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Ruoka-Suomi -tiedote kertoo 

elintarvikealan kehittämistyöstä. Tiedote 

ilmestyy vuonna 2009 neljä kertaa. 

Tiedotteen kunkin numeron painomäärä 

on 2000 kpl. Jakelulistalla on noin 1500 

elintarvikealan toimijaa. Levitä tiedotetta 

kaikille, joita elintarvikealan kehittäminen 

kiinnostaa.

Toimitus

Arja Meriluoto

puh. (02) 333 6476

arja.meriluoto@utu.fi

Heidi Valtari

puh. (02) 333 6416, 0400 487 160

heidi.valtari@utu.fi

Turun yliopisto

Täydennyskoulutuskeskus

20014 Turun yliopisto

fax (02) 333 6331

Ruoka-Suomi -tiedotteen tarkoitus 

on palvella eri puolilla Suomea olevia 

elintarvikealan toimijoita ja yrityksiä 

kertomalla valtakunnan tason asioista, 

verkostoitumisesta ja muista kaikkia 

elintarvikealan kehittäjiä kiinnostavista 

asioista. Toisaalta tavoitteena on 

välittää eri alueellisten toimijoiden 

tietoja, kokemuksia ja aikomuksia 

muille hyödynnettäväksi. Toivottavasti 

löydät tiedotteesta sinulle uusia asioita 

ja rohkaistut ottamaan yhteyttä 

kirjoittajiin.

Toimitus odottaa aktiivisuutta 

elintarvikealan toimijoilta. Luiska tekstiä 

syntyy helposti. Kyse on aktiivisuudesta. 

Kertomalla asioista auttaa toisia ja voi 

toisaalta saada arvokasta palautetta 

omaan toimintaan muilta.

Ruoka-Suomi -tiedotetta voit lukea 

Ruoka-Suomi sivustosta osoitteesta

www.maaseutupolitiikka.fi.
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Vuodesta 2009 ensimmäinen neljännes 

on jo takanapäin ja paljon on näihin 

kuukausiin taas mahtunut. Maaseutu-

poliittinen kokonaisohjelma -prosessi 

muuntui tammikuusta lähtien valtio-

sihteeri Lindin vetämäksi maaseutu-

poliittisen selonteon valmisteluksi. 

Tämän tiedotteen julkaisemisen 

aikaan ministeriryhmämme on se-

lonteon toivottavasti jo hyväksynyt, 

eduskunta käsittelee sitä toukokuun 

loppupuolella pidettävässä lähetekes-

kustelussaan. Pitkän aikavälin strate-

gisia linjauksia tultaneen konkretisoi-

maan vielä tänä vuonna laadittavassa 

tarkemmin toimenpiteisiin pureutu-

vassa valtioneuvoston ohjelmassa. 

Selontekoluonnos nostaa vahvasti esil-

le elintarvikkeet, niiden omavaraisuu-

den sekä huoltovarmuuden, samoin 

lähiruuan. Tekstissä kannetaan huolta 

myös hankintalain tiukkuudesta, joka 

rajoittaa erityisesti maaseudun pien-

ten yritysten menestymistä tarjous-

kilpailuissa isompia yrityksiä vastaan, 

tämä koskee elintarvikealan lisäksi toki 

muitakin maaseutuyrittäjyyden aloja. 

Tätä kirjoittaessa tietokoneen kai-

uttimista kaikuu netin kautta kuun-

neltava radioasema, jonka juontoihin, 

puheisiin tai musiikkiin ei pahemmin 

tule kiinnitettyä huomiota, kunhan 

on mukavaa taustahuminaa peit-

tämään tietokoneen surinat. Äsken 

tajuntaan kuitenkin tunkeutui eräs 

EU-vaalimainos, jonka kantavana tee-

mana oli huoli suomalaisesta alku-

tuotannosta ja elintarviketaloudesta 

sekä toive GMO-vapaasta Suomes-

ta. Vaikka henkilön nimeä en ehtinyt 

edes tiedostaa (kannattaisi siis ne 

mainokset vielä testauttaa kuulijoil-

la, etteivät tärkeimmät asiat mene 

ohi korvien!), niin mieleenpainuvaa 

ja ilahduttavaa oli, että ennen maini-

tut teemat - jotka EU-vaalien osalta 

eivät pahemmin ole julkisessa pu-

heessa profiloituneet - olivat noin voi-

makkaina kyseisellä henkilöllä esillä. 

Surullista kuitenkin on, että ennen 

vaaleja, oli kyse sitten kunnallisista, 

eduskunta- tai EU-vaaleista, lupauk-

sia kyllä annetaan, mutta kantavat-

ko teemat sitten enää konkreettiseen 

työhön, kun valinnat on tehty? Tätä 

olen paljon pohtinut alkuvuoden ai-

kana: ennen kunnallisvaaleja, osit-

tain SRE-ohjelman kampanjoinninkin 

tuloksena, lasten ja nuorten joukko-

ruokailu, sen laatu ja merkitys osana 

lasten kasvatuksellistakin puolta, sai-

vat taakseen lukuisten ehdokkaiden 

vankkumattoman tuen, mutta mitä ta-

pahtui vaalien jälkeen? Koko ajan ym-

päri Suomea tulee musertavia viestejä 

siitä, miten kuntakenttä keskittää ruo-

kapalvelunsa harvalukuisempiin, ruo-

kailijasta yhä kauempana sijaitseviin 

yksiköihin samalla kun ruokailuun va-

rattua summaa karsitaan kuntatalou-

den kriisiytyvään tilanteeseen vedoten. 

Vaalilupaukset harvoin toteutuvat, 

ainakaan täysimääräisesti, mutta mei-

dän kaikkien pitää olla nyt vaikuttamas-

sa aktiivisesti omissa kunnissamme, 

joissa parhaillaan on kuntastrategioi-

den laadintatyö käynnissä. Strategioi-

hin pitää saada mukaan arvokeskus-

telua siitä, miten kunta näkee oman 

alueensa elinvoimaisuuden sekä yrit-

täjyyden ja alkutuotannon menestys-

tekijät, kuntastrategiassa tulisi ottaa 

kantaa myös kestäviin hankintoihin. 

Joko laajemmassa kuntastrategias-

sa tai siihen nojautuvassa erillisessä 

hankintastrategiassa otetaan kantaa 

myös siihen, pyritäänkö hankinto-

ja keskittämään vai hajauttamaan. 

Toinen, osittain hankintojen keskit-

tämiseenkin liittyvä, tärkeä päätös on 

se, ostetaanko elintarvikkeet suoraan 

tuottajilta vai käytetäänkö tukkukau-

pan palveluita. Vaikuta siis myös henki-

lökohtaisesti omalla alueellasi joko val-

tuutettuna tai kuultavana kuntalaisena 

kuntasi strategisiin linjauksiin! Tämän 

työn tueksi on juuri valmistumassa 

FCG Efekon johdolla laadittu Elinvoi-

man Eväät -opassarja, jossa on omat 

oppaansa kuntatason päättäjille, elin-

tarvikkeiden hankintoja tekeville sekä 

yrittäjille lähituotteiden saamiseksi 

mukaan paremmin kuntien järjestämiin 

elintarvikkeiden tarjouskilpailuihin. 

Oppaat tullaan julkaisemaan Ruoka-

Suomen internet-sivuilla, josta ne ovat 

teidän kaikkien hyödynnettävissä.

Edessä on vielä muutama viikko 

hektistä työaikaa, jolloin kaikki pyrki-

vät saamaan alkuvuoden tekemättö-

mät työt valmiiksi ennen kesälomille 

siirtymistä. Kesä on paitsi toivottua 

rauhoittumisen ja rentoutumisen ai-

kaa, mutta myös aika toimia näy-

teikkunana suomalaiseen loistavaan 

elintarvikeyrittäjyyteen. Tärkeä sija 

tässä on matkailukohteilla, jotka ovat 

nostamassa onneksi entistä enemmin 

oman alueensa laadukkaita elintarvik-

keita osaksi omaa matkailutuotettaan. 

Omaa lomareittiä suunnitellessa voi 

käyttää avukseen myös Aitojamakuja.

fi -sivustoa. Sieltä voi käydä kurkkaa-

massa, mitä yrityksiä olisi esimerkiksi 

Itä-Suomessa lomamatkalla pohjoi-

seen tai mitä Länsi-rannikolta löytyisi 

matkalla kesän Farmariin Kokkolassa! 

Ja kun omalla matkalla tulee vastaan 

loistava lähiruoka- tai luomupaikka, 

Ruoka - vain tyhjä vaalilupaus?
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niin jaa löytösi GPS:n kautta muille 

tiellä kulkijoille esimerkiksi nuotitta-

malla ao. paikan koordinaatit/osoitteet 

vaikkapa osoitteeseen: http://www.

gps-waypoints.net/gps/?language=fi. 

Tekniikka edistyy, käytetään 

sitä joka tavalla hyödyksemme!

 

Lämmintä ja maukasta kesää

Ruoka-Suomessa toivottaen,

Kirsi Viljanen

Ruoka-Suomi -teemaryhmän pj.

Maaseutuylitarkastaja, MMM

Varsinais-Suomen luomutoimijoiden 

ja –tuotannon selvitys on valmistu-

nut. Osana LounaFood – Aitoa Ma-

kua Varsinais-Suomesta –hanketta, 

joka saa osarahoituksen maaseutu-

rahastosta, selvitettiin syksyn 2008 

aikana aktiivisesti toimivien luomu-

tuottajien ja -jalostajien laatua ja 

määrää. Haastattelut tehtiin joko pu-

helimitse tai nettikaavakkeen avulla.

Selvitykseen valittiin 151 toimijaa, 

ja vastauksia saatiin 122 kappaletta. 

Vastausprosentti oli 81 %. Haastatte-

luun valittiin 26 karjatilaa, 114 viljely-

tilaa sekä 11 jalostajaa. Vastauksista 

voidaan päätellä, että luomutuotannon 

tilanteessa eletään seesteistä vaihetta. 

Suurin osa tuottajista ei ollut harkinnut 

minkäänlaisia muutoksia tuotantoon, 

vaan ovat ajatelleet jatkaa ainakin 

lähivuosien ajan samalla tavalla. Osa 

tuottajista oli kuitenkin miettinyt laa-

jennuksia tai sitten kokonaan luomu-

tuotannosta luopumista. Vaikka tuo-

tantoon ei juurikaan koettu muutoksen 

tarvetta, on huomattava, että usealla 

oli kuitenkin mielessä kehitysideoita, 

jotka parantaisivat kannattavuutta.

Luomualan neuvontatarve koettiin 

vähäiseksi. Monet tuottajat ovat olleet 

alalla jo pitkään, ja neuvontatarve on 

vähentynyt. Yleensä neuvontatarpeen 

osa-aluetta ei osattu sanoa, mutta 

jos osattiin, nämä yleensä liittyivät 

markkinointiin ja asiakirjojen täyttöön.

Selvitys julkistettiin ja esiteltiin 4.4. 

järjestetyssä Luomualan näkymiä –päi-

vässä Loimaalla. Päivän aikana keskus-

teluissa nousi esille, että jalostukseen 

pitäisi panostaa ja että tuottajien ja ja-

lostajien pitäisi vielä enemmän verkos-

toitua keskenään. Tällä tavoin kasva-

tettaisiin myös tuotteiden saatavuutta. 

Lue selvityksestä lisää

www.lounafood.net 

Luomu Varsinais-Suomessa
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Elintarvikelainsäädännön ja -valvonnan kehittäminen

Pienten ja keskisuurten yritysten ko-

kemia elintarvikelainsäädännön ja 

-valvonnan ongelmia selvittävän han-

ketyöryhmän raportti 2009:3 val-

mistui helmikuussa.  Raportin kehit-

tämisehdotukset asettuvat kolmeksi 

kokonaisuudeksi: lainsäädännön ja 

valvonnan riskipohjaisuus - asiakas-

näkökulman parantaminen – lihan-

jalostukseen liittyvät kysymykset.

Keskeiset raportissa ehdotetut toi-

met liittyvät lainsäädännön kehittä-

miseen (mm. huoneistojen hyväksy-

mismenettelyn yksinkertaistaminen, 

omavalvontavaatimusten karsimi-

nen), neuvonnan ja ohjauksen lisää-

miseen (Eviran ohjeistus ja koulu-

tus) ja eri lakien nojalla tapahtuvan 

valvonnan yhdenmukaistamiseen.

Ehdotusten toimeenpanosta vas-

taavat yhteistyössä maa- ja met-

sätalousministeriö ja Evira sidos-

ryhmineen. Kehitystyötä seurataan 

elintarvikeneuvottelukunnassa ja 

Ruoka-Suomi teemaryhmässä.

www.mmm.fi-julkaisut-työryhmä-

muistioita

Lihantarkastuksen kehittämistar-

peet 

Selvityshenkilö Marjatta Rahkion 

raportti lihantarkastuksen kehittä-

mistarpeista valmistui huhtikuussa. 

Maa- ja metsätalousministeriön aloit-

teesta tehdyn työn tarkoitus oli sel-

vittää pienteurastamojen lihantarkas-

tuskustannuksia ja -käytäntöjä sekä 

pohtia vaihtoehtoja lihantarkas-

tuksen uudelleen organisoimiseksi.

Selvityksen edistymistä ohjannees-

sa ryhmässä oli edustettuina lihan-

tarkastuksen ja teurastustoiminnan 

asiantuntijoita sekä viranomaispuolel-

ta että yrityksistä. Raportissa esitetyt 

johtopäätökset liittyvät mm. lihantar-

kastuskoulutukseen, resurssien jakoon 

kuntien valvontayksiköissä ja toisaalta 

kuntien ja aluehallinnon välillä ja tar-

kastusmaksujen kohtuullistamiseen. 

Selvitys tuo esiin, että pidemmällä 

tähtäimellä lihantarkastusmenettelyjä 

tulisi uudistaa enemmän riskiin perus-

tuvaksi ja että yritysten henkilökunnan 

mahdollisuutta osallistua teknisen tar-

kastustyön tekemiseen tulisi laajentaa.

www.mmm.fi-julkaisut-muita julkai-

suja

Elintarvikeneuvottelukunta

Maa- ja metsätalousministeriön 

(MMM) yhteydessä toimii elintarvike-

neuvottelukunta, joka yhteistyöelime-

nä käsittelee elintarvikkeiden laatuun 

ja turvallisuuteen liittyviä kysymyk-

siä. Neuvottelukunnan jäsenet ovat 

elintarvikelainsäädännön ja -valvon-

nan asiantuntijoita. MMM on helmi-

kuussa määrännyt neuvottelukuntaan 

jäljellä olevalle kolmivuotiskaudelle 

(31.5.2010 asti) yrittäjä Janne Tol-

vin Kolatun Vuohijuustolasta ja hä-

nen varajäsenekseen yrittäjä Riikka 

Ala-Lekkala-Toivon Makuliha Oy:stä. 

Yksityiskohtaisempaa käsittelyä 

varten elintarvikeneuvottelukun-

nan yhteydessä toimii eri alojen asi-

antuntijaryhmiä. Uutta asiantunti-

jaryhmää pk-yrityksiä koskettavia 

kysymyksiä varten ollaan nyt perus-

tamassa. Sen tehtävänä on lisätä 

elintarvikealan pk-yritysten sekä lain-

säädännöstä ja valvonnasta vastaa-

vien viranomaisten vuoropuhelua. 

Asiantuntijaryhmä kokoontuisi 3-4 

kertaa vuodessa käsittelemään ajan-

kohtaisia lainsäädännön ja valvonnan 

kysymyksiä sekä muita elintarvike-

alan pk-yritysten kannalta keskeisiä 

MMM:n toimialaan kuuluvia asioita. 

Joanna Kurki, eläinlääkintöylitarkas-

taja

Maa- ja metsätalousministeriö

Elintarvike- ja terveysosasto

Elintarviketurvallisuusyksikkö
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Viime syksynä avattu aitojamakuja.

fi -sivusto on saanut tuekseen valta-

kunnallisen Manner-Suomen maaseu-

dun kehittämisohjelman hankkeen 

Aitoja makuja. Hanke saa osarahoi-

tuksen maaseuturahastosta ja sitä 

toteutetaan vuosien 2009-2011 ajan. 

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on 

edistää elintarvikealan pienyrittä-

jyyden näkyvyyttä ja löydettävyyttä 

sekä lisätä tietoisuutta elintarvik-

keiden pientuotannosta. Tarkoitus 

on palvella sekä yrittäjiä, ammatti-

keittiöitä että kauppaa unohtamatta 

tärkeintä vaikuttajaa eli kuluttajaa. 

Samalla halutaan auttaa kaikkia osa-

puolia löytämään helposti yhteistyö-

kumppaneita oman toiminnan tueksi.

Viestintää toteutetaan monin kei-

noin. Lehtijutut ja tiedotteet sekä ti-

laisuuksissa ja tapahtumissa esittäy-

tyminen ovat tärkeä osa toimintaa, 

jotta saadaan asia ja sivusto mah-

dollisimman monen tietoisuuteen. 

Tänä keväänä sivustoa on esitelty 

mm. maaliskuussa Karelian Food Fo-

rumin yhteydessä ja Luomupäivillä 

sekä toukokuussa Elintarvikepäivässä. 

Niin hankkeen viestinnällä kuin 

koko toiminnallakin on sekä alueel-

linen että valtakunnallinen taso. Alu-

eelliset toimijat, joita on yhteensä 16, 

vievät asiaa eteenpäin omalla alu-

eellaan samalla toimien yhteistyös-

sä muiden aluetoimijoiden kanssa. 

Alueilla toimivien yhteystiedot löy-

tyvät aitojamakuja.fi -sivustolta. 

Miten hakupalvelu toimii?

Hakumahdollisuuksia on useita. Sivus-

tolta voi etsiä esimerkiksi mansikka-

mehun tekijöitä, kaikki leipomotuottei-

ta tuottavat yritykset tai rajata hakua 

osittain siten, että määrittelee haun 

kohdistumaan vihannekset ja vihan-

nesjalosteet -toimialaan ja tarkentaa 

sitä valitsemalla raaka-aineeksi pork-

kanan. Kaikki haut on mahdollista ra-

jata siten, että hakutuloksessa tulevat 

Aitoja makuja -hanke käynnistyi

esille luomutuotteita tuottavat yrityk-

set. Yrityksiä voi myös etsiä vain jon-

kin tietyn maakunnan alueelta tai val-

takunnallisesti. Sivustolla on käytössä 

myös vapaa sanahaku, jolloin tietoja 

voi etsiä vaikka jostain tietystä kunnas-

ta, yrityksen nimellä tai raaka-aineel-

la. Hakutuloksena esille tulee yrityk-

sen nimi ja yhteystiedot sekä erikseen 

avattavat tietolaatikot, joissa näkyvät 

kaikki yrityksen toimialat ja mahdolli-

set lisätiedot. Tällä hetkellä hakupalve-

lussa on mukana melkein 620 yritystä.

Lisätietoja

Päivi Töyli

puh. 040 189 1929

paivi.toyli@utu.fi

www.aitojamakuja.fi
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Toimialapalvelu on Työ- ja elinkein-

oministeriön (TEM) konserniohjauksen 

koordinoima asiantuntijatoiminto, joka 

vastaa valittujen pk-toimialaryhmien 

asiantuntijatyöskentelystä ja pääosin 

toimialapainotteisten tietojen tuotta-

misesta sekä alueellisen kehityksen 

seurannasta. Toimialapalvelu toimii 

yhteistyössä mm. Maa- ja metsäta-

lousministeriön, TE-keskusten, Teke-

sin, Finpron ja Matkailunedistämiskes-

kuksen kanssa. Toimialapalvelu vastaa 

myös alueellisten talousnäkemysten 

julkaisemisesta.  Talousnäkemyskatsa-

us sisältää TE-keskusten näkemyksiä 

alueensa seutukuntien nykytilantees-

ta ja lyhyen aikavälin kehityksestä. 

Elintarviketeollisuuden lisäk-

si toimialapäälliköitä on elekt-

roniikkateollisuudessa, kone- ja 

laiteteollisuudessa, matkailussa, puu-

tuoteteollisuudessa, bioenergiassa, so-

siaalipalveluissa ja liike-elämän palve-

luissa. Toimialapäälliköt toimivat oman 

toimialansa valtakunnallisina asian-

tuntijoina. He toimivat eri TE-keskuk-

sissa erilaisissa asiantuntijatehtävissä. 

Tutkittua perustietoa toimialara-

porteista 

Toimialaraportit ovat analyyttinen ja 

vuosittain päivitettävä julkaisusarja 

valittujen toimialojen liiketoiminnan 

tilanteesta ja tulevaisuuden näky-

mistä.  Toimialaraportteja ladataan 

keskimäärin yli 3000 kertaa kuukau-

dessa. Tutkimusten mukaan raport-

tien osa-aluista tärkeimpinä pidetään 

toimialan tulevaisuuden näkymiä, sen 

keskeisiä menestystekijöitä, ongelmia 

ja kehitystarpeita sekä markkinoiden 

rakennetta ja kehitystä. Toimialara-

portit sekä päivittyvät tilastokuvat 

ovat ladattavissa internetistä veloi-

tuksetta, mutta se edellyttää rekiste-

röitymistä palvelun käyttäjäksi.  Käy 

tutustumassa: www.toimialaraportit.fi

Tietoa elintarvikealasta

Tänä vuonna päivitetään Leipomoteol-

lisuuden raportti. Raportti julkistetaan 

22.10.2009 pidettävässä seminaa-

rissa, jonka paikka ilmoitetaan myö-

hemmin. Seminaariin on  vapaa pääsy. 

Laita ajankohta jo kalenteriisi. Aiem-

min sarjassa on julkaistu mm. seuraa-

vat elintarvikealaa koskevat raportit:

Elintarviketeollisuus • 

Kasvisten, vihannesten ja           • 

marjojen jalostus

Lihanjalostusteollisuus• 

Leipomoteollisuus• 

Yhteystiedot

Leena Hyrylä, asiantuntija, toimiala-

päällikkö/elintarviketeollisuus

Kaakkois-Suomen TE-keskus

Kauppakatu 40 D

53100 LAPPEENRANTA

puh. 010 60 23 416, 040 574 6220

leena.hyryla@te-keskus.fi

www.temtoimialapalvelu.fi

“Hyvää elämää inspiroi rakkaus ja ohjaa tieto”

Uutiskirje Patakukko on osa Sisä-Savon seutuyhtymän Futuria-Elintarvikekehityksen ja Marjaosaamiskeskuksen toi-

mittamaa verkkojulkaisuperhettä.  Se kertoo ajankohtaisista elintarviketalouden asioista painottuen jatkojalostuk-

seen ja markkinointiin. Tilausosoite on: http://www.sisa-savonseutuyhtyma.fi/www/fi/uutiskirje/tilauslomake.php.

 

Lisätietoja

Jukka-Pekka Korpi-Vartiainen

jukka-pekka.korpi@suonenjoki.fi

 

Tilaa Patakukko
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Neljännet valtakunnalliset Luomupäivät 

olivat maaliskuun lopussa Tampere-ta-

lolla. Luomupäivillä 2009 jaettiin parhai-

ta esimerkkejä ja otettiin oppia edellä-

menijöistä. Kaksipäiväinen tapahtuma 

keräsi lähes 200 osallistujaa edustaen 

mm. viljelijöitä, jalostajia, ammatti-

keittiöitä, asiantuntijoita ja tutkijoita. 

Luomupäivät 2009 toteutti-

vat yhteistyössä EkoCentria, Eko-

neum, Luomuliitto, MTK, MTT, Pro 

Agria, Ruoka-Suomi -teemaryh-

mä ja Ruokatiedon Luomutiedotus.

Perässähiihtäjästä luomumaaksi 

Avauspuheenvuorossaan Elintarvike-

turvallisuusvirasto Eviran pääjohtaja 

Jaana Husu-Kallio totesi, että Suomen 

kehittyminen perässähiihtäjästä oike-

aksi luomumaaksi on alasta itsestään 

kiinni; pienellä maalla on erittäin hy-

vät mahdollisuudet luottamukselliseen 

yhteistyöhön, kunhan  ketju saadaan 

kuntoon. Suomalaisen ruokakulttuurin 

edistämisohjelman puheenjohtajana 

toimiva Husu-Kallio totesi, että myös 

Suomessa kuluttajat ovat erilaisia ja 

motiivit luomun valitsemiseksi vaihte-

levat. Tämä tulisi huomioida eri tuottei-

den markkinoinnissa entistä paremmin. 

Kokemuksia Tanskasta

Vaikka viime vuodet ovat olleet luo-

mulle kasvun aikaa Suomessa, on 

vauhti monissa maissa ollut vieläkin 

kovempi: Tanskasta on tullut maail-

man johtava luomumaa, jossa luomun 

osuus on jo 6,5 % elintarvikemyynnis-

tä. Markkinointikonsultti Gitte Hvoldal 

OrganicDenmark -järjestöstä kertoi  

erityisesti luomumarkkinoiden kehit-

tämistyöstä. Tanskassa luomusta on 

kehittynyt merkittävä keino vähentää 

koko maatalouden ympäristöpäästöjä 

ja edistää maan tärkeää ruokavientiä. 

Omena-täysmehusta vuoden luo-

mutuote 2009

Luomupäivillä julkistettiin myös vuoden 

2009 luomutuote. Tänä vuonna tittelin 

sai Raikastamo Oy:n Omena-täysme-

hu. Tuotteessa Luomuliitto ry:n nimeä-

mään asiantuntijaraatiin vetosi erityi-

sesti sen maku ja aito alkuperäisyys. 

Kilpailu oli tänä vuonna poikke-

uksellisen runsasta. Tämän vuoksi 

kolmelle luomutuotteelle päätettiin 

antaa myös kunniamaininnat. Nämä 

saivat Ikaalisten Luomun yhdessä 

Ruokakesko Oy:n kanssa tuottama 

Pirkka Luomuherneenvarso, Bioferme 

Oy:n Yosa Mango-Vanilja Smoothie 

sekä Finnamylinin mustikkakiisseli.

Luomuun viestintästrategia 

Luomupäivien toinen päivä alkoi juuri 

valmistuneiden luomun viestintästra-

tegian ja kehittämisohjelman esitte-

lyllä. Viestintästrategia toteaa, että 

kasvaakseen Suomiluomun on teh-

tävä asioita viisi kertaa paremmin. 

Työskentelyä teemoittain

Viidessä teemaseminaarissa jaet-

tiin parhaita esimerkkejä ja käytän-

nön kokemuksia luomun viennissä, 

käytöstä ammattikeittiöissä, jalos-

tusyrityksissä ja vähittäiskaupassa, 

maataloudessa sekä tutkimuksessa.

Ammattikeittiöteeman yhteydessä 

tuli esiin, että luonnonmukaisesti tuo-

tetun ruuan lisääminen kouluruokailus-

sa on keino tehdä kestäviä hankinto-

ja. Tampereen Rudolf Steiner -koulun 

oppilasravintola Timjamissa lounaan 

luomuaste on keskimäärin 50 prosenttia. 

- Omavalmistus alkoi vuonna 2007, 

ja nyt tavoitteenamme on löytää lisää 

uusia luomutuotteita suurtalouspakka-

uksissa, sillä valmistamme päivittäin 

noin 600 ateriaa, kertoi oppilasravin-

tola Timjamin emäntä Merja Jokiniemi. 

Jokiniemi on työskennellyt suur-

talousalalla eri tehtävissä noin 20 

vuotta. Kosketuksen luomuun hän sai 

syksyllä 2007, kun Tampereen Rudolf 

Steiner -kouluun tuli valmistuskeittiö. 

Steiner-koulussa ravitsemus, ruoka, 

ruokailutavat ja ruokakulttuuri on in-

tegroitu moneen eri oppiaineeseen.

Luomupäivien esitykset ja tii-

vistelmät sekä taustamateriaa-

lit löytyvät sivulta www.eko-

centria.fi - LUOMUPÄIVÄT 2009.

Luomutoimijat 

kokoontuivat Tampereella 26. - 27.3.2009

Luomupäivien yhteydessä järjestettiin 

ns. palvelutori, jossa oli esillä luomuun 

liittyvää toimintaa
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Luonnonmukainen ilmestyy

Luonnonmukainen -lehti on Turun yliopiston Luomupiirin yhdistyslehti, joka ilmestyy 2 kertaa vuodes-

sa paperi- ja nettiversiona. Lehdessä käsitellään luomuun, kestävään kehitykseen, sekä ekologiseen elämän-

tapaan liittyviä asioita, ja se on suunnattu luomupiiriläisten lisäksi myös piirin ulkopuoliselle lukijakunnalle. 

Luonnonmukaisen ensimmäinen numero ilmestyi 1.4.2009 ja se on luettavissa

http://www.luomupiiri.fi/luonnonmukainen.html 

Vuoden 2009 luomutuote tittelin ja kunniamainintojen saa-

jat. Voittaja on Raikastamo Oy:n Omena-täysmehu. Tuot-

teessa Luomuliitto ry:n nimeämään asiantuntijaraatiin ve-

tosi esityisesti sen valloittava maku ja aito alkuperäisyys. 

Kilpailu oli tänä vuonna poikkeuksellisen runsasta. Tämän 

vuoksi kolmelle luomutuotteelle päätettiin antaa myuös kun-

niamaininnat. Nämä saivat Ikaalisten Luomun yhdessä Ruo-

kakesko Oy:n kanssa tuottama Pirkka Luomuherneenvarso, 

Bioferme Oy:n Yosa Mango-Vanilja Smoothie sekä Finnamy-

linin mustikkakiisseli.
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Lähiruokaviesti polkaistaan tänä 

vuonna Suomen länsirannikkoa pit-

kin Muhokselta Kokkolan, Vaasan ja 

Turun kautta Helsinkiin. Polkupyörä-

viesti päättyy lauantaina 5.9. Yrittä-

jänpäivän tapahtumaan Helsinkiin. 

Yrittäjänpäivän järjestämisvastuu 

on MTK:lla ja Lähiruokaviestin vas-

taanottajaksi tilaisuuteen on pyydet-

ty Tasavallan Presidentti Tarja Ha-

losta, joka toimii viestin suojelijana.

Lähiruokaviesti järjestetään tänä 

vuonna jo kolmatta kertaa. Järjes-

tämisvastuu on EkoCentrian KETJU 

tiedotushankkeella (=Kestävät jul-

kiset ruokapalvelut). Yhteistyöhön 

osallistuvat Maa- ja metsätalous-

tuottajien keskusliitto (MTK), Svens-

ka lantbrukproducenternas cent-

ralförbund (SLC), MTK:n ja SLC:n 

aluejärjestöt sekä Suomalaisen ruo-

kakulttuurin edistämisohjelma Sre. 

Syyskuussa Lähiruokaviestin jäl-

keen on eduskunnassa kansainvälinen 

Lähiruokaseminaari teemalla vesi.

lähiruokaviesti 31.8.-5.9.2009• 

lähiruokaseminaari eduskun-• 

nassa 29.9.2009

”Suosi sesonkia”

Lähiruokaviestin teema on ”Suo-

si sesonkia” ja pääasiallinen 

viesti on valtioneuvoston periaa-

tepäätös kestävien valintojen ja 

erityisesti luonnonmukaisten, 

sesonginmukaisten ja kasvisate-

rioiden edistämisestä julkisissa 

ruokapalveluissa. Viestin toivotaan 

herättävän keskustelua erityisesti jul-

kisen sektorin toimijoiden, tiedotus-

välineiden ja päättäjien keskuudessa. 

Rentohenkiselle Lähiruokaviestille on 

osallistunut joka vuosi noin 300 pyö-

räilijää. Lähiruokaviestin toimesta mu-

kaan kutsutaan kolme eli KRA, RUOTO 

sekä VIP –joukkueet. Mukaan on tu-

lossa myös muita joukkueita, ja nämä 

vastaavat itse huoltojärjestelyistään. 

Tutustumiskohteina julkiset ruo-

kapalvelut

Lähiruokaviestillä päästään tänäkin 

vuonna nauttimaan kauniiden kult-

tuurihistoriallisten maisemien lisäksi 

länsirannikon monipuolisesta ruo-

kakulttuurista. Toimittajilla on mah-

dollisuus tutustua matkan varrella 

erilaisiin julkisten ruokapalvelujen 

kohteisiin, joissa jo nyt tuotetaan esi-

merkillisesti kestäviä tarjoomuksia 

eli esim. tarjoillaan koululaisille luo-

mu- ja sesonginmukaisia tuotteita. 

Näistä kohteista toivomme saavam-

me vinkkejä paikallisilta toimijoilta.

MTK:n ja SLC:n alueelliset ja pai-

kalliset vastuuhenkilöt järjestävät 

yhdessä kaupunkien ja kuntien kans-

sa Lähiruokaviestin varrelle torita-

pahtumia ja tervehdyksiä esimerkiksi 

koululaisten ja päiväkotilasten kanssa. 

Myös muut paikalliset lähiruokatapah-

tumat ovat tänä vuonna alueellisten 

toimijoiden vastuulla, koska Lähi-

ruokaviikkojen järjestämiseen ei ole 

enää valtakunnallista rahoitusta käy-

tettävissä. Toivottavasti edellisvuosi-

en kokemusten perusteella ja MTK:n 

aineistoa sekä kokemuksia hyödyn-

täen löytyy jokaiselle seutukunnalle 

sopiva tapa huomioida sadonkorjuu-

aika ja nostaa esille paikallista ruo-

kakulttuuria Lähiruokaviestin aikana. 

Aikaisempien vuosien tapaan Lähi-

ruokaviestiltä on odotettavissa erit-

täin hyvää näkyvyyttä alueellisissa ja 

valtakunnallisissa tiedotusvälineissä. 

Erityisesti Lähiruokaviestin varrella 

järjestetyistä tapahtumista ovat toi-

mittajat saaneet oivallisia juttuaiheita. 

Toivomme tänäkin vuon-

na aktiivista otetta, koska aihe 

on ajankohtainen joka syksy!

Lähiruokaviestiä viedään länsirannikkoa pitkin
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Lähiruokaviestin osuudet ja reitti

1. MA 31.8: Muhos, Tyrnävä, Liminka, 

Revonlahti, Raahe

2. TI 1.9: Kalajoki, Kokkola

3. KE 2.9: Pietarsaari, Vaasa

4. TO 3.9: Kristiinankaupunki, Ahlai-

nen

5. PE 4.9: Rauma, Turku

6. LA 5.9: Espoo, Helsinki päätösta-

pahtuma Narinkkantori, Yrittäjänpäi-

vän tapahtuma

JOUKKUE   JOUKKUEEN KAPTEENI ILMOITTAUTUMINEN   PUH.
VIP    Marja Innanen  marja.innanen@mmm.fi   040 777 5582
KRA/Kuntaruokailun asiantuntijat Sisko  Moilanen  sisko.moilanen@muhos.fi   044 497 0035
RUOTO/Ruokatoimittajat  Christina Aaltio  christina.aaltio@sanomamagizines.fi 050 581 0096
Kotitalousopettajien liitto ry Anni-Mari Syvaniemi ktitalousopettajien liitto@kolumbus.fi 040 500 8316
MTK/Maaseutunuoret  Aino Sillanpää  aino.sillanpaa@mtk.fi   0400 542 553
MTK Simonkatu   Jaakko Nuutila  jaakko.nuutila@mtk.fi   040 828 5672
Luomutalli   Sampsa Heinonen sampsa.heinonen@netti.fi   040 832 7859
Keittiömestarit   Ulla Liukkonen  ulla.liukkonen@imatrankylpyla.fi  040 352 7456

Lähiruokaveistin joukkueet

v. 2008 Lähiruokaviestin kuvia: kyläkoulun oppilas ja Pekka Rusila (vas.) sekä viesti Punkaharjulla (oik.)

Tervetuloa mukaan Lähiruokaviestille! 

Pää pyörällä hyvän ruuan puolesta!

Irma Kärkkäinen,

Lähiruokaviestin päällikkö

Lisätietoja Lähiruokaviestistä 

- Viestipäällikkö: EkoCentria/ Irma 

Kärkkäinen

puh. 044 785 4012

irma.karkkainen@sakky.fi

- Tiedotusvastaava Sari Tulila 

puh. 040 558 9885

sari@tulila.fi

- ruotsinkielinen tiedotus Bettina C. 

Lindfors

puh.  050 599 5244

bettina.c.lindfors@helsinki.fi

- Viestin tekninen suunnittelu: Eko-

Centria/ Tuukka Lehtolainen

puh. 044 785 4031

tuukka.lehtolainen@sakky.fi

Lähiruokaviestin internetsivuja päivi-

tetään kevään ja kesän aikana Eko-

Centrian kotisivuille www.ekocentria.fi

Lähiruuasta lisätietoa osoitteessa 

www.mtk.fi
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Elintarvikealan yritysten vuosikerto-

muksista ilmenee, että valmisruokien 

markkinat ovat kasvaneet ja monipuo-

listuneet 2000-luvulla. Markkinaosuut-

taan ovat lisänneet erityisesti ruoan-

valmistusta helpottavat komponentit 

(esimeriksi liemet ja kastikkeet), gour-

met-tyyppiset valmisruoat ja yhden 

henkilön annospakkauksiin pakatut 

ateriat. Markkinoille tulleet uudet tuot-

teet sisältävät yhä useammin monia 

päivittäisiä ruoanvalmistamisen rutii-

neita helpottavia palveluja ja ne tar-

joavat kuluttajille mukavuustekijän 

ja vaihtoehdon erilaisissa tilanteissa, 

joissa heidän oletetaan valitsevan 

useiden kilpailevien aktiviteettien, 

kuten työn, perheen kanssa seurus-

telun, harrastusten tai päivittäisen 

ruoanvalmistuksen välillä. Myös vä-

estön ikääntymisen ennustetaan kas-

vattavan valmisruokien markkinoita. 

Maa- ja elintarviketalouden tutki-

muskeskuksessa on valmistunut tutki-

mus valmisruokien käytöstä ja niiden 

käyttöön vaikuttavista tekijöistä. Tut-

kimus käsittelee laajasti ja monipuo-

lisesti erilaisia valmisruokien käyttöön 

vaikuttavia tekijöitä, muun muassa 

ostotilanteita, käyttötapoja, informaa-

tion käyttöä, valmisruokiin liittyvää 

terveellisyysmielikuvaa ja valmisruo-

kiin liittyviä asenteita. Tutkimuksessa 

kuvataan myös erilaisia valmisruokien 

käyttäjätyyppejä, jotka saattavat so-

pia myös pienyritysten kohderyhmiksi.

Tutkimukseen osallistui 1127 kulut-

tajaa ja se perustuu valtakunnalliseen 

satunnaisotokseen. Tutkimus lähetettiin 

5000 Manner-Suomessa asuvalle suo-

men- ja ruotsinkieliselle 18-80 -vuoti-

aalle henkilölle postin välityksellä. Nai-

sia tutkimukseen vastanneissa oli 67 

Millaiset kuluttajat ostavat valmisruokaa

 ja miksi?

Kuvio: Tilanteet, joissa valmisruokia on tyypillisesti nautittu.
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%, mutta muilta osilta aineisto edus-

taa melko hyvin väestöä keskimäärin. 

Tutkimuksessa käytettiin 57 esi-

merkkituoteryhmää, joiden perusteel-

la kuluttajista voitiin tunnistaa neljä 

erilaista valmisruokien käyttäjätyyp-

piä. Ensimmäisen ryhmän muodos-

tavat lähes kaikista tuoteryhmistä 

eniten ostaneet kuluttajat (23 %) ja 

toisen ryhmän kuluttajat, jotka eivät 

yleensä ole ostaneet valmisruokia (32 

%). Kolmas ryhmä koostuu mikroate-

rioita ja deli-tyyppisiä tuotteita eni-

ten ostaneista (22 %). Neljäs ryhmä 

oli ostanut lähinnä vain raaka-aine-

tyyppisiä pakasteita, ryhmään kuuluu 

24 % tutkimukseen osallistuneista. 

Tutkimuksessa havaittiin myös, että 

useimmat valmisruokien ostopäätök-

set liittyvät kiireeseen ja arkisiin tilan-

teisiin, mutta toisaalta ostaminen voi 

olla silloin tällöin myös hemmottelu-

päätös, jolloin valmisruokaa ostetaan 

herkuttelu- ja rentoutumistarkoituk-

sessa joko itselle tai perheelle (kuvio). 

Keittoja ja pakastettuja raaka-ainei-

ta ostavat kuluttajat, jotka arvostavat 

erityisesti itse tekemisen perinnettä. 

Universalistisia arvoja kannattavat ja 

ruoanvalmistusta harrastavat kulutta-

jat ovat ostaneet valmisruokia selvästi 

muita ryhmiä vähemmän, mutta jos he 

ovat niitä ostaneet, tuotteet ovat olleet 

erilaisia purkitettuja valmiskastikkeita 

ja kasvisruokia sekä etnisiä ruokalaje-

ja myymälöiden herkkutiskeiltä. Eni-

ten valmisruokia ovat ostaneet hedo-

nistisia arvoja ja mukavuutta tärkeinä 

pitävät kuluttajat. Perinteisiä arvoja 

tärkeinä pitävät mukavuudenhaluiset 

ovat ostaneet mikroaterioita ja tuore-

salaatteja sekä erilaisia kuivatuotteita. 

Perinteiset itse tekemisen perinnettä 

arvostavat ovat ostaneet vastaavas-

ti raaka-ainetyyppisiä valmisruokia, 

esim. pakasteita ja kartonkiin pakattu-

ja keittoja ja kiisseleitä. Ruoan valmis-

tusta harrastavat tekevät ruokaa itse, 

mutta ostavat myös valmisruokaa esi-

merkiksi herkkutiskeiltä (tyypillisesti 

muita kuin etnisiä ruokia). Kuluttajien 

mukavuudenhalu liittyy erityisesti pa-

kastettujen ranskanperunoiden, pitso-

jen, hampurilaisten, piirakoiden, gra-

tiinien ja mikroaterioiden ostamiseen. 

Marinoitujen ja kypsennettyjen pais-

tien ja vastaavien kokolihatuotteiden 

ostajat ovat muita useammin ruoanval-

mistusta harrastavia. Valmisruokaan 

liitetään edelleen paljon kielteisiä mie-

likuvia terveellisyyden ja maun osalta. 

Valmisruokien käyttö ei ole kuitenkaan 

yhteydessä kuluttajien vähäisempään 

terveystietoisuuteen. Tutkimustulok-

set eivät myöskään tue käsitystä, että 

valmisruokien käyttö aiheuttaisi kulut-

tajille erityistä syyllisyyden tunnetta. 

LÄHDE: Kupiainen, Terri & Järvinen, 

Eeva. 2009. Miksi kuluttajat ostavat 

valmisruokaa? Valmisruokien valintaan 

vaikuttavat tekijät eri kuluttajaryhmis-

sä. Helsinki: MTT selvityksiä 174, e-kirja.

Lisätietoja

Terri Kupiainen

MTT
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Ryhmä ruoka-alan vaikuttajia on koon-

nut läpileikkauksen suomalaisen ruo-

kakulttuurin kokonaisuudesta. Finfood 

- Suomen Ruokatieto ry:n kokoon kut-

suma laajapohjainen työryhmä nos-

ti esiin viisi ulottuvuutta, jotka luon-

nehtivat suomalaista ruokakulttuuria. 

Katsaus julkistettiin helmikuun lopulla.

Työryhmässä oli edustajia 19 or-

ganisaatiosta ja sen tavoitteena oli 

luoda yhteinen pohja ruokakulttuu-

rikeskustelulle ja kehittämistyölle. 

Katsaus laadittiin ryhmän keskus-

telun pohjalta eikä siinä oteta kan-

taa siihen, mikä nykytilanteessa on 

hyvää tai huonoa. Tulevaisuuden 

tavoitteita ei myöskään määritelty. 

Viisi erilaista ulottuvuutta

Työryhmän pohdinnoissa ruokakult-

tuurille määriteltiin viisi ulottuvuut-

ta. 1) Ajan jatkumo ja paikka kar-

talla kokoaa yhteen suomalaisesta 

ruokakulttuurista kertovia historiallisia 

ja maantieteellisiä seikkoja. Läntiset 

ja itäiset vaikutteet sekä pohjoinen 

sijaintimme on muovannut ruoka-

kulttuuriamme merkittävästi.  2) Ar-

vot ja katsomukset kertovat ruoan 

sosiaalisista ja kulttuurisista elemen-

teistä sekä tabuista ja myyteistä. 3) 

Suomalainen ruoka ja maku -ulot-

tuvuus pohtii makujen merkityksiä. 

Suomalainen ruoka määrittyy omien 

raaka-aineiden ja reseptien perusteel-

la. Näistä voi luoda yhdistelmiä, jois-

ta osa edustaa suomalaisia makuja ja 

osa lainauksia maailmalta. 4) Tarinoi-

den lähteitä -osio kokoaa yhteen nä-

kyvimmän osan ruokakulttuuriamme: 

sesongit, juhlat ja tavat. 5) Tarinoi-

den rakentajia ja kertojia -ulottuvuus 

puolestaan jakaa suomalaiset erityyp-

pisiksi ruokakulttuuriin vaikuttajiksi.

Perinteistä vai nykyaikaista

Ruokakulttuurikeskusteluissa noste-

taan esille vastakkaisuuksia, kuten 

perinteinen vai nykyaikainen sekä 

pohditaan, onko suomalaista ruoka-

kulttuuria ylipäätään olemassa tai 

mikä on aidointa suomalaisuutta.

Kulttuurisissa tulkinnoissa ruoka 

ei ole pelkkää ravintoa, vaan siihen 

liitetään esimerkiksi sosiaalisia mer-

kityksiä. Syömiseen liittyvien valin-

tojen kautta määritellään suhdetta 

sekä omaan että muihin kulttuureihin. 

Yhteiset ruoat ovat osa yhteisöllisiä 

riittejä, jotka ylläpitävät kulttuuripe-

rintöä ja luovat yhteenkuuluvuutta. 

Ateriat ja yhdessä syöminen ovat ilon-

pitoa, ruoka ja ateriointi tuottavat 

makuelämyksiä ja poikivat tarinoi-

ta. Tarkasteltaessa ruokaa kulttuuri-

na, kritisoidaan usein nykyistä ruoan 

tuotannon teknisyyttä ja syömiseen 

liitettävää terveellisyysvaatimusta.

Ruokakulttuuri elää ja muuttuu. Yh-

teiskunnalliset muutokset vaikuttavat 

ruokatottumuksiin ja tapoihin. Vanhan 

pohjalta luodaan uusia traditioita, jol-

loin perinne ja uutuudet sekoittuvat. 

Nyt valmistunut katsaus toimii poh-

jana alan yhteistyölle ja haastaa jat-

kamaan ruokakulttuurikeskustelua.

Teksti Katri Tammelin

Raportti löytyy osoitteesta www.ruo-

katieto.fi/ajankohtaista/materiaalit > 

suomalaisen ruokakulttuurin ulottu-

vuuksia

Katsaus suomalaiseen ruokakulttuuriin

Lähiruokaa kotiseutupäivillä 2009

Vuoden 2009 Valtakunnallisia kotiseutupäiviä vietetään Nilsiässä ja sen naapurikunnis-

sa Kuopiossa, Siilinjärvellä, Juankoskella, Kaavilla, Tuusniemellä ja Rautavaaralla 6.-9.8.2009. Päivi-

en pääjärjestäjänä toimii Nilsiän kaupunki ja keskuspaikkana Tahkon matkailualue. Päivien teemoiksi on valit-

tu savolaisuus ja kansainvälisyys ja yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi aidon, savolaisen lähiruoan esiin nostaminen

www.kotiseutupaivat2009.fi
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Vuoden 2008 aikana valmisteltu elin-

tarvikkeiden hankintaohjeistus on 

julkaistu osoitteessa  www.hankin-

taohjeistus.fi. Hankintaohjeistuk-

sessa käsitellään hankintaprosessiin 

liittyviä ongelmakohtia ja toimenpi-

teitä, joilla voidaan parantaa hankin-

tojen tehokkuutta ja ratkaista epä-

selviä käytännön hankintatilanteita. 

Tavoitteena on ollut selkeä ja käy-

täntöjä ohjaava ohjeistus, joka ta-

voittaa mahdollisimman laajan jou-

kon elintarvikkeiden hankintaan 

osallistuvia henkilöitä. Ohjeistuksen 

valmistelussa on ollut mukana koko 

julkisen sektorin elintarvikeketju, 

mikä on mahdollistanut ketjun kaik-

kien toimijoiden näkökulmien huo-

mioon ottamisen valmistelun aikana. 

”Hankintaohjeistus on yksi pään-

avaus nimenomaan elintarvikkeiden 

hankintaan liittyvän problematiikan 

ratkaisemisessa ja toivomme keskus-

telun jatkuvan tältä pohjalta. Ohjeis-

tus yksinään ei ratkaise kaikkia ongel-

mia, vaan parhaaseen lopputulokseen 

pääsemiseksi vaaditaan tiedon, mo-

tivaation ja kovan työn yhdistämistä. 

Toivomme, että hankintaohjeistus tar-

joaa osaltaan paitsi oikeaa tietoa, myös 

motivoi yhä parempiin suorituksiin 

kilpailuttamiseen liittyvien haasteiden 

edessä.”, hankintaohjeistuksen teke-

mistä johtanut tutkija/konsultti Pet-

teri Pohto kuvaa projektin tavoitteita. 

Elintarvikkeiden hankinnassa on-

gelmia ja tehottomuutta on tuotta-

nut esimerkiksi tiedon puute han-

kinnan kustannusrakenteista, tiedon 

tai tarkkuuden puute hankinnan 

asiakirjoihin liittyen sekä toisinaan 

yksinkertainen ajan tai sopivien re-

surssien puute. ”Markkinaoikeusta-

pausten vyöryltä on elintarvikkeiden 

kohdalla onneksi pystytty välttymään, 

mutta pinnan alla toisinaan kuo-

huu.”, Pohto toteaa tilanteesta.

Lähtökohtana hankintaprosessin 

eri vaiheet 

Hankintaohjeistuksen yhtenä tavoit-

teena on helppokäyttöisyys, jonka 

vuoksi ohjeistuksen rakenne noudat-

telee tyypillistä elintarvikkeiden han-

kintaprosessia. Ohjeistuksesta löy-

tää tarvitsemansa tiedot tai ainakin 

ensiavun helposti miettimällä, mihin 

hankintaprosessin vaiheeseen tar-

kastelun alla oleva ongelma liittyy. 

Ohjeistuksessa hankintaprosessi on 

jaettu viiteen päävaiheeseen hankin-

nan valmistelusta toimittajien hallin-

taan, joiden lisäksi on käsitelty vielä 

kolmea hankintaprosessiin liittyvää 

erityisaluetta, jotta myös hankintojen 

kannalta tärkeät elintarvikkeiden eri-

tyispiirteet, tilausprosessi ja vastuulli-

nen hankinta tulevat riittävästi esille. 

Hankintaohjeistuksen on rahoitta-

nut maa- ja metsätalousministeri-

ön Laatuketju ja sen tekemistä ovat 

olleet tukemassa Elintarviketeolli-

suusliitto ry, Kuntaliitto, Ruoka Suo-

mi -teemaryhmä, Elinvoiman eväät 

-opassarjan valmistelutyöryhmä, Päi-

vittäistavarakauppa ry, Hansel Oy 

sekä kuntasektorin, kaupan ja teolli-

suuden edustajia. Hankintaohjeistuk-

sen toteutti Helsingin kauppakorkea-

koulun HSE Executive Education Oy. 

Lisätietoja 

Petteri Pohto

puh. 050 367 6956

petteri.pohto@scanplan.fi 

Elintarvikkeiden hankintaohjeistus

 julkiselle sektorille
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Lähiruoan uudet myyntikanavat

Valtakunnalliset kauppaketjut liput-

tavat jo juhlapuheissa lähiruoan puo-

lesta. Yksi kauppaketju muutti jopa 

nimensä Lähikauppa Oy:ksi. Menes-

tystä. Jyväskylän Ammattikorkeakou-

lu ja Suomen Luomupekka Oy ovat 

valmentaneet jo usean vuoden ajan 

maaseudun pienyrityksiä päivittäis-

tavaraketjujen tavarantoimittajik-

si. Tulokset ovat olleet rohkaisevia.

Suoramyyntipisteitä on myös tul-

lut uusia, uusin ja Suomen moni-

puolisin toimii Heinolassa, Lähiruo-

katori ja Lähiruokaravintola Heila, 

hyödyntää Vuohkallion Kauppakes-

kuksen ja ABC liikennemyymälän 

asiakasvirtoja Heinola P-liittymässä.

Uusin myyntikanava on vielä suun-

nitteluasteella. Allekirjoittanut käy 

Koulutuskeskus Salpauksen ja Rasto-

rin Innovaattorikoulutuksessa ja siel-

lä näyttötyönä on ”Tuliais- kotiinvie-

mis -liikelahjapaketit”. Korit- paketit 

kootaan aina maakunnallisista lähiru-

oista ja käden taidon tuotteista. Pak-

kauksia suunnittelee Kymenlaakson 

Ammattikorkeakoulun muotoilulinja. 

Pakkausmateriaalit ovat paperi, pahvi, 

päre ja puu. Korit ovat tulossa myyntiin 

tulevan joulun markkinoille. Pakkauk-

sia voidaan myös hyödyntää matkai-

lumarkkinoinnissa. Korit kootaan jon-

kin teeman ympärille esim. joulukori, 

pääsiäiskori, aamiaiskori, herkkukori, 

juomakori, saunakori, lahjakori, tu-

liaiskori mökille, lemmikkieläinkori, 

leipurin kori jne. Mukaan tulee myös 

aina korin tai tuotteiden tarina.

Korit tulevat myyntiin lähiseudun 

hotelleihin, urheiluopistoihin, matkai-

lukohteisiin, liikennemyymälöihin ja 

suoramyyntipisteisiin ja nettiin. Esi-

merkiksi kun hotelliasiakas kirjautuu 

hotelliin ja saa huoneen avaimen hän 

saa samalla pienen esitteen jossa ky-

sytään ”Mitä paikallisia herkkuja ha-

luat kotiinviemiseksi?” Hän valitsee 

3-4 vaihtoehdon itselleen ja jättää 

tilauksen. Kun hän lähtee kotiin ja 

luovuttaa avaimen, hän saa samal-

la tilaamansa korin-paketin. Yritykset 

ja kunnat voivat tilata vaikka netin 

kautta paketteja pr-tarkoituksiinsa.

Lisätietoja

Pekka Rusila

pekka@suomenluomupekka.fi

puh. 050 500 2009
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Opetusministeriön kulttuuriosasto ei lue ruokaa viralliseksi kulttuurimme osa-alueeksi. Tämä virallinen kulttuurinalojen 

määritelmä vaikuttaa moniin asioihin ja toimii ohjeena mm verohallinnossa työnantajien kulttuurisetelien myöntämispe-

rusteissa. 

Maamme hallituksella on meneillään useita ministeriöitä yhdistävä Suomalaisen ruokakulttuu-

rin edistämisohjelma. Ohjelmassa on mukana myös opetusministeriö opetuksen ja kulttuurin osa-alueilta. 

Osoitteessa http://www.adressit.com/ruokakulttuuri olevalla adressilla haluamme vedota päättäjiin niin, että kulttuurin 

määritelmä muutetaan sellaiseksi, että ruokakulttuuri saa virallisen sille kuuluvan paikan muiden kulttuurinalojen rinnalla. 

Adressin luovuttavat Anni-Mari Syväniemi Suomen kotitalousopettajien liitto ry:stä ja Jaakko Nuutila MTK ry:stä kulttuuri-

ministerille. 

Jaakko Nuutila 

jaakko.nuutila@mtk.fi

Ruoka viralliseksi kulttuurimme osa-alueeksi

Pohjoismaiset kielet saattavat muistuttaa joskus toisiaan, mutta siitä huolimatta ei ole helppoa tietää eri yrttien, kalojen 

tai vihannesten nimiä toisella kielellä. Pohjoismaisen ruokasanaluettelon avulla voit etsiä ruokasanoille käännöksen kaikilla 

pohjoismaisilla kielillä ja englanniksi. 

Voit myös selailla jännittäviä pohjoismaisia reseptejä suoraan tällä kotisivulla. Olemme tehneet palvelun käytöstä helppoa: 

käyttäjän tarvitsee vain kirjoittaa käännettävä sana ruutuun.

www.nordiskmatordlista.org

Pohjoismainen ruokasanaluettelo on avattu
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Viime tiistaina 24. maaliskuuta toi 

Helsingin juna Joensuun asemal-

le yksitoista keittiömestaria. Matka 

jatkui taikinakulhojen ääreen Poh-

jois-Karjalan Aikuisopistolle, jossa 

Helsingin ravintoloiden huiput sai-

vat kädestä pitäen opastusta sekä 

perinteisten että nykyaikaan tuu-

nattujen karjalanpiirakoiden, sultsi-

noiden ja kukkojen valmistuksesta.

Karjalaisten perinneruokien lisäksi 

Karelian Food Foorum -nimellä kul-

kevan kolmipäiväisen tapahtuman 

teemana oli perehtyä järvikalan käyt-

töön. Tapahtumaan osallistui myös 

kymmenkunta paikallista keittiö-

mestaria ja lisäksi mukana oli kak-

sikymmentä pohjoiskarjalaista yrit-

täjää, jotka maistattivat tuotteitaan 

ja kertoivat niistä taustatarinoita.

Parempi vesi parempi muikku

Vierailun toisena päivänä keittiömes-

tarit tutustuivat talvinuotan vetoon 

Puruvedellä. KalaPate Oy:n yrittäjä 

Pertti Vaittinen näytti kalastajakon-

kareidensa kanssa kuinka kirkasve-

tisestä järvestä nostetaan lähes 300 

kilon muikkusaalis. Vaittisen mukaan 

Puruveden puhtaus ja järven suuruus 

vaikuttavat muikkuun makua paran-

taen ja kasvua nopeuttaen. Keittiö-

mestarit toivoivat kalastajalta mm. 

kuhan osalta tasakokoisuutta, tuo-

reutta ja oikeanlaista perkaamista. 

Ravintola-annosten tulee olla helppo-

ja valmistaa ja toisaalta niiden tulisi 

olla asiakasryhmälle samannäköisiä.

- Tällä hetkellä esimerkiksi hyvän 

kuhan saanti ravintolaamme tuntuu 

ajoittain mahdottomalle. Varsinkin, 

kun täällä kuulimme, että kuhaa tu-

lee hyvin, niin mieluummin käyttäisin 

takuulla laadukasta kotimaista kuin 

vaihtoehtoista - virolaista, liian usein 

huonolaatuista kalaa. Pohjois-Kar-

jalasta löytyy hienoja raaka-aineita, 

joita saadaan metsistä ja järvistä, 

myös leipäperinne on täällä ainutlaa-

tuinen, kertoi ruokafoorumiin jo kol-

matta kertaa osallistunut ravintola 

Tornin keittiömestari Mika Reijonen.

Jään murtuessa tuotteet liikkuvat

- Tavoitteenamme on saattaa yhteen 

pienet elintarvikealan tuottajat ja asi-

akkaat eli tässä tapauksessa maan 

kärkiravintoloiden keittiömestarit. Liian 

usein tuottaja ei tiedä millaisista tuot-

teista ravintola voisi olla kiinnostunut, 

toisaalta myöskään keittiömestareilla 

ei ole tietoa kaikista raaka-aineista 

ja niiden käyttömahdollisuuksista. 

Informaation liikettä ja jään murta-

mista ihmisten väliltä ei voisi tehdä 

helpommalla kuin kokoontumalla yh-

teen ruuan äärelle, totesi tapahtuman 

järjestelyvastaava Hanne Leppänen 

Pohjois-Karjalan Aikuisopiston elin-

tarvikealan koordinointi -hankkeesta.

- Nyt järjestetty tilaisuus oli kol-

mas ja osallistujia oli kaikkiaan 60. 

Aikaisempien tapahtumien kautta usea 

maakuntamme elintarvikealan yrittäjä 

on saanut tuotteelleen uusia markki-

noita näistä ravintoloista. Pääkaupun-

kiin suuntautuu lähes joka viikko mm. 

Kontiomehun herukanlehtijuomaa, 

Riikosen karjalanpiirakoita, Onkipojan 

Evään kalajalosteita, Polar Shiitakkeen 

sieniä ja Mahevin marjajauheita. Tä-

män tapahtuman aikana eniten kiinnos-

tusta herättivät raparperihilloke, tatit, 

lampaan liha, ja yllätys kyllä, meillä 

liian usein roskakalana pidetty särki.

- Pidämme keittiömestareita luk-

susasiakkainamme, he ovat toki 

vaativia, mutta niin heidän pitää-

kin olla. Seuraava suuri harppauk-

semme on järjestää logistiikka Hel-

singin suuntaan priimakuntoon, 

sillä nyt tiedämme kysyntää ole-

van, Leppänen päätti tyytyväisenä.

Lisätietoja

projektipäällikkö Hanne Leppänen

Elintarvikealan koordinointihanke

Pohjois-Karjalassa

puh. 050 409 6044

Helsingin kokit visiitillä karjalanpiirakan teossa
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Elintarviketeollisuusliiton Vuoden Täh-

tituote 2009 -kilpailun voittajiksi on va-

littu vähittäiskauppasarjassa Biofermen 

Yosa-smoothiet ja suurkeittiösarjas-

sa Kasvis Gallerian Punajuurilasagne. 

Kunniamaininnan suurkeittiösarjassa 

sai Liha-Saarioisen Porsaan sisäfilee. 

Voittajat ovat Suomessa kehitetty-

jen ja valmistettujen innovatiivisten 

tuoteuutuuksien herkullinen kärki. 

PK-yritysten menestys kisassa osoit-

taa, että laajasti kaupallistettavien 

menestystuotteiden aikaansaami-

nen ei ole yrityksen koosta kiinni.

Raadin mukaan kilpailuun osallis-

tuneet tuotteet olivat erittäin korkea-

tasoisina erityisesti finaalivaiheessa. 

Herkullisuuden ohella raati arvioi tuot-

teiden innovatiivisuutta ja kaupallis-

tettavuutta. Raati antoi painoarvoa 

myös ravitsemuksellisuudelle. Tar-

kemmat perustelut raadin valinnoille:

Elintarviketeollisuusliiton järjestä-

mä Vuoden Tähtituote -kilpailu kan-

nustaa elintarviketeollisuutta tuote-

kehitykseen ja tekee tuotekehityksen 

tuloksia tunnetuksi. Tänä vuonna kil-

pailuun osallistui lähes ennätykselliset 

Tähtituotteet 2009 PK-yrityksistä

48 tuotetta ja tuotesarjaa, joista ker-

tyi yhteensä 124 yksittäistä tuotet-

ta. Voittajat julkistettiin 5.5. Suomen 

suurimman elintarvikealan koulutus-

tapahtuman Elintarvikepäivä 2009:n 

yhteydessä Helsingin Messukeskuk-

sessa. Palkinnot voittajille luovutti 

ympäristöministeri Paula Lehtomäki.

Lue lisää www.etl.fi 

Bioferme Oy:n edustajat ylpeinä vuoden tähtituotepalkinnosta. Tarja Peltola Kasvis Galleriasta vastaan-
ottamassa palkintoaan Messukeskuk-
sessa.
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Joensuun matkailun ykköskohde Tai-

tokortteli lanseeraa pääsiäisen aikaan 

markkinoille karjalanpiirakan näköisen 

suklaapiirakan. Tummasta ja vaale-

asta suklaasta käsityönä valmistettua 

herkkua kaupitellaan paitsi karja-

lanpiirakan synnyinseudulla Pohjois-

Karjalassa, mutta myös läpi maan.

- Nyt pääsiäistapahtumassa 9. huhti-

kuuta ensi kertaa myyntiin tuleva kar-

jalainen suklaapiirakka on vuoden aja-

tus- ja käsityön tulos, jolla toki uskon 

olevan pitkäaikaista kysyntää, kertoo 

Taitokorttelin puuhanainen Petra Kär-

nä, joka tietää mistä puhuu, sillä hän on 

lähtöisin suklaan kotimaasta Sveitsistä.

- Lähdimme karjalanpiirakan uu-

distustyöhön ajatuksella, että 

kunnioitamme perinteitä, mutta 

haluamme tuoda uuden tuotteen tuu-

nattuna nykyaikaan. Valmistus tapah-

tuu Kultasuklaa Oy:ssä, joka valmis-

taa suklaasta melkeinpä mitä vaan.

- Karjalanpiirakan luontaisen muo-

don luominen suklaaseen vaati run-

saasti työtunteja. Nyt käytämme si-

likonimuottia, joka aikaansaa juuri 

haluamani muodon ja rypytyksen. 

”Riisiosa” eli keskellä oleva valkoinen 

suklaa tehdään lopuksi pensselillä.

Myyntiin ympäri Suomea

- Myymme kuusi senttiä pitkiä suk-

laapiirakoita aluksi yksittäin, mut-

ta muutaman viikon päästä otamme 

käyttöön pakkauksen jossa on viisi 

suklaapiirakkaa. Kohderyhmänä ovat 

kaikki herkkusuut, tosin yllätyksekseni 

joensuulaiset yritykset ovat innostu-

neet ottamaan näitä myös lahjatuot-

teekseen. Pakkauksen mukana on 

myös pienikokoinen esite, joka kuvaa 

Pohjois-Karjalan parhaita puolia eli 

teemme samalla maakunnan mark-

kinointia, Kärnä toteaa tyytyväisenä.

-Ei tämä toki jää meidän pohjois-

karjalaisten herkuksi, sillä piirakat 

ovat pian jakelussa kaikissa Kultasuk-

laan myymälöissä eri puolilla Suomea. 

Karjalaisesta suklaapiirakasta hittiherkku

Käymme myös parhaillaan neuvotte-

luja mm. Helsinki-Vantaa -lentoken-

tän kanssa ja myös yksi keskeinen 

helsinkiläinen kauppa on tavoittee-

namme, Kärnä päättää hymyillen.

Lisätietoja 

Pohjois-Karjalan käsi- ja taideteolli-

suus ry

toiminnanjohtaja Petra Kärnä

puh. 040 595 0093

Vasemmalla Suklaapiirakoita tarjolla ja oikealla toiminnanjohtaja Petra Kärnä 

sekä 5 suklaapiirakan pakkaus.
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Pohjoiskarjalaiset ruoka-alan keskei-

set toimijat vetosivat maanantaina 30. 

maaliskuuta Liperin kunnanvaltuustoon 

lähellä tuotetun ruoan käytön lisäämi-

sen puolesta. Vetoomuksen laatijoiden 

ja paikallisten elintarvikealan yrittäjien 

mielestä kuntien strategioiden ja pai-

kallisen yrittäjyyden elinvoimaisuuden 

välillä on yhteys, jota kuntapäättä-

jät voivat joko voimistaa tai ohentaa.

MTK toteutti Kotimaisen ruoan ja 

työn -kampanjan viikolla 13 siten, että 

tuottajayhdistykset, liitot ja keskusliit-

to toimivat aktiivisesti kaikkien kaup-

paryhmittymien sekä kuntien suun-

taan ja luovuttivat vetoomuskirjeen 

sekä kauppiaille että kuntapäättäjille. 

Käyttämällä kotimaisia elintarvikkei-

ta ja suosimalla niitä kaupan valikoi-

missa ja kunnan ruokapalveluissa 

työllistetään suomalaisia ja torjutaan 

lamaa sekä työttömyyttä. Pohjois-

Karjalan kunnilla olisi nyt mahdol-

lisuus toimia eturintamassa ja tien 

näyttäjänä koko valtakunnan tasolla.

Ensimmäinen vetoomus Liperiin 

Liperi oli ensimmäinen kohde lä-

hiruokavetoomuksen jättämiselle, 

mutta myöhemmin vetoomus tullaan 

jättämään myös muihin Pohjois-Kar-

jalan kuntiin. Vetoomuksen toteutti-

vat Hanne Leppänen Pohjois-Karjalan 

Aikuisopiston Elintarvikealan koor-

dinointihankkeesta, Rauno Jussila 

Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta, 

Eija Muukka EkoCentria Lähikeittiö-

hankkeesta, Pirjo Korjonen ProAgria 

Pohjois-Karjalasta ja Maija Kakriainen 

MTK Pohjois-Karjalasta. Vetoajien mie-

lestä kuntien elintarvikehankintojen 

ei tarvitsisi painottua nykyisenlaisesti 

kaukana sijaitseviin keskustukkuihin, 

koska lähiruokaa käyttämällä työllis-

tettäisiin kunnan yrittäjiä ja samalla 

säästettäisiin kuljetuskustannuksis-

sa. Tällä hetkellä suuri osa maakun-

nan ammattikeittiöissä käytettävistä 

raaka-aineista matkustaa energiaa ja 

ilmastoa tuhlaten pitkän matkan maa-

ilmalta ennen päätymistään ruokaili-

joiden lautasille. Lähiruoka on myös 

turvallista, terveellistä ja maukasta.

Toimijoiden mukaan Pohjois-Karja-

lan kunnissa on herännyt kiinnostus 

käyttää yhä enemmän lähellä tuotet-

tuja raaka-aineita ja alueen yrittäjillä 

on tavoite saada tuotteitaan enemmän 

esim. kouluruokailuun. Tällä hetkellä 

oman alueen tuotteista käytetään vain 

lähinnä juureksia, marjoja ja leipomo-

tuotteita. Lähihankintojen pullonkau-

loiksi koettuihin hankintamenettelyyn 

sekä sähköisen HILMA-järjestelmän 

hallitsemiseen tuleekin molempien 

osapuolten tarttua nyt yhteistyössä.

Miksi naapurit osaavat!

Valtakunnallisesti edelläkävijöitä lähi- 

ja luomuruuan käytössä ovat esim. 

Kiuruveden kunta ja Etelä-Savo. 

Kiuruvedellä lähiruuan osuus elin-

tarvikehankinnoista on yli 40 % ja 

lähihankintojen myötä uusia työpaik-

koja on syntynyt mm. leipomoihin 

sekä lähikalan jalostukseen. Mikke-

lin kaupungin elintarvikehankinnois-

ta lähellä tuotettua ruokaa on 26 

prosentin eli 400.000 euron edestä.

Lisätietoja 

Hanne Leppänen

Hanne.leppanen@pkky.fi 

tai

Rauno Jussila

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Lähiruoan suosiminen jättäisi eurot kuntaan
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Suomen yrttialan kehitys -hanke on 

Arktiset Aromit ry:n hallinnoima han-

ke, jonka toiminta-alue on koko Suomi. 

Hanketta on rahoittanut maa- ja met-

sätalousministeriö Maaseutupolitiikan 

yhteistyöryhmän suosituksesta. Hank-

keen piiriin kuuluvat pelloilla ja puu-

tarhoissa viljeltävät yrtit, samoin kuin 

kerättävät ja viljeltävät luonnonyrtit. 

Lisäksi huomioidaan sekä tavanomaiset 

että luonnonmukaiset tuotantoketjut.

Suomen yrttialan kehitys -hankkees-

sa on laadittu Yrtti–Suomi -kehitys-

ohjelma vuosille 2008–2013 yrttialan 

toimintaedellytysten ja yrttien käyttö-

kulttuurin vahvistamiseksi kotimaassa. 

Ohjelmassa tarkastellaan pääasiassa 

ravinnoksi soveltuvien yrttien talteen-

ottoa yrtteihin erikoistuneiden tilojen 

tuotteita ja palveluja varten sekä yrt-

tien kuivausta ammattikeittiöiden ja 

teollisuuden tarpeisiin. Tämän ohjel-

man tarkoituksena on toimia kaikkien 

toimijoiden ja toteuttajien yhteisenä 

ohjenuorana. Ohjelma on vapaasti tu-

lostettavissa hankkeen nettisivuilta.

Arktiset Aromit ry:n kotisivuil-

le extranet -aineistoihin on tuotettu 

hankkeen toimesta opetuskäyttöön 

tarkoitetut yrttikurssiaineistot koti-

talous- ja ravitsemusalan opettajille 

sekä biologian ja luonnonvara-alan 

opettajille. Aineistoissa on esitetty 

mm. valokuvat noin 50 elintarvike-

käyttöön sopivasta yrttilajista, jotka 

kasvavat yleisesti Suomessa. Kuvat 

on varustettu lajin suomenkielisel-

lä ja tieteellisellä nimellä sekä tieto-

paketilla, jossa on esitetty yrttilajin 

tuntomerkit, levinneisyys/viljelyedel-

lytykset, käytettävät kasvinosat, sato 

ja keruu, säilöntä sekä mahdolliset 

käytössä huomioitavat asiat. Aineiston 

on koonnut Jaana Karjalainen Oulun 

seudun ammattikorkeakoulun Luon-

nonvara-alan yksikössä osana opin-

näytetyötään. Yrttikurssit, samoin kuin 

muutkin Arktiset Aromit ry:n extranet 

-opetusmateriaalit ovat maksuttoman 

rekisteröitymisen jälkeen vapaasti 

käytettävissä opetuskäyttöön netti-

sivuilla:  www.arktisetaromit.fi/extranet.

Hankkeen uunituore Yrttipokka-

ri on yrttikuvin varustettu esite kui-

vayrteistä. Pokkarissa esitellään ne-

lisenkymmentä Suomesta saatavilla 

olevaa perinteistä ja hieman vieraam-

paa viljeltyä ja luonnosta kerättävää 

kuiva- ja mausteyrttiä. Tavoitteena 

on kannustaa kokeilemaan kuivayrt-

tejä ja lisäämään niiden käyttöä mo-

nipuolisesti ammatti- ja kotikeitti-

öissä. Pokkarista löytyvät selkeät ja 

näppärät ohjeet yrttien hankintaan, 

kuivaukseen, pakkaukseen, säilytyk-

seen ja käyttöön sekä laaduntarkkai-

luun. Lisäksi yrttejä tarjoaville tahoille 

on koottu ohjeet yrttien nettikaupas-

sa keskeisistä asioista. Esiteaineiston 

on koonnut opinnäytetyössään Sarita 

Ylimäki Oulun seudun ammattikorkea-

koulun Luonnonvara-alan yksiköstä.

Suomen yrttialan kehitys -hankkeen 

toimesta on tuotettu myös muita yrtti-

aineistoja mm. ammattikeittiöille koh-

dennetut infot basilikasta, kuusenker-

kistä, puna-apilasta ja ruohosipulista. 

Aineistoihin voi tutustua hankesivuilla. 

Sekä yrttipokkaria että yrtti-infoja on 

mahdollista tilata myös postitse pos-

tituskuluja vastaan niin kauan kuin 

painettua materiaalia riittää. Yrtti-

pokkarista on valmistunut 10 000 

kappaleen painos huhtikuussa 2009 

ja jokaisesta infosta on otettu 2 500 

kappaleen painos joulukuussa 2008.

Lisätietoja

Helmi Mikkonen, projektipäällikkö

Arktiset Aromit ry

puh. 050 505 2601

helmi.mikkonen@arctic-flavours.fi

www.arctic-flavours.fi/yrttisuomi/

Suomen yrttialan kehitys -hankkeen terveiset

20



Baltfood integrates local, regional 

and national food cluster organisa-

tions in six countries around the Bal-

tic Sea.. The cooperation focuses 

on enhancing the competitiveness 

of the BSR food enterprises to be-

come the European source for valu-

able and affordable food products. 

The food sector has developed into 

one of the strongest business sectors 

in the BSR characterized by high SME 

involvement. This competitive posi-

tion has to be secured in a dynamic, 

fast changing but relatively mature 

(regional) marketplace. Concurrently, 

emerging trends require a constant 

search for lower costs, innovation and 

flexible processes. This calls for both 

process and product innovations to be 

jointly nurtured and diffused by the 

scientific and business communities 

with public institutions shaping the 

economic development framework. 

Consequently baltfood aims at 

contributing to a sustainable cluster-

specific economic development in the 

BSR by making regionally-embedded 

knowledge available on a wider geo-

graphical basis. The specific objective 

is to advance the process of building 

a sustainable and demand-oriented 

pan-Baltic food cluster structure in 

the attempt to increase the trans-

fer and application of technologi-

cal and market-related know-how 

among its scientific, enterprises and 

public members by the year 2011. 

The coordinating partner for the 

project is Lübeck Business Develop-

ment Corporation. There are totally 13 

partners from Lithuania, Poland, Swe-

den, Germany, Finland and Denmark. 

The Finnish partners include Centre 

for Extension Studies and Functional 

Foods Forum (University of Turku), Fin-

land Futures Research Centre (Turku 

School of Economics) and Agropolis Ltd. 

Read more www.baltfood.de

BaltFood 

- the BSR Food Cluster: Innovation and Competitiveness in Action

BaltFood at the beginning of action in March 2009. From right Leena Jokinen, 
Heidi Valtari, Björn Jacobsen and Riikka Saarimaa.

Further information 

Heidi Valtari

Tel. +358 2 333 6416, ?358 400 487 

160

heidi.valtari@utu.fi
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Vihanneksia prosessoidaan erilaisiksi 

tuotteiksi yhä enemmän, jolloin tuot-

teiden säilyvyys ja turvallisuus nouse-

vat keskeisiksi laatutekijöiksi. MTT:n ja 

Helsingin yliopiston yhteishankkeessa 

tarkastellaan tuoreena syötävien vihan-

nesten laatua ja hygieniaa koko tuotan-

toketjussa, tuotannon ja prosessoinnin 

ympäristövaikutuksia unohtamatta.

Tämän vuoden alusta on alkanut 

MTT:n ja Helsingin yliopiston yhteis-

työnä toteutettava Tuorevihannesten 

hygienia (TUOVI) -hanke, jossa tar-

kastellaan tuorevihannesten tuotan-

toketjua raaka-aineen tuotannosta 

valmiisiin tuotteisiin asti.  Hanke on kol-

mevuotinen ja hankkeen rahoitus tulee 

TE-keskuksilta sekä hankkeessa mu-

kana olevilta viljelijöiltä ja yrityksiltä. 

Viime vuosina elintarvikealalla on 

noussut erityisen huomion kohteeksi 

tuorevihannesten turvallisuus. Vihan-

neksilta vaaditaan pitempää säilyvyyt-

tä, mutta mikrobiologisen turvallisuu-

den takaavista tuotantomenetelmistä 

ei ole riittävästi luotettavaa näyttöä. 

Raaka-aineen korkea laatu on tärkeä 

lähtökohta, jotta myös prosessoitu 

lopputuote olisi laadukasta. Proses-

sointi voi tapahtua samassa yrityk-

sessä kuin raaka-aineen viljely, mut-

ta usein tuote kulkee monessa eri 

yrityksessä jalostusketjun aikana.

Hankkeessa tarkastellaan koko tuo-

tantoketjua: raaka-aineen tuotantoa, 

varastointia, prosessointia ja kylmä-

ketjua. Hankkeen tavoitteena on tuo-

revihannesten, erityisesti porkkanan 

ja salaatin, viljelyn ja tuotantoproses-

sien kehittäminen. Tuovi-hankkeen 

viljelytutkimuksessa keskitytään pork-

kanan laadun varmentamiseen. On-

gelmana ovat yhä varastotaudit, jotka 

voivat pilata osan sadosta ja lisäksi 

aiheuttaa ikäviä yllätyksiä pilaantu-

en nopeasti jalostusketjun aikana tai 

valmiina tuotteina. Tuotantoprosessi-

en ja laitosten prosessiturvallisuutta 

ja hygieniatasoa selvitetään mikro-

biologisilla tutkimuksilla. Lisäksi sel-

vitetään erilaisten hygienisointitoi-

menpiteiden tarvetta ja merkitystä 

tuoteturvallisuudelle sekä kehitetään 

menetelmiä tuorevihannesten hygienia-

tason nostamiseksi ja ylläpitämiseksi. 

Hankkeessa tutkitaan myös vihan-

nesten prosessoinnista aiheutuvia 

ympäristövaikutuksia. Juuresten pro-

sessoinnissa käytetään paljon vettä 

ja muodostuvat jätevedet sisältävät 

runsaasti orgaanista ainetta ja ra-

vinteita. Tavoitteena on prosesse-

ja kehittämällä vähentää syntyvien 

jätteiden ja jätevesien määrää sekä 

minimoida niistä aiheutuvaa riskiä 

ympäristölle tai ihmisten terveydelle. 

Hankkeen tuloksia hyödynnetään 

koko tuorevihannesten tuotantoketjus-

sa raaka-aineesta valmiisiin tuotteisiin 

ja jätteiden käsittelyyn asti. Tavoitteena 

on turvata laadukkaiden ja turvallisten 

kotimaisten vihannestuotteiden saa-

tavuus jatkossakin sekä tuotannosta 

syntyvän jätekuorman pienentäminen.

TUOVI-hankkeesta kiinnostu-

neet yritykset ja viljelijät voivat 

tulla vielä mukaan hankkeeseen.

Yhteydenotot

Marja Lehto

marja.lehto@mtt.fi

puh.(09) 2242 5231, 050 346 7567

Tuorevihannesten laatuketju hallintaan

 uudessa vihanneshankkessa
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The Seminars are part of Pro-FIT (Pro-

motion of Food International Trade) – 

project on internationalization training.

It is organized by Laurea Univer-

sity of Applied Sciences, Finland 

and TFTAK, Competence Center 

of Food and Fermentation Techno-

logies, Estonia.  See more infor-

mation at www.smestrade.com

COMINGUP seminars

International competitiveness 

through product development

Seminar 10 June 2009 Pärnu, Estonia

Products that are successful in va-

rious markets need to have special 

features and a high quality. Product 

development is always ongoing pro-

cess, which is influenced by many 

different factors: changes in raw ma-

terial, changes in recipes, changes 

in technology, changes in legislation 

and changes in consumption trends. 

It is definitely a challenge to keep up 

with all details and interpreting in-

puts to product development process. 

Using the right tools for product 

development and in quality control is 

the key for international competitive-

ness and satisfying customers’ needs. 

Seminar themes:

sensory analysis as a tool in • 

product development and in 

quality control

useful sources of informati-• 

on on food consumption at 

home and in target markets 

(Germany, Russia)

quality requirements for in-• 

ternationally tradable F&D 

products

Customer an market understan-

ding

Seminar 29 September 2009 Espoo, 

Finland

A successful salesman meets with 

the needs of a customer. But what are 

the expectations and purchasing pre-

ferences of foreign customers? How 

to recognize most potential target 

customers and markets? The seminar 

offers focused information on Russi-

an and German markets and means 

to profile and reach target customers.

Seminar themes:

economic outlook and forecast • 

on consumer demand develop-

ment 

business culture; impact on • 

business practices

customer preferences; impact • 

on product adaptation, marke-

ting communication and bu-

ying decisions 

sourcing for market and custo-• 

mer information

Footsteps to International Mar-

kets 

Seminar 15-16 Febuary 2010 Tallinn, 

Estonia

Have you ever wondered how do 

they find out what kind of food & drink 

products are successful on different 

markets. Which methods are used by 

big companies entering big markets? 

How about case studies and their re-

sults, can they be used as inputs to 

your product development? Come 

and learn from the practical experien-

ces of the best U.S. sensory experts.

Seminar themes:

Sensory analysis practical solu-• 

tions by industry, government, 

and academics in the U.S.

Sensory program in small com-• 

panies - types of tests needed 

by the organization, people, 

facilities, and costs 

Case studies of sensory eva-• 

luation – identifying new op-

portunities, product research 

& development, develop line 

extensions, and maintaining 

quality

Lisätietoja

Anu Koverola

anu.koverola@laurea.fi

Upcoming Pro-FIT seminars
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Jukka-Pekka Korpi-Vartiainen jat-

kaa Markku Wulffin tekemää arvo-

kasta työtä Ruoka-Suomi -teema-

ryhmän jäsenenä Pohjois-Savossa.

Sisä-Savon seutuyhtymän yhtey-

dessä sijaitseva Futuria-Elintarvike-

kehitys toimii Suonenjoella, Kuopion 

kaakkoispuolella Pohjois-Savon elin-

tarvikekehityksen veturina. Organi-

saatioon kuuluu monipuolinen joukko 

tuotannon ja tuotekehityksen palve-

lujen asiantuntijoita. Tiimin vahvuu-

tena on asiakaslähtöisen tuotekehi-

tyksen osaaminen sekä hygienian, 

laadun ja omavalvonnan hallinta.

ETM Jukka-Pekka Korpi-Vartiainen on 

aloittanut hiljattain Sisä-Savon seutu-

yhtymässä Suonenjoella Pohjois-Savon 

Elintarvikealan viestintä- ja koordinaa-

tiohankkeen vetäjänä. Hankkeen kes-

keisimpiä tavoitteita on elintarvikealan 

toimijoiden välisen yhteistyön syven-

täminen, elintarvikealan taloudellisten 

vaikutusten selvittäminen sekä elin-

tarvikealan viestinnän kehittäminen. 

Jukka-Pekka toimii myös Ruoka-Suomi 

–teemaryhmässä alueensa yhdyshen-

kilönä koordinoiden myös www.aitoja-

makuja.fi –sivustoon liittyviä asioita.

”Työni tulee konkreettisimmin nä-

kymään uusien sähköisten verkko-

julkaisujen kautta, joista Tuunattu 

Kalakukko -niminen verkkolehti ko-

lahtaa tuotapikaa aikaisemmin Tie-

torinki-uutiskirjeiden tilaajien sähkö-

postiluukkuihin”, kertoo Jukka-Pekka. 

”Sähköinen julkaisualusta visuaalisi-

ne efekteineen luo aivan uudenlaisia 

mahdollisuuksia elintarvikkeiden  ja 

elintarvikeyrittäjyyden imagon pa-

rantamiseksi. Haluan tarkastella koko 

ruokasektorialaa kokonaisvaltaisesti ja 

tuoda reilusti esiin Pohjois-Savon vah-

vuuksia esimerkiksi marjantuotannon 

ja ravitsemustutkimuksen aloilla, jois-

sa olemme huippuosaajia”, hän jatkaa.

Jukka-Pekka Korpi-Vartiainen fo-

kusoi työtään: ”Olen alueella aiemmin 

pitkään vaikuttaneen Markku Wulffin 

kanssa samoilla linjoilla: meidän tulee 

voimallisesti jatkaa elintarvikkeiden 

käyttäjien ja yrittäjien välistä vuoropu-

helua, jotta ammattikeittiöiden tarpeet 

pidemmälle jalostettujen elintarvikkei-

den tuottamiseksi konkretisoituisivat 

entistä tasalaatuisimpina ja pidemmäl-

le jalostettuina, terveellisinä ja mauk-

kaina ruokina. Kuntien päättäjät on 

saatava aidosti mukaan ruokakeskus-

teluun. Myös perinneruokien tuunaus 

nykyajan vaatimuksia vastaavaksi on 

mielenkiintoinen haaste, johon meidän 

on tartuttava. Ruokamatkailu tulee 

nousemaan muuten hiipuvan maaseu-

dun vetovoimatekijäksi, mutta kaik-

ki maaseutuyrittäjät tuskin haluavat 

tarjota pelkkää karjalanpaistia asiak-

kailleen. Esimerkiksi verta ja sisäelimiä 

sisältävä mykykeitto tuskin tulee nou-

semaan suosikiksi, mutta pohjoissavo-

lainen punajuuriporsaspata saattaisi 

varsin nopeasti nousta uudeksi koko 

perheelle maistuvaksi perinneruoka-

suosikiksi”, Jukka-Pekka mietiskelee.

”Olen jo pitkään mietiskellyt luomun 

kuitenkin melko vaisuhkoa kilpailuase-

telmaa kodin ruokavalinnoissa. Kysy-

myksessä on enemmän tai vähemmän 

mielikuviin ja asenteisiimme vaikutta-

misesta: luomusta on tehtävä haluttu 

brändi. Siinä suhteessa Ruotsissa on 

asia ymmärretty paljon paremmin, kos-

ka siellä luomua osataan markkinoida 

trenditietoisen, nykyaikaisen ihmisen 

terveellisenä valintana. Tässä meillä on 

paljon tehtävää ja siihen tarvitaan niin 

valtiovallan toimenpiteitä kuin elintar-

vikeyrittäjien itsensä tekemää sissi-

markkinointiakin, joista jälkimmäisen 

Viestikapulan  vaihto
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ei välttämättä tarvitse maksaa juu-

ri mitään”, Jukka-Pekka mietiskelee.       

”Tarvitsemme uusia ajatuksia ja 

ideoita etenkin lähiruoan logistiikkaan 

ja markkinointiin liittyviin haasteisiin. 

Siinä suhteessa vain yksi suunta on 

mahdollinen: verkostoituminen. Suu-

rimpiin kasvukeskuksiin on saatava 

hyville liikepaikoille luomun ja lähiruo-

kaherkkujen tuottajien yhteisiä eri-

koismyymälöitä, joista kiireisten kulut-

tajien on helppo piipahtaa noutamassa 

nopeasti valmistettavaa arkiruokaa, 

mutta myös juhlavia ja maittavia herk-

kuruokia, Jukka-Pekka pohdiskelee.

”Olen innoissani Ruoka-Suomi -tee-

maryhmän toiminnasta. Niin kuin Mark-

ku Wulffkin totesi, ryhmä tekee oikeita 

asioita”, Jukka-Pekka kertoo. Näiden 

oikeiden asioiden visuaalisuuden edel-

leen kehittäminen on se polku, jossa 

Jukka haluaa olla erityisesti mukana. 

Teksti 

Jukka-Pekka Korpi-Vartiainen

Lähiruokaseminaari järjestetään jo kolmatta kertaa syyskuun loppupuolella Edus-

kunnan Pikkuparlamentin auditoriossa. Seminaarin teemana ovat julkiset ruoka-

palvelut ja vesi. Suomi on tuhansien järvien maa, eikä meidän ole tarvinnut olla 

huolissamme puhtaasta talousvedestä. Kuitenkin 2/3 maailman väestöstä elää jo 

nyt vesipulassa ja ilmaston muutoksen on ennustettu huonontavan tilannetta enti-

sestään. Millaisia vaikutuksia tällä on elintarvikkeiden tuotantoon, suurkeittiöiden 

toimintaan ja millaisiin haasteisiin keittiöissä on syytä varautua tulevaisuudessa?

Laita seminaarin päivämäärä kalenteriisi jo nyt! Seminaarin ohjelma ja ai-

kataulu valmistuvat kesäkuuhun mennessä. Seminaarikutsu julkaistaan osoit-

teessa www.ekocentria.fi. 

Lähiruokaseminaarin järjestävät EkoCentria ja Maa- ja metsätalousministeriö.

Lisätietoja

Kirsi Malaska

Hankeassistentti

EkoCentria

puh. 044 785 4037

kirsi.malaska@sakky.fi

 

Lähiruokaseminaari 29.9.2009
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Agropolis Oy on aloittanut pienmei-

jereiden kehittämisohjelman suun-

nittelun. Esiselvityshanke käynnistyi 

maaliskuun alkupuolella. Kehittämis-

ohjelma mahdollistaisi alan pitkäaikai-

sen kehittämisen ja turvaisi pienmeije-

reiden toimintaedellytykset. Sen avulla 

voitaisiin kehittää ja lisätä yritysten 

välistä yhteistyötä, kouluttaa yritysten 

henkilökuntaa, jotta heillä olisi val-

miuksia vastata uuden elintarvikelain 

vaatimuksiin ja laskea uuden yritystoi-

minnan aloittamisen kynnystä. Lisäksi 

meijerialan pienyritysten toiminnan 

kehittäminen voitaisiin kytkeä osaksi 

valtakunnallista elintarvikealan pien-

yrittäjyyden imagon parantamista.

Hankkeen tavoitteet

- Ensimmäisenä toimenpiteenä teh-

dään toimintaympäristön kuvaus, 

selvitetään keskeisimmät kehittä-

mistarpeet ja laaditaan ehdotus ke-

hittämistoiminnan organisoinnista, 

kertoo Agropolis Oy:n ohjelmanjoh-

taja Erkki Vasara. Selvitysvaiheen 

raportti valmistuu syksyllä ja varsi-

nainen ohjelma olisi tarkoitus aloit-

ta vuonna 2010, jos siihen saadaan 

rahoitus. Käytännön toteutuksesta 

vastaa Agropolis Oy yhteistyössä Suo-

men pienjuustolayhdistyksen kanssa.

Pienmeijereitä on Eviran rekis-

terissä alle 60. Pienimuotoisik-

si maidonjalostuslaitoksiksi laske-

taan alle kaksi miljoonaan litraa 

vuodessa jalostavat meijerit. Suurin 

osa työllistää alle viisi työntekijää.

- Enemmistö pienmeijereistä tekee 

leipäjuustoa, mainitsee Vasara. Noin 

kymmenen tekee kypsytettyjä juus-

toja ja muutama tekee jäätelöä. Yli-

voimaisesti suurin osa pienmeijereistä 

on juustoloita. Vuohenjuustoon eri-

koistuneita meijereitä on ehkä runsas 

kymmenen. Uskoisin, että suurin kas-

vupotentiaali olisi juuri vuohipuolella.

- Meijereiden määrä on vähenty-

nyt viime vuosien aikana. Laitoimme 

kaikille yrittäjille pari viikkoa sitten 

toiminnan kehittämiseen liittyvän ky-

selyn. Se muodostaa pohjan koko 

ohjelman rakentamiselle.  Olen jo 

saanut muutaman viestin pieniltä 

juustoloilta, että uuden elintarvike-

lainsäädännön vaatimusten takia toi-

minta lopetetaan. Lisääntyvät labora-

torioanalyysit ja tulevat investoinnit 

tulevat niin kalliiksi, ettei pienimuo-

toinen toiminta ole enää kannattavaa.

- Mielestäni pienmeijeritoiminnan 

kehittäminen on osa suomalaisen 

ruokakulttuurin ja lähiruoan tuotan-

non kehittämistä. Ne eivät kilpai-

le isojen meijereiden kanssa. Mer-

kittävää olisi, jos saisimme aikaan 

kuljetusyhteistyötä isojen ja pie-

nien kanssa, painottaa Vasara.

Pienjuustolayhdistys kaipaa lisää 

jäseniä

Pienjuustolayhdistyksessä on noin 

20 jäsentä, kertoo Erkki Vasara. Toi-

vottavasti hankkeen myötä saamme 

kenttää heräteltyä, jotta yhdistyksen 

jäsenmäärä kasvaisi. Se olisi hyvä 

alusta kehittämisohjelman toteuttami-

selle.  Yhdistys pyrkii valvomaan pie-

nimuotoista maidonjalostustoimintaa 

harjoittavien yritysten etuja ja se an-

taa jäsenilleen neuvoja ja koulutusta 

yritystoiminnan harjoittamiseen liitty-

vissä kysymyksissä, sekä järjestää ko-

kouksia, opintomatkoja ja tapahtumia. 

Lisätietoja 

Erkki Vasara

Ohjelmanjohtaja   

puh. 010 249 1826

Teksti Katri Tammelin

Pienmeijereiden kehittämisohjelma

Agropolis Oy:n ohjelmanjohtaja Erkki 
Vasara.
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Laurea-ammattikorkeakoulu on innovatiivinen ja kansainvälinen ammattikorkeakoulu, joka toimii Helsin-

gin metropolialueella. Laurealla on useita erilaisia kehitystyöympäristöjä, joita kutsutaan nimellä SIDlabs. 

SID labs Bar Laureassa

Bar Laurea on yksi Laurean SIDLab -t&k-ympäristü. Ravintola on ensimmäinen laatuaan Suomessa ja ollut toiminnassa jo viiden vuo-

den ajan. Bar Laurea toimii sekä opiskelijaruokalana että a la carteravintolana. Päivittäin ravintolassa vierailee 600-700 asiakasta. 

Lähiruokatapahtuma Espoon Leppävaarassa syksyllä 2009.

Tapahtuma suunnataan Laurean opiskelijoille ja henkilökunnalle. Projektin kielenä on englanti. Projektin tavoitteita: 

Kehittää Bar Laurean ja lähiruokatuottajien yhteistyötä• 

Lähiruokatuottajien tietopankkin kartuttaminen• 

Vertailla ja hakea uusia toimintamalleja Saksassa ja Suomessa• 

Markkinointisuunnitelman laatiminen• 

Bar Laurean esittelylehtisen kirjoittaminen• 

Kenelle?

Bar Laurean ja lähiruokatuottajien yhteistyön edistämisen projekti on suunnattu suomalaisille lähiruokatuotta-

jille. Projekti on suunniteltu erityisesti pk-yrityksille Eteläisessä Suomessa. Tavoitteena tarjota asiakkaillemme:

lähiruokaa• 

luomuruokaa• 

terveellistä ruokaa• 

Miksi?

Tavoitteena on vahvistaa Bar Laurean ja lähiruokatuottajien verkostoa sekä kehittää Saksan Münsterin ammattikorkeakou-

lun ja Laureaammattikorkeakoulun yhteistyötä. Tapahtuma vuoden 2009 syksyllä lisää lähiruoan tunnettavuutta Laurean 

opiskelijoiden ja henkilökunnan keskuudessa. On tärkeää kasvattaa kuluttajien tietoisuutta pienten tuottajien toiminnasta.

Lisätietoja 

Irmä Kärkkäinen

irma.karkkainen@sakky.fi

 

tai

Tutkija Sibel Ceren

sibelceren@web.de

 

Lähiruoka tapahtuma Laureassa syksyllä 2009
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Huhti- toukokuussa 2009 toteute-

taan Nature Craft Varsinais-Suomi 

ja Satakunta -esiselvityshanke, joka 

pohjustaa suunnitteilla olevaa kolmi-

vuotista hanketta. Hanke tarjoaa yri-

tyksille mahdollisuuden testata omien 

tuotteiden sopivuutta Keski-Euroopan 

markkinoille. Mukaan valitaan noin 20 

yritystä Varsinais-Suomesta ja noin 20 

yritystä Satakunnasta. 

Hanketta hallinnoi Turun yliopiston 

täydennyskoulutuskeskus ja se to-

teuttaa Varsinais-Suomen osuuden. 

Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja 

maisemantutkimuksen laitos Porissa 

toteuttaa hankkeen sisällön Satakun-

nan osalta. Rahoitus saadaan opetus-

ministeriöltä (ESR-jatkoaikarahat).

Informaatiotilaisuudet Liedon Van-

halinnassa

Hanke järjesti huhtikuun puolivälissä 

kaksi informaatiotilaisuutta Liedon Van-

halinnassa varsinaissuomalaisille pie-

nille elintarvike- ja taidekäsityöyrityk-

sille. Tilaisuuksissa yrittäjät esittelivät 

omia tuotteitaan. Vientitoimintaan 

erikoistunut asiantuntija Maire Härkö-

nen-Schwab ja Nature Craft -hankkeen 

Kainuussa toteuttanut Sinikka Pollari 

Kajaanin teknologiakeskuksesta tutus-

tuivat tuotteisiin ja antoivat palautetta 

niiden sopivuudesta Keski-Euroopan 

markkinoille. Hankkeesta kiinnostu-

neita oli yhteensä 28, joista 22 oli tai-

dekäsityöyrittäjiä ja kuusi elintarvike-

yrittäjiä. Tilaisuuksien jälkeen valittiin 

hankkeeseen mukaan tulevat yritykset 

ja Härkönen-Schwab vieraili jokaisessa 

kartoittaen niiden kehittämistarpeita.

Nature Craft –toiminta

Kainuussa on luotu konsepti taidekä-

sityö- ja elintarvikealan yritysten kan-

sainvälisen liiketoiminnan kehittämi-

selle Nature Craft Kainuu -hankkeessa. 

Hankeyritysten tuotteita testattiin ja 

koemarkkinoitiin teematapahtumissa 

Saksassa vuosina 2003-2008. Tulokset 

ovat olleet rohkaisevia. Yritykset kas-

vattivat liikevaihtoaan ja saivat hyvää 

palautetta tuotteidensa kehittämiseksi. 

Suunnitteilla olevassa kolmivuoti-

sessa hankkeessa on tarkoitus olla 

mukana joulutoreilla Saksassa, Itäval-

lassa ja Luxemburgissa neljän viikon 

ajan vuosittain. Lisäksi osallistutaan 

erilaisiin tapahtumiin ja myyntinäyt-

telyihin. Varsinaisena päämääränä on 

saada tuotteet jälleenmyyjille Keski-

Eurooppaan. Hanke tarjoaa yrittäjille 

mahdollisuuden ylimaakunnalliseen 

yritysyhteistyöhön ja yrittäjiä tuetaan 

kehittämällä tuotteiden laatua. Kai-

kista markkinointitapahtumista kukin 

yrittäjä saa palautteen tuotteidensa 

edelleen kehittämiseksi. Lisäksi yri-

tyksiä opastetaan oman sähköisen 

toimintaympäristönsä kehittämisessä.

Teksti Katri Tammelin

Lisätietoja 

Kaija Roiha

kaija.roiha@utu.fi

Elintarvike- ja taidekäsityöyrittäjät

 Keski-Euroopan markkinoille

Maire Härkönen-Schwab arvioi Seppo Sulon valmistamaa 
saunajakkaraa.

Nukkeset&Rusakon lelut ovat Marjatta Lahtisen valmista-
mia.
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Hallituksen 8.4.2009 antaman periaatepäätöksen mukaan julkinen sektori ryhtyy edistämään nykyistä ripeämmin kestäviä 

hankintoja. Tavoitteena on vähentää julkisen sektorin ympäristökuormitusta ja ilmastovaikutuksia.

Viimeistään vuonna 2015 kaikissa valtion keskushallinnon, kuten ministeriöiden, hankinnoissa on otettava ympäristönäkö-

kulma huomioon. Kuntien ja valtion paikallishallinnon suositellaan ottavan ympäristön huomioon vuonna 2010 vähintään 

25 prosentissa hankinnoista ja vuonna 2015 puolessa hankinnoista. Valtion keskushallinnolle tavoitteet ovat velvoittavia, 

kunnille ja valtionyhtiöille suositeltavia.

Kestävät hankinnat ulotetaan myös lautaselle

Julkisissa keittiöissä aiotaan tarjota entistä useammin luomua, sesonginmukaista ruokaa tai kasvisruokaa. Lisäksi ympäris-

tö- ja energiamerkkien kriteerejä suositellaan hyödynnettävän tehokkaammin.

Lisää neuvontaa ja uusi rahoitusmalli

Hallitus tukee tavoitteiden toteuttamista lisäämällä tietoa ja neuvontaa. Motiva Oy:n yhteyteen on perustettu ympäris-

töteknologiahankintojen neuvontapalvelu. Lisäksi suunnitellaan muun muassa sähköisen tietopankin perustamista sekä 

neuvonnan lisäämistä julkisten keittiöiden ruokapalveluissa.

Valtioneuvoston linjauksia julkiselle sektorille on valmistellut ympäristöministeriö yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön 

sekä laajan työryhmän kanssa. Lue lisää periaatepäätöksestä:

http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=319096&lan=fi

Julkinen sektori edistämään kestäviä hankintoja

25. - 27.8.2009

Fostering healthy food systems through organic agriculture - Focus on Nordic-Baltic Region, Tarto, Viro

23. - 24.9.2009

Healthier milk and functional dairy products, Dröbak, Norja

Lisätietoja NJF:n toiminnasta sekä seminaareihin ilmoittautuminen ja ohjelmatiedot www.njf.nu

NJF -seminaareja 2009
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Terve Valinta -kampanjan tavoite on lisätä terveellisten elintarvikkeiden kysyntää ja tarjontaa. Kampanjassa järjestöjen jä-

seniä ja kuluttajia pyydetään kysymään tai ostamaan kampanjaan valittuja terveellisiä tuotteita ruokakaupoista. Tavoite on 

saada kaupan valikoimista päättävät henkilöt kiinnittämään huomiota terveyden edistämiseen  terveellisten tuotteiden esil-

lepanoon. Kuluttajat voivat vaikuttaa sekä ruokakauppojen että edelleen elintarviketeollisuuden valikoiman terveellisyyteen.

Elo-syyskuussa toteutettavalla kampanjalla kiinnitetään samalla kuluttajien huomio elintarvikkeiden ravintosisältöön ja 

pakkausmerkintöihin. Pakkausmerkintöjen lukutaito auttaa kuluttajia valitsemaan terveellisiä elintarvikkeita. Kaupoista 

kysytään ja ostetaan seuraavia tuotteita: 

Marinoimaton siipikarjanliha• 

Marjat ja yrtit (tuoreet, pakastetut ja kuivatut marjat, marjatäysmehut, tuoreet ja kuivatut yrtit)• 

Uuden sadon omenat• 

Tuore kala• 

Maustamaton, rasvaton jogurtti• 

Ruisleipä (ruista vähintään 50 %, kuitua vähintään 6 g /100 g, suolaa enintään 0,7 g /100g)• 

Vähäsuolaiset ja -rasvaiset juustot (suolaa enintään 1,2 %, rasvaa enintään 17 g /100 g)• 

Täyslihaleikkeleet (suolaa enintään 1,8 %, rasvaa enintään 3 g /100 g)• 

Mukaan valitut tuotteet ovat vain esimerkkejä ja terveellisiä tuotteita löytyy runsaasti lisää kaupan valikoimista.  Sydän-

merkki elintarvikkeessa helpottaa valintoja, koska kampanjaan valittujen tuotteiden kuitu-, suola- ja rasvagrammat ja 

-prosentit vastaavat Sydänmerkin kriteereitä.

Kampanjaa toteuttavat Agronomiliitto, Aivohalvaus- ja dysfasialiitto, Arktiset Aromit, Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto, Koti-

talousopettajien liitto, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus, Marttaliitto, Ravitsemusterapeuttien yhdistys, Ruoka-Suomi -teema-

ryhmä, Suomen Kuluttajaliitto ja Suomen 4H-liitto. Kampanjassa mukana olevat järjestöt antavat tarkemmat toteutusohjeet.

Lisätietoja

Simo Moisio

Arktiset Aromit ry

puh. 040 580 1186

http://www.arktisetaromit.fi/tervevalinta.php

Annikka Marniemi

Suomen Kuluttajaliitto

puh. 050 589 5780

Kuluttajat ja järjestöjen jäsenkunta haastetaan

 tekemään terveitä ruokavalintoja
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Packaging and Safety, 3 days, Sep-

tember 29 – October 1, 2009, the 

course will be given in Lund, Sweden.

This is the second time Lund Uni-

versity gives this course that has 

been developed for food and food 

packaging industries. First time the 

course was given last September, 

the demand then quickly outstripped 

available places. The course is now 

open for applications and we would 

be glad to have same R&D people 

and product innovation people from 

Finland. Below is a short description.

Nanotechnology has a growing and 

a potentially very big importance for 

the food industry and other associated 

industries. Scientists at the Lund Uni-

versity are the world leading when it 

comes to manufacture of nanostruc-

tures and the analysing on nanosca-

le. A broad and a practically oriented 

course has therefore been put forward 

to meet the needs from industries to 

gain knowledge and understanding 

about current research going on in 

this expansive field. The course dea-

ls with the current and coming app-

lications of nanotechnology in the 

food industry. The aim is to provide 

enough knowledge about nanotechno-

logy in order to go on with own ide-

as for new products and processes.

The course teachers are researchers 

from departments of Food Technolo-

gy, Physical Chemistry and Applied 

Biochemistry from Lund University and 

the Nanometer Structure Consortium, 

the Swedish centre for nanoscien-

ce and nanotechnology that was for-

med 20 years ago. Besides scientists 

from Lund University experts from 

STFI-Packforsk and Unilever Research 

in Holland will lecture at the course. 

STFI-Packforsk is one of the world’s 

leading R & D companies in the field 

of pulp, paper, packaging and logistics.

One of our guest lecturers will be 

talking about foam stabilisation, e.g. 

cream, using self-assembled fibre-like 

natural materials. About new possi-

bilities to achieve extremely stable 

(several months) foam by means of 

particles which have been surface mo-

dified, which gives them surface acti-

ve properties that could be used for 

stabilisation of foams and emulsions.

The course also treats nanosen-

sors and nanostructured films, nan-

olaminates and nanoparticles in po-

lymers and barriers, and professor 

Sara Linse from Lund University, 

who conducts research about risks 

with nanoparticles, will be talking 

about their influence on human body.

The course will be given in Eng-

lish language. The number of places 

is limited and we will fill the course 

in order of registration date. App-

lication deadline: August 21, 2009

Mirka Fahlander

LUND UNIVERSITY COMMISSIONED 

EDUCATION

mobil +46 708 398742

mirka.fahlander@education.lu.se

www.education.lu.se

Nanotechnology in Food Processing

Arktiset Aromit ry:n nettilehti

Arktiset Aromit ry:n verkkolehden uusin numero on ilmestynyt. Käy katsomassa, mitä ajan-

kohtaista luonnontuotealalla nyt keväällä tapahtuu! Osoitteessa voi myös liittyä jakelulistalle.

http://www.arktisetaromit.fi/nettilehti/index.php
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  Nro   Materiaalin deadline  Ilmestyminen
  3/2009  19.8.    4.9.
  4/2009  11.11.    27.11.

Ruoka-Suomi -tiedotteen ilmestyminen vuonna 2009

Food Safety Prosessihygienia (2x2 pv)
25. -26.5. ja 8.- 9.9.2009, Viikki, Helsinki

Koulutus valmentaa soveltamaan uusinta pro-
sessihygienian tutkimustietoa ja lainsäädäntöä 
elintarviketuotantoprosessien tila- ja laitesuun-
nittelussa. Koulutuksessa perehdytään mm. 
prosessilinjojen ylläpitoon, puhdistettavuuteen 
ja ilmanvaihtoon sekä omavalvontasuunnitel-
man puhdistus- ja hallintaohjelmaan.

Tiedustelut: Suunnittelija Irma Isotalo, 
p. (09) 191 54076 tai 040 825 6751, 
s-posti: irma.isotalo@helsinki.fi 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot osoitteessa: 
www.helsinki.fi/palmenia/koulutus
Helsingin yliopisto
Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia
www.helsinki.fi/palmenia

Yliopistollista täydennyskoulutusta



	 25.	-	26.5.2009	 Food	Safety	Prosessihygienia,	Helsinki	(www.helsinki.fi/palmenia/koulutus)

	 10.	-	11.6.2009	 YTR-hankeseminaari,	Tampere	(www.maaseutupolitiikka.fi)

 30.7. - 2.8.2009 Farmari, Kokkola (www.farmari.net)

	 6.	-	9.8.2009	 Kotiseutupäivät	2009,	Nilsiä	(www.kotiseutupaivat2009.fi)

 21. - 23.8.2009 Smaklust, Tukholma (christina@eldrimner.com)

	 31.8.	-	5.9.2009	 Lähiruokaviesti,	Muhos-Helsinki	(www.ekocentria.fi,	irma.karkkainen@sakky.fi)

	 4.	-	6.9.2009	 Kauhajoen	Ruokamessut,	Kauhajoki	(www.ruokamessut.fi)

	 5.9.2009	 Marjastuksen	SM-kisat,	Suomussalmi	(simo.moisio@arctic-flavours.fi)

 7.9.2009 Välipalalla on väliä, koulumarjaviikon avausseminaari, Kuopio 

	 	 (simo.moisio@arctic-flavours.fi)

	 7.	-	12.9.2009	 Koulumarjaviikko	(simo.moisio@arctic-flavours.fi)

	 8.	-	9.9.2009	 Food	Safety	Prosessihygienia,	Helsinki	(www.helsinki.fi/palmenia/koulutus)

	 22.	-	23.9.2009	 Karelian	Food	Forum,	Joensuu	(hanne.leppanen@pkky.fi)

	 29.9.2009	 Lähiruokaseminaari,	Helsinki	(www.ekocentria.fi)

 1.10.2009 600Minutes HoReCa, Helsinki (www.managementevents.com)

	 1.	-	2.10.2009	 Villisikapäivät	Pohjois-Karjalassa	(hanne.leppanen@pkky.fi)

	 2.	-	4.10.2009	 Turun	Ruokamessut,	Turku	(www.turunmessukeskus.fi)

	 10.	-	14.10.2009	 Anuga	2009,	Köln	Saksa	(helena.airaksinen@entre.fi,	www.entre.fi)

	 12.	-	16.10.2009	 Agroprodmash	2009	-näyttely,	Moskova	(netta.kuismanen@entre.fi)

	 22.10.2009	 Toimialaraportti:	leipomoalan	seminaari	(leena.hyryla@te-keskus.fi)

 26. - 27.10.2009 Närproducerat, Jönköping, Ruotsi (http://www.elmia.se/sv/narproducerat/)

 2. - 3.11.2009 Uusi Pohjoismainen Ruoka -ohjelman päätöstilaisuus, Kööpenhamina Tanska (jve@life.ku.dk)

 3.11.2009 Ateria 2009, Helsinki (www.wanhasatama.com)

	 6.	-	8.11.2009	 ELMA	2009,	Helsinki	(www.finnexpo.fi)

	 1.	-	2.12.2009	 Elintarvikeyrittäjyyden	kehittämisseminaari,	Kuopio	(arja.meriluoto@utu.fi)

 16. - 17.3.2010 Luomupäivät 2010

	 17.	-	19.3.2010	 GASTRO,	Helsinki	(www.finnexpo.fi)

	 21.	-	24.9.2010	 PacTec,	FoodTec,	GrafTec	2010,	Helsinki	(petra.samppa@finnexpo.fi)

Tapahtumakalenteri
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