan liittyvistä teema-

ohjelmista. Kaakkoissuomalaiset

maaseututoimijat valmistelivat alueen

yrittäjien ja asukkaiden kanssa vuon-

na 2005 alueellisen maaseutuohjel-

man nykyiselle EU-ohjelmakaudelle

2007 - 2013. Kehittämistoiminnan

varmistamiseksi valmisteltiin myös

seitsemän teemaohjelmaa, jotka

maatalouden ja elintarvikkeiden jat-

kojalostuksen lisäksi ovat metsä- ja

puutalous, bioenergia, maaseutumat-

kailu ja -kulttuuri, maaseudun hyvin-

vointipalvelut, maaseutuympäristö

sekä maaseutuasuminen.

Kaakkois-Suomen maaseutuohjel-

massa alueen elintarvikeketjun kehit-

tyminen nostetaan yhdeksi alueen

elinkeinolliseksi painopisteeksi. TE-

keskuksella on käytettävissään maa-

seutuohjelman toteuttamiseen 32,5

milj. euroa vuosina 2007- 2013, mis-

tä vähintään 40 % kohdistetaan alu-

een yritysten investointi-, kehittämis-

ja käynnistyshankkeisiin.

Maaseutuohjelman toteutuksessa

TE-keskus on ottanut käyttöön tee-

moihin perustuvan, kohdennetun ha-

kumenettelyn. Tällä hetkellä on käyn-

nissä maataloustuotantoon ja elintar-

vikealaan liittyvä haku. Muita teemoit-

taisia kehittämishankehakuja ovat

olleet mm. bioenergiaan, koulutuk-

seen, matkailuun, hyvinvointipalvelui-

hin sekä vesihuoltoon liittyvät hanke-

haut. Teemallisten hakujen tavoittee-

na on löytää rahoitukseen parhaat

hankkeet. Rahoitus halutaan kohdis-

taa tehokkaisiin, konkreettisiin ja mie-

lellään uutta luoviin kehittämistoimin-

toihin. Hankkeiden keskinäisessä

vertailussa runsas puolet vireille tul-

leista hankkeista on tässä vaihees-

sa valittu rahoitettavaksi.

Teemaohjelmassa elintarvikeketjun

tärkeimmiksi kehittämistavoitteiksi

nostettiin maatalous- ja elintarvikeyri-

tysten kilpailukyvyn ja tuottavuuden

parantuminen, perustuotannon mer-

kityksen säilyminen, maaseutuyrittä-

jyyden monipuolistuminen, yhteis-

työn lisääntyminen ja alueen elintar-

vikeketjun tunnettavuuden parantu-

minen. Toiminnan kehittämisessä tar-

kastellaan koko ketjua pellolta pöy-

tään.

Elintarvikeohjelman toteuttamisen

tueksi on koottu asiantuntijaryhmä,

joka ohjaa toimialan kehittämistä.

Yrittäjien mukanaolo asiantuntijaryh-

mässä on ensiarvoisen tärkeää yrit-

täjälähtöisen kehittämistyön varmis-

tamiseksi. Ketjuajattelun avulla pyri-

tään löytämään uusia liiketoiminta-

mahdollisuuksia toimialojen rajapin-

noilta sekä kehittämään ruokaketjun

toimijoiden toimintaedellytyksiä ja kil-

pailukykyä.

Elintarvikealan teemahaku päättyy

elokuun lopussa, mutta hankehake-

muksia voi laittaa vireille myös jatku-

vasti. Koska maaseutuohjelmassa ei

ole toimialarajoituksia, voidaan mui-

takin kuin tässä mainittuja toimialoja

ja teemoja rahoittaa.

Lisätietoja Kaakkois-Suomen maa-

seutuohjelman toteuttamisesta:

osastopäällikkö Tuula Säynätmäki

puh. 010 602 3260

Elintarvikealan teemaohjelma

ylitarkastaja Jyrki Pitkänen

puh. 010 602 3272

asiantuntija Leena Hyrylä

puh. 010 602 3416

www.te-keskus.fi/kaakkois-suomi

etunimi.sukunimi@te-keskus.fi

Ruokaketjun kehittämistä pellolta pöytään -
Maaseutuohjelman toteutus à la Kaakkois-Suomi
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Millaisia ovat nykyiset ja huomis-

päivän kuluttajatrendit?

Mitkä kilpailutekijät luovat menes-

tystä huomispäivän markkinoilla?

Miten voin markkinoida tuotteeni

ominaisuuksia?

Miten voin kehittää tuotettani ja

päätyä voittajaksi?

Ab Företagshuset Dynamo Yritysta-

lo Oy järjestää viisi pohjalaisille elin-

keinoalalle räätälöityä seminaaria.

Ruoan merkityksestä terveydelle

sekä elintarviketuotannon ja kuljetus-

ten aiheuttamista ympäristövaikutuk-

sista on keskusteltu tiedotusvälineis-

sä paljon viime vuosina. Kulutustot-

tumuksemme ja elintapamme vaikut-

tavat sekä omaan hyvinvointimme

että maapallon ilmastoon.

Lehtien otsikot vaikuttavat kuluttajien

valintoihin. Terveellisten elintarvikkei-

den kysyntä kasvaa, ja ympäristö- ja

ilmastomerkinnällä varustettujen

tuotteiden uskotaan valtaavan mark-

kinat seuraavien kymmenen vuoden

aikana.

Voidaksemme mukauttaa tuotteem-

me ja markkinointimme vallitseviin

trendeihin tarvitsemme uutta tietoa

markkinoilla esiintyvistä menetelmis-

tä, käsitteistä ja haasteista. Selviyty-

äksemme voittajina meidän on tun-

nettava kuluttajat, kehitettävä toimin-

taamme oikeaan suuntaan ja hyödyn-

nettävä tuotteidemme sisältämää li-

säarvoa markkinoinnissa.

Ruoan lisäarvot

Haluamme nyt viiden räätälöidyn se-

minaarin avulla mahdollistaa alueen

elintarvikealan menestymisen myös

tulevaisuudessa!

Yksityiskohtaiset ohjelmat ja aikatau-

lut löytyvät osoitteesta www.foodia.fi

Lisätietoja

Ab Företagshuset Dynamo Yritysta-

lo Oy

Yritysneuvoja Jonas Harald

puh. 050 548 3400

Neljännet valtakunnalliset Luomupäivät järjestetään Tampereella, 26. - 27.3.2009, Tampere-talolla. Tarkemmat tiedot

lähempänä tilaisuutta. Merkitse ajankohta jo tässä vaihessa kalenteriisi!

Lisätietoja

Sari Mäkinen-Hankamäki

Elintarvikeosaamiskeskus Ekoneum

puh. 044 355 6293

Luomupäivät 2009 Tampereella
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Karelian Riista Oy ja Pohjois-Karja-

lan Aikuisopisto järjestivät Villisika-

päivät 4.-5.4.2008 Joensuussa. Mo-

nille vielä vieraaseen raaka-ainee-

seen oli tutustumassa eteläsuomalai-

sia keittiömestareita, paikallisia ravin-

tola-alan yrittäjiä, opiskelijoita ja yh-

teistyökumppaneita.

Ohjelmassa oli tutustumiskäynti villi-

sikatarhalla, tutustumista raaka-ai-

neeseen sekä uusien tuotteiden ide-

ointia Pohjois-Karjalan Aikuisopiston

opetuskeittiössä. Saimme keittiömes-

tareilta paljon arvokkaita komment-

teja mm. villisian lihan leikkaamiseen

ja kypsentämiseen. Uutena ideana

syntyi mm. maukkaan villisianrasvan

käyttö esim. muovisuoleen säilöttynä

leivonnaisiin tai paistorasvaksi.

Keittiömestareiden mielestä tällaiset

tapahtumat ovat erinomainen tapa

tutustua alkutuotantoon ja tuottajiin.

Se on myös erittäin tärkeä osa raa-

ka-aineiden valintaa ja ruoanvalmis-

tusta. Yhteistyötä jatketaan järjestä-

mällä vastaavia koulutustilaisuuksia

pari kertaa vuodessa.

Pohjois-Karjalasta on kehittynyt mer-

kittävä riistamaakunta, johon on kes-

kittynyt rotupuhtaan villisian kasva-

tuksen tieto-taito.

Villisika (Sus scrofa scrofa) on kaik-

kiruokainen, lehtimetsävyöhykkeen

sorkkaeläin, joka viihtyy hyvin myös

Suomen pakkastalvissa. Kanta on

alun perin lähtöisin Suomen luonnos-

ta. Riistankasvatus on Pohjois-Karja-

lassa uusi ja nouseva elinkeino, joka

tarjoaa vaihtoehdon perinteiselle

maataloudelle tai maataloutta tuke-

valle muulle elinkeinolle. Villisian kas-

vattamisen olennaisimpia kulmakiviä

ovat luonnonmukaiset olosuhteet,

eettisyys ja tasapainoinen ruokinta.

Pohjois-Karjalassa mukana olevien

villisiankasvattajien eläimet ovat re-

kisteröityjä. Rekisteröinti takaa sen,

että kasvattaja voi aukottomasti todis-

taa eläimensä puhdasrotuiseksi villi-

siaksi. Rekisteröinnin myötä tuotettua

lihaa voidaan markkinoida villisian li-

hana. Rekisteröinnin hoitaa ja sitä

ylläpitää Suomen kotieläinjalostus-

osuuskunta SKJO. Villisikojen rekis-

teröintijärjestelmä on ainutlaatuinen

koko maailmassa ja se onkin saanut

positiivista huomiota myös ulkomail-

la.

Faktoja:

- Villisikatarhojen pinta-ala Pohjois-

Karjalassa nykyään n. 130 ha

- kasvattajia nykyisellään 16 tilaa

- v. 2008 villisikoja tulee teurastuk-

seen noin 500 kpl eli ruhokiloissa 30

000 kg. Vuonna 2009 määrä kaksin-

kertaistuu

- vuonna 2011 noin 1500 ruhoa

Villisian lihan markkinoinnin hoitaa

KarelianRiista Oy

www.karelianriista.fi

- ylläpitää ja kehittää palveluketjua,

joka huolehtii porsaiden välitykses-

tä, kasvatuksesta, teurastuksesta ja

markkinoinnista

- huolehtii koulutuksesta ja konsul-

toinnista ja hoitaa jäsenten tarvitse-

mia toimistopalveluja ja tavarahankin-

toja

- jäsenten kasvattamat villisiat ovat

rotupuhtaita ja rekisteröityjä

Lisätietoja

Timo Mononen, Karelian Riista Oy

puh. 040 719 4105

timo.mononen@nic.fi

Hanne Leppänen, Elintarvikealan

koordinointihanke Pohjois-Karjalas-

sa/ Pohjois-Karjalan Aikuisopisto

puh. 050 409 6044

hanne.leppanen@pkky.fi

Villisikapäivät Joensuussa
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Pohjoismaisen ruokakulttuurin edis-

täminen on koettu tärkeäksi asiaksi.

Poliittisen tahdonilmauksen ja rahoi-

tuksen avulla on käynnistetty monia

hankkeita, joissa perehdytään ruoka-

kulttuurin nykyolemukseen ja etsi-

tään sen vahvuuksia. Työtä ”nuotitta-

maan” huippukokit ovat antaneet

Uuden Pohjoismaisen Keittiön poh-

jaksi julistuksen, jonka allekirjoittaji-

na on useita gourmet-tason kokkeja

joka Pohjoismaassa.  Julistus löytyy

mm. www.nordicinnovation.net/new

nordic food.

Kevään 2008 aikana on Suomessa

haastateltu 5 asiaan vihkiytynyttä

kokkia, jotka edustavat huippu-gour-

met-tasoa ja/tai kotimaisen ruoan

käyttöön vihkiytyneitä ammattilaisia.

Heitä pyydettiin suunnittelemaan kol-

men ruokalajin ateria, erikseen jokai-

selle neljälle vuodenajalle. Ruokalis-

tojen tuli toteuttaa julistuksen periaat-

teita ja olla tyypillisesti suomalaisia.

Haastattelutilanteessa kokit valmisti-

vat yhden valitsemistaan aterioista ja

perustelivat valintojaan laajasti raa-

ka-ainevalintojen, valmistusmenetel-

mien ja aistinvaraisten ominaisuuk-

sien puolesta. Haastattelut nauhoitet-

tiin videolle ja niistä tehtiin yhteen-

veto. Yhteenveto on liitetty ID-NOR-

FOOD-hankkeen toimesta muiden

Pohjoismaiden yhteenvetoihin ja lop-

puraportti tilanteesta on tulossa lähi-

aikoina ulos. ID-NORFOOD-hanket-

ta vetää Suomessa Foodwest Oy,

hankkeen muuta toimintaa on semi-

naarisarja pk-yrityksille tuotekehitys-

prosessin läpiviemisestä niin, että

lopputulos on laadukas ja asiakkaan

mielestä oikea. Hankkeen kotisivu on

www.id-norfood.life.ku.dk.

Tuloksista Suomen osalta voidaan

todeta, että alkuruokavaihtoehdoista

8 oli kalaa eri nimikkeillä, 4 lihaa

edustaen kaikkia lihalaatuja, ei yh-

tään riistaa ja 8 kasvisruokaa lähin-

nä perunasta. Pääruokavaihtoehdot

olivat 6 kalaa, 8 lihaa, 5 riistaa ja 1

kasvisruoka. Jälkiruoat tehtiin usein

kotimaisista marjoista.

Paikallisesti saatavilla olevat raaka-

aineet olivat kokkien mielestä arvok-

kaita, he tekivät jopa merkittäviäkin

määriä työtä löytääkseen tarvitsemi-

aan raaka-aineita sopivan laatuisina

ruokalistojen toteuttamiseen. Luomu-

tuotteella on arvonsa, kunhan sen

laatu on korkea ja tasainen. Tuoreus

oli ehkä se ensimmäinen vaatimus

kaikelle toimitetulle raaka-aineelle.

Valmistusmenetelmien kohdalla kaik-

ki vaihtoehdot olivat käytössä. Esival-

mistettuja tuotteita käytettiin vähäi-

semmässä määrin, omaleimaisuus

luotiin itse valmistamalla. Liemien ja

kastikkeiden merkitys ruoan koko-

naismaulle tuli vahvasti esille.

Aistinvaraisesti suomalaista ruokaa

kuvailtiin myös. Rakenne on rapea,

pehmeä, kevyt, purtava tai murea,

väreinä mainittiin vihreä, punainen,

valkoinen, ruskea ja kulta, makua

kuvailtiin esimerkiksi pähkinäiseksi,

paahdetuksi, savuiseksi, mausteisek-

si tai voimaiseksi. Kaiken kaikkiaan

ruoka on yksinkertaista, kauniisti esil-

le tuotua ja elämyksiä tuottavaa. Kaik-

ki eri perusmaut liittyvät ruokiin, an-

taen omaa vaihteluaan lautaselta

saatavalle elämykselle.

Yhteenvedossa Pohjoismaisen ruo-

an vahvuuksiksi on todettu paikalli-

suus, ympäristöstä johtuva raaka-ai-

nevalikoima, hyvä laatu, kotimaisuus

ja tuoreus. Vuodenaikojen vahva vaih-

telu antaa mahdollisuuksia ruokalis-

tan luontaiseen muunteluun seson-

kien mukaan.

On todettava. että ominaisuudet ovat

kaikki positiivisia ja niitä hyödyntä-

mällä ruokatarjonta on varmasti elä-

myksiä tuottavaa ja hintansa arvois-

ta. Mutta mikä niissä on erityisesti

Pohjoismaista vahvuutta? Ehkä juuri

tuo ympäristö kaikkine ominaisuuk-

sineen ja siitä johtuva vuodenaikojen

kirjo?

Lisätietoja

Foodwest Oy, ohjelmapäällikkö Sal-

me Haapala

puh. 040 585 1772

salme.haapala@foodwest.fi

Pohjoismaisen ruoan menestystekijät
Kokkihaastattelut kertovat vahvuuksista

Kuva toteutetusta annoksesta
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Haluatko mukaan neljä kertaa vuodessa ilmestyvän, ilmaisen Ruoka-Suomi –tiedotteen jakelulistalle? Ilmoittautumi-

nen onnistuu kätevästi alla olevalla kortilla. Voit myös ilmoittautua sähköpostilla, puhelimella tai faksilla.

Sähköposti: arja.meriluoto@utu.fi

Puh. (02) 333 6476

Faksi: (02) 333 6331

Palvelukortti

____ Haluan Ruoka-Suomi -tiedotteen jakelulistalle

____ Ilmoitan osoitteen muutoksesta

Nimi

Yhteisö/yritys

Postiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Palautusosoite: Turun yliopisto

Täydennyskoulutuskeskus

Arja Meriluoto

20014 Turun yliopisto

Haluatko Ruoka-Suomi -tiedotteen?






