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Tapahtumakalenteri

21. - 24.2.2008 BioFach 2008 (www.biofach.de)

23.2.2008 iPopy ja OOOH-tapaamiset BioFach-messuilla Nürnbergissä Saksassa (kirsi.malaska@sakky.fi)

4.3.2008 Food International Day, Helsinki (marianna.niskanen@finpro.fi) kts. s. 23

7. - 12.3.2008 INTERNORGA, Hampuri (mikko.nummi@dfhk.fi)

10.3.2008 Enterprise Europe Network infotilaisuus, Turku  (www.yrityssuomi.fi/yrityseurooppa) kts. s. 24

11. - 14.3.1008 Green Dinner -kattauskilpailu ja kestävät hankinnat Gastro-messuilla (kirsi.malaska@sakky.fi) kts.s. 27

13. - 15.3.2008 Gastro-messut, Helsinki (www.finnexpo.fi/gastro)

2.4.2008 Marjat ja terveys -seminaari, Helsinki

(http://www.teknia.fi/main.asp?sid=1&sivu=58&kpl=67&o=58&ok=67&files=0&a=0)

6.5.2008 Elintarvikepäivä 2008 (www.etl.fi/etp)

14. - 16.5.2008 Lähiruoka 2008, Tampere (www.lahiruokamessut.fi) kts. s. 26

14.5.2008 Ympäristö ja kestävä kehitys -seminaari, Tampere (www.lahiruokamessut.fi)

15.5.2008 Julkishallinto/kunnat -seminaari, Tampere (www.lahiruokamessut.fi)

16.5.2008 Logistiset ratkaisut kaupan ja ravintoloiden näkökulmasta, Tampere  (www.lahiruokamessut.fi)

14. - 16.5.2008 Elintarviketeollisuuden ammattimessut, Tampere (www.elintarviketeollisuus.fi)

16. - 20.6.2008 IFOAM-kongressi, Modena, Italia ammattikeittiöteemapäivä (kirsi.malaska@sakky.fi)

31.7. - 3.8.2008 Farmari Suomen Maatalousnäyttely, Lahti (www.farmari.net)

18. - 24.8.2008 Lähiruokaviesti 2008 (kirsi.malaska@sakky.fi)

18.8.2008 Lähiruokaviestin toritapahtuma Kajaanissa (kirsi.malaska@sakky.fi)

19.8.2008 Lähiruokaviestin toritapahtuma Joensuussa (kirsi.malaska@sakky.fi)

20.8.2008 Lähiruokaviestin toritapahtuma Lappeenrannassa (kirsi.malaska@sakky.fi)

21.8.2008 Lähiruokaviestin tapahtuma Heinolan Heilassa (kirsi.malaska@sakky.fi)

21. - 22.8.2008 Maaseutututkijatapaaminen, Kuhmo (www.mua.fi)

1. - 28.9.2008 Lähiruokaviikot 2008 (kirsi.malaska@sakky.fi)

5. - 7.9.2008 Kauhajoen Ruokamessut

30.9.2008 Lähiruokaseminaari Eduskunnassa (kirsi.malaska@sakky.fi)

3. - 5.10.2008 Turun Ruokamessut, Turku (info@turunmessukeskus.fi)

5. - 6.11.2008 Risk Assessment of Global Agrifood Production Chains, Helsinki (oiva.niemelainen@mtt.fi)

7. - 9.11.2008 ELMA maaseutumessut ja Kädentaito-tapahtuma, Helsinki (www.finnexpo.fi)



Ruoka-Suomi -tiedote

Ruoka-Suomi -tiedote kertoo elintarvikealan

kehittämistyöstä. Tiedote ilmestyy vuonna

2008 neljä kertaa. Tiedotteen kunkin nume-

ron painomäärä on 1900 kpl. Jakelulistalla

on noin 1400 elintarvikealan toimijaa. Levi-

tä tiedotetta kaikille, joita elintarvikealan ke-

hittäminen 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 pal-

vella eri puolilla Suomea olevia elintarvike-

alan toimijoita ja yrityksiä kertomalla valta-

kunnan tason asioista, verkostoitumisesta

ja muista kaikkia elintarvikealan kehittäjiä kiin-

nostavista asioista. Toisaalta tavoitteena on

välittää eri alueellisten toimijoiden tietoja, ko-

kemuksia ja aikomuksia muille hyödynnet-

täväksi. Toivottavasti löydät tiedotteesta

sinulle uusia asioita ja rohkaistut ottamaan

yhteyttä kirjoittajiin.

Toimitus odottaa aktiivisuutta elintarvikealan

toimijoilta. Luiska tekstiä syntyy helposti.

Kyse on aktiivisuudesta. Kertomalla asiois-

ta auttaa toisia ja voi toisaalta saada arvo-

kasta palautetta omaan toimintaan muilta.

Ruoka-Suomi -tiedotetta voit lukea Ruoka-

Suomi sivustosta osoitteesta

www.maaseutupolitiikka.fi.
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Ajankohtaista Ruoka-Suomesta

 

Ruoka-Suomi -tiedotteen viime nu-

merossa (4/07) oli artikkeli Maaseu-

tupolitiikan yhteistyöryhmän (YTR)

työn alla olevista maaseutupoliittisen

selonteon ja kokonaisohjelman val-

misteluprosesseista. Ruoka-Suomi -

teemaryhmän omia tekstiosuuksia

valmisteltiin kahdessa eri kokoukses-

sa käyttäen avuksi tehtyjä selvityk-

siä sekä myös joulukuussa tehdyn

webropol-kyselyn vastauksia; valmis-

telutekstit lähetettiin tammikuun lo-

pussa YTR:lle. Strategisesti teksti ko-

rostaa tuttuja asioita: yritysten kan-

nattavuuden ja toimintaedellytysten

turvaamista, ammattitaitoa niin yrityk-

siin kuin kehittäjätahoille, laadukkai-

den tuotteiden saamista kuluttajille

sekä elintarvikkeiden kytkemistä yhä

määrätietoisemmin mm. matkailuun

ja hyvinvointipalveluihin.

Kokonaisuudessaan valmistelupro-

sessi etenee niin, että YTR asettaa

helmikuun kokouksessaan varsinai-

sen valmisteluryhmän, joka siis jat-

kaa suoraan siitä, mihin helmikuun

puolivälissä toimintansa päättävä

strategiaryhmä lopettaa. Helmikuun

lopulla alkaa myös laaja, kymmeniä

tahoja käsittelevä neuvottelukierros

ja keväämmällä käynnistyvät maa-

kunnalliset neuvottelutilaisuudet. Alu-

eille on myös perusteilla TE-keskus-

ten, maakuntaliittojen sekä järjestö-

jen edustajista koottu yhteyshenkilö-

verkosto, joiden tehtävänä on kom-

mentoida ohjelmaluonnoksia keräten

alueiltaan taustatahojensa komment-

teja sekä avustaa myös alueellisten

tilaisuuksien järjestämisessä, alueel-

lista verkostoa täydennetään nähtä-

västi vielä alueellisten ympäristökes-

kusten edustajilla.

YTR:n laajempien tehtävien lisäksi

Ruoka-Suomen vuoden 2008 toimin-

nassa korostuu muutama selkeä teh-

täväkokonaisuus. Vuonna 2008 teh-

dään jälleen alan pienyritysten toi-

mintaympäristö -tutkimus, johon toi-

vottavasti yritykset myös aktiivisesti

vastaavat. Tutkimus antaa hyvän tie-

topohjan siitä, mitä yrityksille kuuluu

nyt ja mitä ne odottavat tulevaisuu-

delta; kehittäjille tutkimus antaa myös

selkeitä kehittämiskohteita ja -teemo-

ja.

Menekinedistämisstrategian eteen-

päinvientiä jatketaan vuonna 2008

erityisesti oman portaalin rakentami-

sen kautta; Internet-osoite

www.aitojamakuja.fi on avattu ja myö-

hemmin tänä vuonna sinne tulee il-

mestymään niiden alan yritysten yh-

teystiedot, jotka tietojen julkaisemi-

seen antavat luvan. Portaalilla pyri-

tään vastaamaan siihen kysymyk-

seen, että mistä alan pienyrityksiä

ylipäätään löytyy, portaali on myös

näkyvä keino Aitoja Makuja -sloga-

nin vahvistamiseen. Portaali keskit-

tyy siis tiedonvälitykseen, ei yritysten

tai niiden tuotteiden markkinointiin.

Se ei ole myöskään tilausjärjestelmä

eikä esimerkiksi tule korvaamaan

vuodenvaihteessa suljettua

Ruokakori.fi -järjestelmää.

 
Vain muutos on pysyvää?

 

Vuodenvaihteessa toimintansa aloit-

ti uusi “superministeriö” eli työvoima-

ja elinkeinoministeriö, joka kokosi

yhteen nimensä mukaisesti työvoi-

ma- ja elinkeinokysymykset sekä alu-

eiden kehittämisen. Seuraavaksi vuo-

rossa on aluehallinnon iso

remontti, jonka kokonaisuuden on

tarkoitus hahmottua maaliskuun

aikana.  Tavoitteena on koota aluei-

den voimavaroja, lisätä kansanvaltai-

suutta sekä vähentää ja selkeyttää

aluehallinnon toimijoita.

Myös alueiden kehittämiseen liittyvis-

sä ohjelmissa on käynnissä uudistus-

prosessi, sil lä TEM on

käynnistänyt r ipeällä tahdilla

läpivietävän (alueellisen) koheesio-

ja kilpailukyky –ohjelman valmistelun.

Ns. KOKO-ohjelma aloittaa 2009

alusta ja se kokoaa aluekehi-tyslain

mukaisia erityisohjelmia. Käytännös-

sä siis viime vuonna hyväksytyt AKO

(aluekeskusohjelma), AMO (maaseu-

tupoliittisen erityisohjelman alueelli-

nen osio) ja saaristo-ohjelma jäävät

toteuttamisessaan kesken; tiettyjä

toimivia osia em. tullaan varmasti

KOKOonkin sisällyttämään, erityisoh-

jelmista osaamiskeskusohjelma jat-

kuu ainoana erillisenä ohjelmana. 

Aluepoliittinen periaatepäätös, Yritys-

Suomen seudullisten palvelupistei-

den kehittäminen ja seudullisten

kehittämisohjelmien kokoaminen li-

sää puolestaan paikallisen kehittämi-

sen painoarvoa. Kaikkiin maakunta-

ohjelmiin on myös jatkossa tarkoitus

sisältyä erityinen maaseutuosio.

 

Rakennerahasto-ohjelmien samoin

kuin Manner-Suomen maaseudun

kehittämisohjelman 2007 - 2013 (ns.

MAKE-ohjelma) toimeenpano on

käynnistynyt. MAKE-ohjelman toi-

meenpanosta vastaavan Maaseutu-

viraston mukaan ao. kehittämisoh-

Poimintoja
ohjelmapolitiikan ja kehittämistoiminnan tilkkutäkistä
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jelmasta rahoitettavien yritystukien

myöntöpäätösten tekeminen TE-kes-

kuksissa alkaa viikolla 15. Hanketu-

kien päätöksiä ei kuitenkaan vielä ole

odotettavissa. Samaan aikaan kun

ohjelman tietojärjestelmä valmistuu

ja jo vireillä oleviin hakemuksiin ale-

taan tehdä päätöksiä, valmistellaan

ministeriössä joitakin ohjelma- ja ase-

tusmuutoksia.  Niistä tarkemmin seu-

raavassa.  

 

MAKE-ohjelma elintarvikealan yri-

tysten kannalta

 

MAKE-ohjelmasta voidaan tällä

k a u d e l l a  r a h o i t t a a  a i e m p a a

l a a j e m m i n  e l i n t a r v i k e a l a n

toimintaa sekä yrityksissä, että laa-

join toimialan kehittämistoimin. Edel-

leen rahoitetaan myös koulutus- ja

tiedonvälityshankkeita, jotka palvele-

vat yksittäisiä yrityksiä ja koko elin-

tarvikeketjua.  

 

Yritystukia voidaan osoittaa kaikille

maaseudun elintarvikealan mikroyri-

tyksille, siis alle 10 henkeä työllistä-

ville. Ensiasteen jalostuksen inves-

tointeja rahoitetaan kaikissa alle 250

henkeä työllistävissä pk-yrityksissä,

jotka voivat sijaita myös

asutuskeskuksissa. Tuen taso vaih-

telee pienillä yrityksillä alueen mukai-

sesti enimmillään 20 - 35 prosenttiin

ja summana enimmillään ensiasteen

jalostuksen investoinneissa 500 000

euroa, muissa elintarvikealan inves-

toinneissa 200 000 euroa 3

vuoden aikana (ns. de-minimis -tuki). 

 Yritysten tuotteiden, markkinoinnin,

prosessien kehittämiseksi tai asian-

tuntija-avun hankkimiseksi on tarjol-

la sekä alkavien yritysten yritys-se-

teli -tyyppinen kehittämistuki, että

enimmillään 50 prosentin tuki, jota

yritykset voivat hakea myös yhteisesti

ja jatkossa myös ns. kehittämisyhtei-

sön avulla. Aloittavien yritysten kehi-

tystä tukee myös ensimmäisten pal-

kattavien työntekijöiden palkkatuki,

joka on enimmillään 50 % palkkakus-

tannuksista.  

 

Takaiskuna ohjelmavalmistelussa

koettiin se, että komissio ennen lo-

pullista hyväksymistä viime kesänä

poisti ensiasteen jalostajilta sekä

palkkatuen, että yrityskohtaisen ke-

hittämistuen. Ohjelmaan esitettiinkin

heti viime kesänä muutosta, joka kui-

tenkin mahdollistaisi myös ensias-

teen yr ityksil le yr ityskohtaiset

kehit tämishankkeet.  Komission

kanta esityksiin varmistuu lähikuu-

kausina. 

 

Vuoden vaihteessa voimaan tullut

lakimuutos mahdollisti sen,

että päästiin valmistelemaan myös

alemman asteisiin asetuksiin yritys-

ten tarpeita paremmin palvelevia

muutoksia. Esimerkkinä mainittakoon

kehittämisyhteisö yritysryhmähank-

keissa. 

 

Ohjelmarahoitus tulee kauden aika-

na mahdollistamaan aiempaa enem-

män tutkimusta ja innovaatioi-

den syntymistä ja käyttöönottoa

edistävää kehittämistyötä. Erityises-

ti on hyvä muistaa, että maaseutu-

ohjelma kattaa yhtenäisesti koko

Manner-Suomen, joten yritykset voi-

vat hakea yhteistyökumppaneita ja

asiantuntemusta yli koko maan.  

Ohjelman tavoitteista, toimenpiteistä

ja tukimuodoista tarkempaa tietoa

löytyy ohjelman verkostoyksikön yl-

läpitämiltä maaseutu.fi sivuilta ja TE-

keskuksista.

Kirsi Viljanen

ylitarkastaja

Ruoka-Suomi -teemaryhmän pj.

Maa- ja metsätalousministeriö

Sirpa Karjalainen

jaostopäällikkö

Maa- ja metsätalousministeriö
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Ruoka-Suomi -teemaryhmä on teet-

tänyt jo kolme kertaa elintarvikealan

pk-yrityksiä ja niiden toimintaympä-

ristöä koskevan selvityksen. Edelli-

sen selvityksen julkistamisen yhtey-

dessä syksyllä 2004  todettiin, että

silloin julkistettu selvitys on aiheellista

uusia noin neljän vuoden kuluttua.

Neljä vuotta on kulunut uskomatto-

man nopeasti ja nyt olemme aloitta-

massa uuden selvityksen tekoa.

Selvityksessä tullaan noudattamaan

edellisen selvityksen hyviksi havait-

tuja periaatteita. Eli edelleen tulem-

me hakemaan vastauksia seuraaviin

kysymyksiin: Millaiset ovat elintarvi-

kealan pk-yritysten liiketoiminnalliset

toimintaedellytykset ja mitkä ovat

elintarvikealan pk-yritysten kasvu- ja

kehittämistavoitteet? Kysymyksiin tul-

laan etsimiään vastauksia viiden eri

teeman avulla:

1. Yrityksen tuotantoprosessi: raaka-

aineiden hankinta, yhteistyö ja laa-

dunhallinta

2. Yrityksen markkina-alue, markki-

nointikanavat ja asiakkaat

3. Yrityksen kilpailuympäristö

4. Yrityksen menestyminen ja suori-

tuskyky

5. Yrityksen kasvu ja kehittyminen

Selvitystyössä hyödynnetään Ruoka-

Suomi -teemaryhmän aluejäsenten

paikallistuntemusta. Selvitys pyritään

mahdollisimman pitkälle kohdenta-

maan edellisen selvityksen kohdeyri-

tyksille. Osa yrityksistä on tosin lo-

pettanut, mutta teemaryhmän alue-

jäsenten avulla pyrimme paikkaa-

maan syntyneet aukot. Samoin tee-

maryhmän jäsenet ovat olleet vaikut-

tamassa kysymysten tarkentami-

seen. Kysymyksiä muokataan jonkun

verran ottaen kuitenkin huomioon

sen, että vertailtavuus vuoden 2004

selvitykseen säilyy mahdollisimman

hyvänä.

Kysymyslomakkeet postitetaan hel-

mikuun aikana kaikille otannan mu-

kaisille yrityksille ja sen jälkeen yri-

tykseen soitetaan. Heillä on myös

mahdollisuus vastata kirjallisesti ky-

selyyn. Tavoitteena on saada työ val-

miiksi Juhannukseen mennessä. Sel-

vitystyötä pystyvät hyödyntämään

niin elintarvikealan yritykset kuin

kaikki elintarvikealan kanssa tekemi-

sissä olevat kehittäjäorganisaatiot.

Selvitystyön käytännön toteuttami-

sesta vastaa Savonia-ammattikor-

keakoulun ruokapalvelun lehtori, KM

Seija Mäki yhteistyössä kehittämis-

päällikkö Markku Wulffin kanssa.

Lisätietoja

Markku Wulff

puh. 044 785 6010

markku.wulff@savonia.fi

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2008

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympä-
r istö 2004  on luettavissa
www.ruokasuomi.fi > selvitykset ja tutki-
mukset
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Pienteurastus pohjoismaissa -hank-

keen ensimmäinen työtapaaminen

järjestettiin tammikuun alussa Lie-

dossa. Viranomaiset, yrittäjät ja lähi-

ruuan edistäjät  Norjasta, Islannista,

Ruotsista ja Suomesta vaihtoivat ko-

kemuksia ja kartoittivat  toimintatapo-

ja, joilla pienimuotoista teurastustoi-

mintaa voitaisiin  helpottaa. Kolme-

vuotisen yhteistyöhankkeen tavoit-

teena on löytää uusia ratkaisuja ja toi-

mintatapoja tilateurastamojen lihan-

tarkastukseen ja teurasjätteiden kä-

sittelyyn.

Tarkastuskäytännöt vaihtelevat

Pohjoismaiden melko samanlaisesta

lainsäädännöstä huolimatta vaihtele-

vat  eläintarkastuskäytännöt sekä

maiden sisällä että maiden välillä.

Ruotsissa on havaittu suuria eroja

eläintarkastuksen tarkkuudessa tilo-

jen välillä, vaikka maassa toimii vain

muutama tarkastaja. Lisäksi maksut

ovat vaihdelleet suuresti tarkastuk-

seen liittyvien eripituisten matkojen

tuomien kulujen vuoksi. Tähän puut-

teeseen tuli tämän vuoden alussa

helpotusta valtion kolmeksi vuodek-

si myöntämästä miljoonan euron

avustuksesta, jolla halutaan tasata

sijainnista johtuvia kuluja. Islannissa

aiotaan käyttää eläinlääkärien ohes-

sa terveen eläimen tunnistamiseen

koulutettuja avustajia lihantarkastuk-

seen. Vielä ei ole määritelty, millai-

sen koulutuksen avustaja tarvitsee.

Suomessa tarkastukset suorittaa

kunnaneläinlääkäri. Järjestely takaa

teurastamon ulkopuolisen asiantun-

tevuuden myös syrjäisemmillä seu-

duilla. Ongelmia tuottavat käytännös-

sä  kunnittain suuresti vaihtelevat tar-

kastusmaksut. Toisinaan on ollut vai-

kea saada eläinlääkäriä ajoissa pai-

kalle.

Suurin osa eläimestä ei ole lihaa

Kun eläin teurastetaan, puolet  ruhos-

ta ei ole lihaa. Sivutuotteiden käsit-

telyä  määrittää sivutuoteasetus. Ny-

kyjärjestelyt ovat johtaneet siihen,

että monissa teurastamoissa  sivu-

tuotteet käsitellään kalliina jätteenä,

vaikka miltei koko ruho pystyttäisiin

hyödyntämään.  Terveissä eläimissä

on vain vähän riskialtista ainesta, kun

sitä käsitellään asiantuntevasti. Hin-

noittelu ei suosi lajittelua ja monilta

teurastamoilta puuttuu asiantuntijuut-

ta jatkojalostuksen monipuolisista

mahdollisuuksista. Norjassa ja Ruot-

sissa kerätään suuri osa sivutuotteis-

ta jätteenä. Lampaan villa ja nahka

Tilateurastustoimintaa kehitetään
yhteispohjoismaisin voimin

“Teurastusalalla emme ole tottuneet katsomaan
kovin kauas. Tämä seminaari avasi uuden toimin-
tamallin pohjoismaisessa yhteistyössä”, kiteytti
Norjan hankevastaava Jens Eide seminaarin jäl-
keistä tunnelmaa.

Opintokäynti Lallin Lammas Oy:ssä
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käsitellään erikseen ja jatkojaloste-

taan. Norjassa Norsk Protein kerää

loput sivutuotteista ja myy osan ul-

komaille. Silti sivutuotteet muodosta-

vat teurastamoille merkittävän kulu-

erän. Sen vuoksi kompostointiyhteis-

työ kiinnostaisi yrittäjiä. Norjan poh-

joisosassa, Finnmarkissa, saa kom-

postoida ja levittää terveiden eläin-

ten vatsan ja suolen sisältöä suoraan

pellolle, jos on hakenut viranomaisel-

ta siihen luvan. Islannissa ei ole pien-

teurastamoja, mutta teoriassa syrjä-

seuduilla saa kompostoida ja hauda-

ta teurasjätteitä maahan. Meneillään

olevassa projektissa Pohjois-Islan-

nissa kompostoidaan suuren teuras-

tamon jätteet. Hankkeessa  hyödyn-

netään suomalaista tekniikkaa.

Upsalan kaupungin bussit kulke-

vat teurasjätteen voimalla

Ruotsissa lyhyet välivarastointiajat

koetaan ongelmallisiksi. Kompostointi

ei ole mahdollista. Tai paremmin sa-

nottuna, se olisi mahdollista hakemal-

la viranomaishyväksyntä, mutta tieto

hyväksyttävistä menetelmistä puut-

tuu. Kiinnostus tilakohtaisiin biokaa-

sulaitoksiin on suuri, mutta kokemus-

ta niistä ei ole. Isoista laitoksista tie-

detään enemmän. Upsalan kaupun-

gissa liikennelaitos hyödyntää jo teu-

rasjätteestä tuotettua biokaasua

linja-autojen polttoaineena.

Toimivia lajittelukäytäntöjä on

mutta niitä ei tunneta

Suomessa maa on jaettu kahteen

vyöhykkeeseen: Suurin osa Länsi- ja

Etelä-Suomesta  on määritelty tiheäs-

ti asutuksi seuduksi. Suurin osa lo-

pusta on harvaan asuttua. Harvaan

asutulla  alueella saa luokan 2 ja 3

sivutuotteet pienessä määrin kaivaa

maahan. Kompostoida saa myös, jos

hakee kompostoinnille Eviran hyväk-

synnän. Hyväksynnän saamiseksi on

osoitettava, että komposti saavuttaa

riittävän lämpötilan ja lämpötilaa pys-

tytään seuraamaan. Tämä onnistuu

parhaiten  pienessä kompostorissa.

Toimivia yksiköitä ei vielä ole. Luo-

kan 1 sivutuotteet on aina toimitetta-

va Honkajoen käsittelylaitokselle.

Sinne toimitettavat erät voidaan pa-

kastaa ja saada näin järkevämmät

kuljetusvälit.

Tiheämmin asutulla alueella mitään

ei saa kaivaa maahan, vaan sivutuot-

teet on käsiteltävä hyväksytyissä lai-

toksissa. Hyväksyttyjä päälaitoksia

ovat Honkajoki  Oy,  jossa käsitellään

luokan 1 sivutuotteet  ja Findest Pro-

tein luokalle 2 ja 3  Kaustisilla. Lisäk-

si suurin osa luokan 2 ja 3 sivutuot-

teista saa toimittaa tilarehustamoille

jalostettavaksi turkiseläinten rehuksi.

Teoriassa luokkien 2 ja 3  sivutuot-

teita voitaisiin käsitellä paikallisesti

biokaasulaitoksissa tai ohjata muu-

hun jatkojalostukseen. Käytännössä

monin paikoin viedään kaikki sivu-

tuotteet jätteenä lajittelematta Hon-

kajoelle, koska hintaero luokkien

välillä on hyvin pieni ja  kuljetus eri

paikkoihin  lisäisi kustannuksia.  Moni

pienteurastusyrittäjä kokee, ettei la-

Pienteurastamojen tuotteet tuottavat monimuotoisia
makuelämuksiä ja luovat maakuntien kasvot.

1800-luvun navetta oli tuottoisa kokousympäristö
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jittelu riskiaineksien ja muun välillä

kannata. Lajittelua hankaloittaa tar-

vittava punnitus ja puuttuva rahtiso-

pimusjärjestelmä. Vaikka punnitus ja

lajittelu suoritetaan teurastamolla, on

kuljetuksissa usein tapahtunut se-

kaannuksia. Laskun sekaannuksista

maksaa teurastamo.

Sivutuoteasetus kaipaa selvennys-

tä

Kun työpajaseminaarissa oli tutustut-

tu eri maiden käytäntöihin, pohdittiin

työryhmissä, mitä toimenpiteitä tar-

vitaan tilanteen parantamiseksi. Mo-

nille osanottajille oli yllättävää huo-

mata, ettei tilanteen helpottaminen

vaadi useimmissa kysymyksissä uut-

ta lainsäädäntöä, vaan toimivien rat-

kaisujen laajempaa käyttöönottoa.

Ruotsissa Elintarvikevirasto (Livsme-

delsverket) on luonut tähän tarkoituk-

seen kaksi neuvoa antavaa virkaa.

Lainsäädännöllistä muutosta kaivat-

tiin sivutuoteasetukseen, etenkin

luokkien määritelmiin. Seminaari

osoitti, että nykyinen jaottelu tekee jo

keskustelun asiasta hyvin vaikeaksi.

Käytännön kannalta olisi järkevää

erottaa riskiaines ja jätteet selkeäm-

min hyödyllisistä sivutuotteista. Asi-

allisen jatkokäsittelyn kannalta on

tärkeää, ettei joidenkin riskiaineksi-

en  vuoksi jouduta kokonaisuutta kä-

sittelemään vaikeimman kautta. Jot-

ta kaikkia sivutuotteita ei luokiteltaisi

jätteeksi, tarvitaan lainsäädäntöön

takaisin sanat riskiaines ja jäte.

Eläintarkastus osana teurastamon

laatuketjua

Seminaarin yhteydessä järjestetty

opintokäynti pienelle teurastamolle

osoitti, että lajittelu voidaan järjestää

sujuvasti, kun se suunnitellaan osak-

si teurastustapahtumaa. Yhteistyö

eläinlääkärin kanssa toimi teurasta-

molla esimerkillisesti. Iltapäivällä ta-

pahtuvat  eläintarkastukset mahdol-

listivat sujuvan teurastustoiminnan

riippumatta eläinlääkärin kiireellisis-

tä hälytyksistä. Vaikka käytäntö sopii

vain tiloille, joilla teurastettavat eläi-

met ovat yön yli, se osoittaa oikeaan

suuntaan: Kun teurastaja mieltää

eläinten tarkastuksen hyödylliseksi

toimenpiteeksi ja eläinlääkäri pien-

teurastamon edistyksenä eläinten

eettisessä kohtelussa, molempia tyy-

dyttävä ratkaisu voi löytyä nykysää-

döksien sisälläkin.

www.ruokasuomi.fi kohdassa tilai-

suuksien materiaali on ruotsinkieli-

nen kooste koko työpajasta.

Elintarviketurvallisuusvirato Eviran

www-sivuilla on tietosivu liityen eläin-

peräisiin sivutuotteisiin osoitteessa:

http://www.evira.fi/portal/fi/asiakoko-

naisuudet/elainperaiset_sivutuotteet

Lisätietoja

Heidi Valtari

puh. (02) 333 6416, 0400 487 160

heidi.valtari@utu.fi

Miten tästä eteenpäin?

 - Kuntien voimalaitosten ja teurastamojen yhteistyö on suositeltavaa, jotta
löydettäisiin erilaisilla pilottiprojekteilla tehokkaat tavat energian hyödyntä-
miseksi biokaasuna.
-Teurasjätteen lannoitevoiman saamiseksi  talteen tutkimuslaitoksilta toivo-
taan avoimia tutkimuksia turvallisten kompostointimenetelmien kehittämiseksi.
-Tietoa tarvitaan myös välivarastointimenetelmistä. Välivarastointia paranta-
malla saadaan sivutuotteiden jatkokäsittely taloudellisemmaksi.
-Tutustumiskäynnit toimiviin biokaasulaitoksiin voivat lisätä tietämystä ja
madaltaa kokeilukynnystä.
-Projektikirjasto, jonne kaikki tila- ja pienteurastukseen liittyvät tutkimukset
kerättäisiin, auttaisi tehostamaan tutkimus- ja kehittämistoimintaa
-Pätevyysvaatimuksia ja mahdollista lyhytkoulutusta  tulisi harkita. Tällä het-
kellä tietoa ei ole kaikilla sitä tarvitsevilla. Tietovajauksesta kärsivät sekä
ammatinharjoittajat että neuvontaa ja valvontaa harjoittavat viranomaiset.
Ratkaisuja haettaessa  on tärkeää pitää mielessä, että pienteurastamoilla
toimivat  usein erilaiset ratkaisut kuin vain harvoin teurastavilla tilateurasta-
moilla
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Syö marjoja ja marjatuotteita kaksi desia päivässä

Arktiset Aromit ry on valinnut tämän vuoden teemaksi ”Syö marjoja kaksi desilitraa joka päivä”. Teema on saanut

yhdistyksen kotisivuille oman osionsa: http://www.arktisetaromit.fi/2dlmarjoja/

Syö marjoja 2 dl joka päivä -nettisivuilla kerrotaan kuluttajille marjojen hyvistä ominaisuuksista, annetaan säilöntä- ja

käyttövinkkejä sekä kerrotaan suomalaisten marjastusharrastuksesta entisaikoina. Sivustolla on myös marjasanas-

to, jossa tutkimusmaailman vieraskielisiä sanoja on selitetty niin, että kuluttajakin ymmärtää ne.

Näiltä herkullisennäköisiltä nettisivuilta kuluttajat voivat lähettää myös sähköisiä postikortteja ystävilleen, tulostaa

marjakalenterin sekä osallistua marjatarina- ja marjavinkkikilpailuun jne. Saapuneita tarinoita ja marjaisia käyttövink-

kejä julkaistaan sivustolla. Vinkkikilpailun tarkoituksena on antaa kuluttajille uusia ideoita päivittäisen kahden desin

marja-annoksen nauttimiseksi. Toisten marjatarinat puolestaan innostavat lukijoita omille marjaretkille.

Luonnosta Sinulle –nettilehti  ja ruokaohje-esitteet kampanjan tueksi

Syö kaksi desiä päivässä –teeman julkistamiseen liittyy myös uusimman Luonnosta Sinulle –nettilehden numero.

Lehden artikkelit antavat uusinta tietoa luonnontuotealan tilanteesta. Jutuissa kerrotaan mm. kuluttajiin kohdistu-

neesta marjastuksen harrastusta ja käyttöä koskeneesta tutkimuksesta, Totuus ruoasta -TV-ohjelmasarjan marjoihin

liittyneistä kokeista, kuluttajien vaikeuksista pakkausmerkintöjen viidakossa, sienten mahdollisista terveysvaikutuk-

sista. Lehti antaa myös yrityksille tietoa omavalvonnassa vielä esiintyvistä ongelmista, luonnontuotealan kehitystilan-

teesta ja uusimmista tutkimuksista ja koulutuksista. Luonnosta Sinulle –lehti löytyy netistä osoitteesta: http://

www.arktisetaromit.fi/nettilehti/

Syö kaksi desiä päivässä –kampanjaan liittyen valmistuu myös lähiviikkoina kuluttajaesite sekä uusi Jälkiruoka mu-

kaan aterioille –ohjevihkonen. Niistä löytyy kuluttajien käyttöön lisää ruokaohjeita. Esitteitä jaetaan mm. maamme

kouluille käytettäväksi kotitalousopetuksessa, messuilla eri puolilla Suomea sekä yhteistyössä kotineuvontajärjestö-

jen kanssa järjestettävien kampanjoiden yhteydessä.

Lisätietoja

Arktiset Aromit ry

Päivikki Timonen

puh. 044 589 4376

Simo Moisio

puh. 040 580 1186
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Rakastajat-teatterin suhde ruokaan on intohimoinen

“Vain muutaman miehen tähden - viettelijän ABC näy-
teltiin Rakastajat-teatterin kahviossa. Miia Lindström,
Angelika Meusel ja Hilkka Ollikainen viettelivät miehiä
suklaakakun ja lättyjen voimin.”

Porilainen Rakastajat-teatteri tar-

joilee kulttuurin ystäville hengen ja

ruumiin ravintoa yhdessä paketis-

sa. Teatterikokemukseen tulee uu-

sia ulottuvuuksia, kun katsoja ko-

kee näytelmän näkö- ja kuuloais-

tin lisäksi myös maku- ja hajuais-

tillaan.

Teatterinjohtaja Angelika Meuselin

mukaan ruoka on aina ollut keskei-

sessä roolissa Rakastajien ohjelmis-

tossa. Lavalla on muun muassa vie-

telty miehiä paistamalla lättyjä ja

hämmennetty uusperheen makkara-

kastiketta. Resepti on toiminut jo vuo-

desta 1991, jolloin kaupungin ainut

ammattilaisista koostuva vapaa teat-

teriryhmä perustettiin. Teatterin käyt-

tämät nykykirjailijatkin tietävät Rakas-

tajien ruokasuhteesta ja osaavat ot-

taa sen huomioon työssään.

- Mielihyvää tuottavat asiat eivät oi-

keastaan ole niin kaukana toisistaan,

tuumii Meusel. Kipinän kahden into-

himonsa, ruoan ja teatterin yhdistä-

miseen hän sai jo opiskeluaikoinaan

Irlannissa hankkiessaan tienestejä

ravintolatyöntekijänä. Dublinilaiseen

Simon’s Placeen hän vei teatterin

ohella suomalaiset korvapuustit.

Väliajalla Rakastajien yleisö saattaa

päästä herkuttelemaan lavallakin

esiintyneillä ruoilla pääsylipun hin-

taan. Toisinaan yleisö yllätetään tee-

maan muuten sopivilla maistiaisilla.

Palsternakkaleivos  loihdittiin ilahdut-

tamaan katsojia Beckettiä ja Strind-

bergiä tulkitsevan Rakastin häntä -

palsternakkaako? –näytelmän kyyti-

pojaksi, lasillinen hehkuviiniä maus-

toi Lorcan teksteihin perustuvaa Heh-

kuva varjo -flamenco-esitystä.

Teatterin yhteydessä Rakastajat pyö-

rittävät tilausravintolaa. Tavallisimpia

ovat illalliset 20–40 hengen ryhmille,

mutta asiakaspaikkoja on 75. Keitti-

össä työskentelee tuntipalkalla yh-

destä kolmeen henkilöä ja Meusel

itse toimii pääkokkina, joka saattaa

hypätä väliajalla näyttämöltä tarjoili-

jankin hommiin. Työtunteja ei omas-

sa rakkaassa teatterissa lasketa.

Omaan etiikkaan sopivia ratkaisu-

ja

Laadusta pienen teatterin keittiössä

ei ole tarvinnut tinkiä.

- Teemme kaikki ruoat alusta asti itse

ja yritämme valita satakuntalaisia

tuotteita. Esimerkiksi hirveitä ulko-

maisia tomaatteja emme käytä lain-

kaan, viinit ovat luomuviinejä ja kah-

vi reilun kaupan kahvia. Ratkaisut

sopivat omaan etiikkaamme, sanoo

kasvissyöjäksi tunnustautuva Meus-

el.

Kustannukset ovat pysyneet kohtuul-

lisina, sillä torilta löytyy edullisia ko-

timaisia kasviksia ja lähikalaa suurim-

man osan vuotta. Toisaalta hinnat ei-

vät hallitse ostopäätöksiä, koska

Rakastajat on sydämenasia. Meusel

uskoo, että nuorekkaasta yleisöstä-

kin löytyy paljon eettisesti ajattelevaa

väkeä.

Ruokailun tilanneita hemmotellaan

suomalaiseen makuun sovitetuilla

Teatterinjohtaja Angelika Meusel virkisti yleisöä Elintarvikeyrit-
täjyyden kehittämisen hankseminaarissa Porissa marraskuus-
sa. Muihin seminaariesityksiin voi tutustua osoitteessa
www.ruokasuomi.fi > tilaisuuksien materiaali.
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kansainvälisillä vaihtoehdoilla sam-

osapiirailla ja tandoorilohella kruuna-

tusta intialaisesta puffetista espanja-

laiseen tapaspöytään papusalaattei-

neen ja katkaravuilla kuorrutettuine

munakoisoviipaleineen. Uudet resep-

tit maistatetaan ensin omalla väellä.

- Haluamme tarjota koskettavia esi-

tyksiä ja niin hyvää ruokaa kuin

osaamme, jotta teatterielämys olisi

mahdollisimman täysi, Meusel tote-

aa.

Luovuus löytyy itsestä huolehti-

malla

Rakastajat täyttää Meuselin kalente-

rin, mutta työmäärä on kuitenkin hel-

pottanut alkuajoista. Jos työelämä

alkaa tuntua liian kiireiseltä, on tär-

keää varata enemmän aikaa perheel-

le ja itselle. Samaa hän suosittelee

luovuuttaan etsiville ruokayrittäjille.

 - Elämä on monella kiireistä ja hel-

posti uuvuttavaa. On tärkeää pitää

itsestään hyvää huolta ja olla hyväs-

sä kunnossa sekä fyysisesti että hen-

kisesti. Olen huomannut, että ihmisel-

le, joka huolehtii itsestään, on kaikki

mahdollista, kannustaa Meusel, joka

vetää akkujenlatauskursseja teatte-

rin ohella.

Lisätietoja Rakastajat-teatterista

www.rakastajat.com

Lipunmyynti (02) 633 0125

Toimisto (02) 633 0126

Turun yliopiston täydennyskoulutus-

keskus koordinoi Vanhusten ravitse-

mus II –hanketta, jonka tavoitteena

on parantaa kotona asuvien vanhus-

ten ravitsemusta antamalla täyden-

nyskoulutusta kuntien avopalvelut-

yöntekijöille. Hanke käynnistyi tam-

mikuussa 2008 ja jatkuu vuoden

2009 loppuun. Rahoituslähteenä on

terveyden edistämisen määräraha,

jonka sosiaali- ja terveysministeriö

myöntää vuosittain.

Hanke on jatkoa vuonna 2005

toteutetulle hankkeelle, jossa täyden-

nyskoulutuksen lisäksi tarjotti in

kehittämis- ja konsultointipalveluja

kuntien ravitsemuskeskuksille. Kun-

nat kehittivät tukiateriapalveluidensa

laatua. Hankkeessa tuotettiin myös

selkokielinen opas ikäihmisen

ravitsemuksesta vanhuksille ja hei-

dän omaisilleen.

Jatkohankkeessa yhteistyötahoina

on myös vähittäiskauppa, jolle suun-

nitellaan tiedotusmateriaalia ja ikäih-

misten kauppapalveluja koskevia laa-

tusuosituksia.

Hankkeessa tarjottavan täydennys-

koulutuksen tavoitteena on kouluttaa

työntekijät tunnistamaan ja huomioi-

maan laadukkaan ravitsemuksen

merkitys ikäihmisten terveyden edis-

tämisessä. Osallistujat saavat myös

yleistiedot siitä, miten liikunta, sairau-

det, lääkitys ja mieliala vaikuttavat

syödyn ruoan määrään ja ravitse-

mustilaan. Ravitsemustilan arviointiin

perehdytään ns. MNA-testin (Mini

Nutrition Analysis) avulla. Testin avul-

la voidaan tunnistaa ali- ja virheravit-

semuksen riski. Näin saadaan käy-

tännön työkalu ravitsemustilan arvi-

ointiin ja varmuus niihin tilanteisiin,

joissa usein vain epäillään ravitse-

mukseen liittyviä puutteita asiakkaan

kohdalla.

Työntekijöitä ohjataan myös asiak-

kaan ruokailun seurantaan ja kerro-

taan ravitsemushoidon mahdollisuuk-

sista. Täydennyskoulutukset antavat

tietoa ja valmiuksia toimia

ravitsemusyhdyshenkilönä omassa

työyhteisössä.

Lisätietoja

Timo Halttunen, suunnittelija

puh. (02) 333 5012, 040 542 4620

tihalttu@utu.fi

Vanhusten kotipalvelun ja
ravitsemuksen kehittäminen
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Tuovatko teknologia ja liiketoimin-

taprosessien kehittäminen

ammattikeittiöille aiempaa enem-

män mahdollisuuksia keskittyä

tuottamaan lisäarvoa asiakkaan

lautaselle ja mm. enemmän mah-

dollisuuksia lähiruoalle? Näitä asi-

oita pohditaan Suomen Keittiö-

mestarit ry:n yhdessä Metoksen,

Farmoksen ja Ruoka-Suomi-tee-

maryhmän kanssa järjestämissä,

eri puolella maata toteutettavissa

koulutustilaisuuksissa.

Enemmän aikaa oleelliseen - teeman

innoittamana kokoontui n.30 keski-

suomalaista keittiömestaria helmi-

kuun alussa Jyväskylään.

Tietoiskuissa teemaa lähestyttiin keit-

tiön tuotantoprosessien, laiteteknolo-

gian, hygienian, raaka-aineiden ja

henkilöstöjohtamisen näkökulmasta.

Ruokakulttuuriasiamies Jaakko

Nuutila MTK:sta painotti puheessaan

ruokatuotannon prosessien tunnista-

misen, kuvaamisen, organisoimisen

ja jatkuvan parantamisen tärkeyttä

laatutyössä. Hän kehoitti ulkoista-

maan mm. esikäsittelytöitä, jotka ei-

vät tuo asiakkaan lautaselle lisäar-

voa. Niiden sijaan on tärkeää keskit-

tyä ruuan aistittavaan laatuun, joka

yleensä kaikille ruokailijoille on ensi-

arvoisen tärkeä asia

ravitsemuksellisen ja hygieenisen

laadun ohella. Omaleimaisuuden säi-

lyttämiseksi ammattikeittiöt voisivat

Nuutilan mukaan teettää

alihankintana pk-elintarvikeyrityksillä

esim. leivonnaisia, kastikkeita, jälki-

ruokia, lisäkkeitä, makkaraa ja koris-

teita.

Keittiömestari Olli Vuori Metokselta

esitti tietoiskussaan, miten kilpailun

kovetessa ja työvoiman saannin vai-

keutuessa teknologia voi säästää ai-

kaa ja tehdä keittiöstä turvallisemman

ja miellyttävämmän työpaikan. Uudet

laitteet ja tehokkaammat tuotantopro-

sessit mahdollistavat yhä suurempi-

en annosmäärien tuottamisen vä-

hemmällä laitemäärällä, henkilökun-

nalla ja tiloilla. Keittiö- IT on informaa-

tioteknologian kokonaisvaltaista hyö-

dyntämistä ammattikeittiön toiminnan

tehostamisessa. Sanat eivät riitä ker-

tomaan älykkään keittiön hienouksis-

ta, ne on nähtävä itse.

Hygienia ja omavalvonta ovat oleelli-

nen, jokapäiväinen asia keittiössä.

Restonomi Mikko Toivonen

Farmokselta nosti esiin käsi-, pinta-

ja työtapahygienian sekä koneellisen

astianpesuprosessin kriittisiä tekijöi-

tä. Omavalvontaan kehitetyt uudet

näytteenotto- ja testausmenetelmät

ovat helppokäyttöisiä, varmoja ja

edullisia ja soveltuvat käytettäväksi

kaikissa elintarvikehuoneistoissa.

Henkilöstöjohtamisen teemassa

Jaakko Nuutila peräänkuulutti työyh-

teisön parempaa työmotivaatiota,

jonka luomisessa esimies on avain-

asemassa. Hän kiteytti johtamisen

seuraavaan 10 ohjeeseen:

Enemmän aikaa oleelliseen - myös lähiruokaan?

Kuvat: Jaakko Nuutila MTK (vas.);  Olli Vuori Metos (kesk.) ; yleisö (oik.)
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1. tunne ja kehitä itseäsi

2. ole teknisesti ja taktisesti pätevä

5. ole esimerkkinä

3. hae vastuuta ja ole vastuussa

omista teoistasi

4. tee päätöksiä oikeaan aikaan

6. tunne alaisesi ja huolehdi heistä

7. tiedota alaisiasi

8. kehitä alaisissasi vastuuntuntoa

9. varmista, että tehtävät on ymmär-

retty, johdettu ja saatu päätökseen

10. kouluta henkilökuntaasi tiiminä

Summa summarum. Lähiruoka-aja-

tus on lyönyt itsensä läpi, mutta aja-

tuksen saattaminen käytännön toi-

minnaksi on vasta aluillaan.  Pyrki-

essään ammattikeittiön alihankkijaksi

pk-elintarvikeyritys tarvitsee

kehittämistyöhön asiakasnäkökul-

man. Optimaalinen teknologia ja pro-

sessien järkeistäminen vapauttaa

ammattikeittiössä resursseja

verkottumiseen ja toimintatapojen

yhteissuunnitteluun pienten tavaratoi-

mittajien kanssa. Tämän yhteistyön

kehittäminen on Ruoka-Suomi- tee-

maryhmän linjausten ja Suomalaisen

ruuan edistämisohjelman esitysten

mukaista.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Marja Seuranen

Suunnittelija

Ruoka-Suomi-teemaryhmän jäsen

marja.seuranen@jamk.fi

Elintarvikelainsäädännön soveltami-

nen aiheuttaa ongelmia pienissä ja

keskisuurissa elintarvikealan yrityk-

sissä. Yrittäjien mielestä erityisen

ongelmallisia ovat valvontamaksut

sekä tuotantotilojen sijoitteluun, kul-

kureitteihin, rakenteisiin ja kunnossa-

pitoon liittyvät lainsäädännön vaati-

mukset. Yli 70 % kaikista vastanneis-

ta yrityksistä piti kuitenkin lainsää-

dännön vaatimuksia oleellisina elin-

tarviketurvallisuuden kannalta. Tulok-

set käyvät ilmi Helsingin yliopiston

maa- ja metsätalousministeriön ja

yrittäjyyden politiikkaohjelman toi-

meksiannosta tekemästä tutkimuk-

sesta. Tutkimus perustuu 904 liha- ja

kala-alan laitokselle syksyllä 2006

tehtyyn kyselyyn.

Tutkimuksen tulosten perusteella

elintarvikelainsäädäntö tuottaa

enemmän hankaluuksia pienille yri-

tyksille ja mikroyrityksille kuin keski-

suurille ja suurille yrityksille. Kaksi

kolmesta kyselyyn vastanneesta yrit-

täjästä piti lainsäädäntöä vaikeasel-

koisena. Yrittäjät mainitsivat tarvitse-

vansa eniten neuvontaa elintarvike-

lainsäädännön vaatimuksista ja nii-

den täyttämisestä käytännön toimin-

nassa. Yritykset saavat neuvontaa

lähinnä paikalliselta elintarvikeviran-

omaiselta.

Laitosten näkemykset oman toimin-

tansa tulevaisuudesta olivat pääosin

myönteisiä ja luottavaisia. Yli 10 hen-

kilöä työllistävistä yrityksistä yli puo-

let aikoi investoida seuraavan kolmen

vuoden aikana. Toiminnan lopetta-

mista mietti vain muutama yritys.

Tutkijat suosittelevat, että elintarvike-

lainsäädännön soveltamisesta annet-

taisiin lisää ohjeita paikallisviran-

omaisille. Yrittäjät tarvitsevat myös

selventävää ohjeistusta siitä,mihin

lainsäädännön vaatimuksilla pyritään.

Erityisesti pienyritykset tarvitsevat li-

sää EY-lainsäädännön mukaisia hy-

vän käytännön ohjeita. Koulutusta ja

neuvontaa elintarvikelainsäädännös-

tä tarvitaan yrittäjien ja valvojien li-

säksi yritysrahoituksesta vastaaville

tahoille.

Tutkimus on pdf-muotoisena osoit-

teessa http://www.mmm.fi/fi/index/

julkaisut.html

Lisätietoja

Tutkija, ELL Nina Kaario

puh.  044 374 0470

Elintarviketurvallisuusjohtaja Veli-

Mikko Niemi

Maa- ja metsätalousministeriö

puh. 050 367 1039

Elintarvikelainsäädännön soveltami-
seen tarvitaan lisää ohjeistusta
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Suomen luomuala kokoontui kaksipäiväisille Luomupäiville Lahteen. Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Antti-

la avasi luomupäivät. Ministeri muistutti puheessaan, että ala tarvitsee me-henkeä ja yhteisiä päämääriä. “Kuluttajat

ovat yhä kiinnostuneempia ruoan alkuperästä ja tuotantomenetelmistä ja tässä piilee luomun mahdollisuus”, ministe-

ri Anttila totesi, ja korosti että luomutuotannolla on annettavaa koko elintarvikeketjulle.

Oikeanlaiseen markkinointiin sekä tuotekehitykseen luomuala sai eväitä mediatoimisto Dagmarin strategia- ja tutki-

musjohtaja Tomi Härmältä. Härmä johdatti seminaariväen kulutuskäyttäytymisen muutoksiin ja esitteli globaaleja

megatrendejä sekä kaupallistettavia ilmiöitä, joista luomutuotteet varmasti löytävät omat kuluttajakohderyhmänsä.

Seminaarissa mietittiin myös yhteistyön tehostamisen mahdollisuuksia ja uuden oppimisen merkitystä. Lisäksi tiis-

tain iltajuhlassa julkistettiin Vuoden Luomutuotteet sekä Vuoden 2007 Luomuteko. Luomutuotepalkinnot menivät

Maustajan valmistamalle Napapiiri Organics -tuoteperheeseen kuuluvalle lakkahillolle sekä Sunspelt Oy:n valmista-

malle Spelt tomaattivalkosipulimurolle. Vuoden Luomuteko -tunnustuksen sai Valintatalo-ketju.

Luomupäivien 2008 luentomateriaaleihin voit tutustua

www.ruokasuomi.fi > tilaisuuksien materiaalit

Luomupäivät 2008 pidettiin Lahdessa

Luomupäivien näytteilleasettajia Vuoden 2007 Luomutuotteiden palkintojenjakotilaisuus
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Heinolan P-liittymään ABC-kauppa-

keskuksen kortteliin nousee Heila

Lähiruokatori ja Cafe. Talon kokonais-

pinta-ala on 1200m2. Talon on vuok-

rannut kokonaan Heila Oy jonka

omistavat Eila ja Ismo Eerola

Kausalasta ja Titta ja Janne Pihamaa

Kalkkisista, alansa ammattilaisia.

Eerolat pyörittävät Heilan lisäksi Ben-

jamin Maatilatoria Kausalassa ja Pi-

hamaat viini- ja puutarhatila Piha-

maata Kalkkisissa.

Heila-talo on harjakorkeudessa ja

avajaiset ovat toukokuun alussa, tie-

tenkin ennen helluntaita.

Heila - Lähiruokatori & Cafe -tästä läheltä!

Heila Lähiruokatorille tulee mm. 9 m

lihatiski, 3 m kalatiski, tilaviini- ja sah-

tiosasto. Tavarantoimittajia tulee yli

100 ja parhaillaan neuvotellaan so-

pimuksia, halukkaat voivat vielä il-

moittautua jonoon sähköpostilla,

pekka@suomenluomupekka.fi ,

otamme yhteyttä ja sovimme neuvot-

telusta.

Heilaan tulee lisäksi lähiruokaa hyö-

dyntävä, 100-paikkainen Cafe-Ravin-

tola Heila. Lähiruokatorille tulee myös

käden taidon tuotteita seuraavien

teemojen alle: mökki-sauna, keittiö,

lahjat- tuliaiset. Ulos tulee n. 20 m pit-

kä torialue johon tuottajat voivat tulla

itse myymään tuotteitaan. Ulos tulee

myös erilainen lasten leikkipaikka

”Maatilan pihapiiri”, pienoiskoossa,

eläimineen ja maitolaitureineen.

Lisätietoja

www.heilan.fi

yrittäjiltä  ja Suomen Luomupekka

Oy/ 050 500 2009
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Nordisk Innovations Center (NICe)

käynnisti toissa vuonna funktionaali-

siin elintarvikkeisiin keskittyvän oh-

jelman, jonka tavoitteena on tukea

Pohjoismaiden elintarviketeollisuu-

den innovatiivisuutta ja kilpailukykyä

kansainvälisillä markkinoilla.

Yksi ohjelman projekti oli Invenire

Market Intelligencen vetämä ”SMEs

commercializing healthy nutrition”,

jonka loppuraportti on nyt julkaistu.

Projekti keskittyi niiden PK –yrityksi-

en liiketoiminnan tukemiseen, jotka

toimivat terveellisen ravitsemuksen

parissa. Terveellisellä ravitsemuksel-

la tarkoitetaan niin funktionaalisia

elintarvikkeita kuin tavallisia terveel-

lisiä tuotteita, joita markkinoidaan

terveellisinä tai terveyttä edistävinä.

Tällaisia yrityksiä löytyy mm. elintar-

vike- sekä luontaistuotealalta. Lisäk-

si projektin kohderyhmänä olivat ns.

terveysingredienttejä valmistavat yri-

tykset, alan palveluyritykset sekä tek-

nologiaa kehittävät yritykset.

Projektin tavoitteena oli löytää vas-

tauksia seuraavanlaisiin kysymyksiin:

Mikä on PK-yritysten rooli tällä toimi-

alalla? Miten PK-yritykset pärjäävät

tällä hetkellä ja miten he ovat hyödyn-

täneet terveyden megatrendiä? Onko

PK-yrityksillä tarvittavat kyvyt ja re-

surssit kehittämiseen ja kaupallista-

miseen vai voiko heitä tukea jollain

tavalla jatkossa paremmin?

PK -yritysten kaupallistamis- ja mark-

kinointiosaaminen osoittautui projek-

tissa puutteelliseksi. Monissa yrityk-

sissä ei ollut kunnon ymmärrystä

markkinoista, kuluttajien suhteesta

terveyteen eikä myöskään markki-

noinnin ja brändäyksen tärkeydestä.

Toisaalta vaikka pohjoismaalaisilla

PK –yrityksillä on vain vähän resurs-

seja, niin he käyttävät niitä paljon tuo-

tekehitykseen. Projektissa kuitenkin

todettiin, että tämä tuotekehityksen

oravanpyörä on joillekin yritykselle

aivan liikaa – voimat eivät enää riitä

kaupallistamiseen ja markkinointiin.

Erityisesti pienissä yrityksessä olisi

tärkeää oppia johtamaan kaupallis-

tamisprosessia paremmin sekä ym-

märtämään, mitä kaikkea kaupallis-

tamiseen kuuluu. Tällä hetkellä mo-

nissa PK -yrityksissä näin yritetään

tehdä, mutta todellisuus on kamppai-

lua resurssi- ja aikapulan kanssa,

mikä lopulta estää yrityksiä pääse-

mästä tavoitteisiinsa.

Miten kaupallistamis- ja markkinoin-

tiosaamista voidaan sitten parantaa?

Ensinnäkin yrityksien itse pitää hank-

kia yritykseensä brändin kehittäjiä ja

markkinoinnin ammattilaisia, joilla on

myös ymmärrystä terveyden markki-

noinnista. Toiseksi yrityksiin kohdis-

tuvien tukien ja tukipalvelujen tulisi

keskittyä yhä enemmän markkinoin-

nin ja kaupallistamisen parantami-

seen. Näiden palvelujen pitäisi olla

hyvin kohdistettuja, käytännönlähei-

siä sekä yrityksen näkökulmasta ar-

vokkaita eli ulkopuolisten tukipalve-

lujen tulee konkreettisesti hyödyntää

yritystä kaupallisesti. Tällöin yritykset

myös kiinnostuisivat lisää näiden pal-

velujen hyödyntämisestä.

Pohjoismaalaiset pienet ja keskisuu-

ret yritykset uskovat mahdollisuuk-

siinsa menestyä. Kansainvälisesti

näitä yrityksiä pidetään innovatiivisi-

na terveellisen ravitsemuksen paris-

sa, mutta maineen säilyttämiseen

tarvitaan uusia menestystarinoita.

Kaupallistamisen ja markkinaosaa-

misen tueksi Invenire on kehittänyt

por taalin nimeltä

www.nordicnavigator.com, jonka pal-

velut ovat kohdennettu pohjoismaa-

laisiin PK -yrityksiin, jotka työskente-

levät terveellisen ravitsemuksen pa-

rissa.

Lisätietoja

Patricia Wiklund

Managing Director

Invenire Market Intelligence Oy

puh. 040 822 8848

patricia.wiklund@invenire.fi

Markkinointi- ja kaupallistamisosaamista kasvun
vauhdittajaksi pohjoismaisiin ravitsemusyrityksiin
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Eviran uusi, strategiaan pohjautuva

organisaatio tuli voimaan 1.1.2008.

Uudistuksen tavoitteena on tukea

Eviran perustehtävää eli varmistaa

tutkimuksella ja valvonnalla elintar-

vikkeiden turvallisuutta ja laatua sekä

kasvien ja eläinten terveyttä.

Uuden organisaation avulla tuetaan

viraston yhteiskunnallisia strategisia

tavoitteita sekä entistä paremmin

myös vastataan toimintaympäristön

muutoksiin. Tavoitteena on organi-

saatiorakenteen selkiyttäminen ja

kolmen koko viraston läpäisevän

ydinprosessin käyttöönotto. Tavoittee-

na on saada vertikaalisen organisaa-

tion kaikki osaaminen kokonaisvaltai-

seen käyttöön.

Evirassa on uudistuksen jälkeen kak-

si substanssiosastoa, jotka ovat val-

vontaosasto sekä tutkimus- ja analy-

tiikkaosasto. Toimintaa tukee hallin-

topalveluosasto.

Valvontaosasto vastaa sekä elintar-

vikkeiden että alkutuotannon valvon-

nasta. Osastolla on kahdeksan yksik-

köä, jotka jakautuvat jaostoihin. Yk-

siköitä ovat Hygienia, Kasvinterveys,

Maatalouskemia, Siementarkastus,

Terveys ja hyvinvointi, Tuoteturvalli-

suus, Tuonti- ja markkinavalvonta

sekä Valvonnan kehittäminen.

Kaikki laboratoriotoiminnot ja tieteel-

linen tutkimus on koottu tutkimus- ja

analytiikkaosastoon. Osastolla on

kahdeksan yksikköä, jotka jakaantu-

vat jaostoihin. Yksikköjä ovat Eläin-

tautibakteriologia, Eläintautivirologia,

Kala- ja riistaterveys, Kasvianalytiik-

ka, Kemia ja toksikologia, Mikrobio-

logia, Patologia ja Tuotantoeläinten

terveys.

Uuden organisaation avainhenkilöitä

Eviran pääjohtaja on Jaana Husu-

Kallio. Eviran ylijohtaja on Jorma Hirn.

Hänen alaisuudessaan toimivat ris-

kinarviointiyksikkö ja lihantarkastus-

ja valvontayksikkö. Valvontaosaston

osastonjohtaja on Maria Teirikko. Tut-

kimus- ja analytiikkaosaston osaston-

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran organisaatio
uudistui vuoden vaihteessa

johtaja on Tuula Honkanen-Buzalski.

Eviran tutkimusjohtaja on Liisa Sih-

vonen. Hallintopalveluosaston johta-

ja on Kirsi Äijälä.

Eviran organisaatioon sisältyy kolme

osasto- ja yksikköjaon ylittävää ydin-

prosessia. Eläinten terveyden ja hy-

vinvoinnin toimintakokonaisuuden

johtaja on Taina Aaltonen, elintarvi-

keturvallisuuden toimintakokonaisuu-

den johtaja on Maija Hatakka ja kas-

vintuotannon edellytykset ja kasvin-

terveys toimintakokonaisuuden joh-

taja on Matti Puolimatka.

Lisätietoja

Eviran viestintä

Mirja Kallio

puh. 020 77 24013

Päivi Ronni

puh. 020 77 25042
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Arktiset Aromit ry tutki viime syksy-

nä työikäiseen väestöön kohdistu-

neena otantana luonnonmarjojen

poimintaan ja käyttöön liittyviä tottu-

muksia. Tutkimus tehtiin edellisen

kerran kymmenen vuotta sitten, joten

nyt tehty kuvaa marjojen poiminnan

ja käytön muutoksia.

Luonnonmarjoja poimi 67 % vastaa-

jista vuonna 1997 ja 73 % vuonna

2007. Marjoja poimivat nyt innok-

kaammin 55-64 -ikäiset henkilöt.

Muissa ikäryhmissä poimintainnok-

kuus ei ole muuttunut kymmenen

vuoden aikana. Suosituimpia poimit-

tavia marjoja olivat mustikka (noin 40

 prosentissa kotitalouksista poimittiin

mustikkaa), puolukka (noin 35 %),

lakka ja vadelma (noin 10 %) ja kar-

palo (alle 5 %). Marjasaalista kartut-

taa parhaiten puolukka. Yleensä mar-

japaikat ovat 5-30 kilometrin etäisyy-

dellä.

Marjastamaan ei mennä pelkästään

suuri marjasaalis mielessä, vaan

metsä koetaan myös perheen tai ys-

tävien yhteisenä virkistyspaikkana.

Lisäksi marjojen terveellisyys on tär-

keä niiden poimintaan innostava te-

kijä. Myös marjastuskaverilla on suuri

merkitys marjametsään lähdön kan-

nalta.

Marjat hankittiin sekä vuonna 1997

että 2007 mieluiten itse poimien. Ny-

kyisin  valtaosa vastaajista (69 %)

aikoi tarpeen vaatiessa myös ostaa

marjoja, enimmäkseen mustikkaa,

puolukkaa, lakkaa ja vadelmaa. Eri-

laisia marjatuotteita ollaan valmiita

maistamaan ennakkoluulottomasti

kauppojen ja kampanjoiden järjestä-

missä maistiaisissa. Kiinnostavina

marjatuotteina mainittiin karpalohillo,

puolukkaleivonnaiset, mustikkahillo

ja vadelmamehu sekä marjajäätelöt

ja -pakasteet.

Kaikki vastanneet kertoivat syövän-

sä marjoja. Vastaajista 61 % käyttää

yhtä tai useaa marjalajia ainakin ker-

ran viikossa. Naiset käyttävät marjo-

ja useammin kuin miehet. Runsainta

marjojen viikoittainen käyttö on 55-

64 -ikäisillä henkilöillä ja vähäisintä

25-34-vuotiailla. Luonnonmarjoja

käytetään enemmän maaseudulla

kuin pääkaupunkiseudulla ja  Poh-

jois-Suomessa yleisemmin kuin Ete-

lä-Suomessa. Ainoastaan alle 10 %

vastaajista myi poimimiaan marjoja.

Mustikka, vadelma ja puolukka ovat

edelleen suosituimmat  syöntimarjat.

Tyrnin suosio on kymmenessä vuo-

dessa huomattavasti lisääntynyt,

mesimarjasta on tullut entistä  vie-

raampi. Vastaajista noin 20 % ei tun-

nista variksenmarjaa lainkaan. Tä-

män runsassatoisen marjan tunte-

muksen lisääminen vaatii edelleen

töitä.

Puolukkaa käytetään yleisimmin hil-

loina ja soseina, mustikkaa useam-

min sellaisenaan, leivonnaisissa, kiis-

seleissä ja keitoissa. Vadelmaa ja lak-

kaa syödään sellaisenaan tai hilloi-

na. Karpaloa nautitaan kiisselimarja-

na ja mehuina. Tutumpien marjojen

ohella suomalaiset haluaisivat lisätä

tyrnin, ahomansikan ja mesimarjan

käyttöä, jos niiden saatavuus olisi

nykyistä helpompaa.

Tutkimuksella kartoitettiin suomalai-

sen aikuisväestön keskuudessa kym-

menessä vuodessa tapahtunutta poi-

minta- ja käyttötapojen kehitystä. Tut-

kimus tehtiin syksyllä 2007 uusimal-

la vuonna 1997 Kuopion yliopiston

kliinisen ravitsemustieteen laitoksen

kanssa tehty vastaava postikysely.

Tutkimuskohteeksi valittiin työikäistä

väestöä satunnaispoimintana Suo-

men väestörekisteristä.  Kyselytutki-

mus lähettiin kaikkiaan tuhannelle

henkilölle, joista kyselyyn vastasi

27%.

Lisätietoja

Arktiset Aromit ry

ETM, Tekn. lis. Helmi Mikkonen

puh. 040 596 6393

MMM, eMBA Simo Moisio

puh. 040 580 1186

ETM Päivikki Timonen

puh. 044 589 4376

Marjaharrastus on säilyttänyt asemansa Suomessa
- kaupan marjatuotevalikoima kiinnostaa

- tyrnin suosio lisääntynyt kymmenessä vuodessa
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Omavalvonnasta ja elintarvikkeiden tuotekehityksestä on valmistunut kaksi uutta työkirjatyyppistä opasta. Molemmat

oppaat ovat kirjoittaneet THM Vuokko Tuononen ja bioprosessitekniikan insinööri (AMK) Urpo Hirvonen Sisä-Savon

seutuyhtymästä. Omavalvontaopas soveltuu sekä elintarvikejalostajan että suurtalouden omavalvonnan suunnitte-

luun. Työkirjassa on kysymyksiä, jotka johdattelevat lukijaa pohtimaan toimintansa laatuvaatimuksia ja riskitekijöitä.

Vastaamalla oppaassa esitettyihin kysymyksiin saa kerättyä oleelliset tiedot omavalvontasuunnitelman kirjoittamista

varten.

 

Ideasta elintarvikkeeksi -työkirja on tarkoitettu asiakaslähtöisen tuotekehityksen suunnitteluun. Tuotekehitys käsitel-

lään suunnitelmallisena toimintana ideoinnista valmiin elintarvikkeen markkinoille saattamiseen. Opasta voi soveltaa

myös vanhojen tuotteiden parantamiseen tähtäävässä tuotekehityksessä. Alustava markkinointisuunnitelma on käsi-

telty osana tuotesuunnittelua.

 

Oppaista on saatavissa netistä osoitteessa www.sisa-savonseutuyhtyma.fi > Menestystä elintarvikeyrityksille > Ajan-

kohtaista. Opasta on saatavissa rajoitetusti myös painettuna. Tilaukset ja l isätiedot osoitteesta

vuokko.tuononen@suonenjoki.fi.

Vuokko Tuononen

vuokko.tuononen@suonenjoki.fi

Oppaita elintarvikealan toimijoille

Sivustolta löytyy vinkkilistoja kuluttamisen eri osa-alueilta kuten ruokailusta, kosmetiikasta, liikenteestä, asumisesta

ja lasten leluista. Tarkoituksena on tarjota nopeita vinkkejä niille, jotka ovat kiinnostuneita omien kulutusvalintojensa
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Suomalaisten ammattikeittiöiden tu-

levaisuutta koskeva tutkimus oli osa

kaksivuotista (2005 - 2007)

Modulaarinen ammattikeittiöiden tie-

tomalli -hanketta. Hanketta rahoitti

Tekes ja neljä teknologia-alan yritys-

tä: Nordic ID Oy, Metos Oy Ab, Tam-

pereen kassajärjestelmät Oy ja WM

data Oy. Hankkeessa oli kolme

tutkimusosiota, joista ensimmäises-

sä mallinnettiin ammattikeittiöiden

ruokatuotantoprosessia ja sen tie-

donkulkua, toisessa selvitettiin am-

mattikeittiöhenkilöstön suhtautumis-

ta teknologiaan ja kolmannessa kar-

toitettiin asiantuntijoiden käsityksiä

suomalaisten ammattikeittiöiden tu-

levaisuudesta.

Laaja asiantuntijoiden joukko mu-

kana

Ammattikeittiöiden tulevaisuutta oli

kuvaamassa 47 asiantuntijan joukko.

Asiantuntijat, jotka edustivat erityyp-

pisiä ammattikeittiöitä, alan koulutus-

ta, tutkimusta ja järjestöjä sekä

viranomaistoimintaa, elintarviketeol-

lisuutta ja ohjelmisto- ja laitetoimitta-

jia, ottivat kantaa ammattikeittiöiden

tulevaisuutta koskeviin väitteisiin,

perustelivat näkemyksiään ja kom-

mentoivat muiden asiantuntijoiden

käsityksiä. Tulevaisuustutkimuksen

tavoitteena oli kartoittaa asiantunti-

joiden käsityksiä tulevaisuuden kehi-

tyksestä, tuoda esille vaihtoehtoisia

tulevaisuuden näkemyksiä ja herät-

tää keskustelua niiden todennäköi-

syydestä ja toivottavuudesta.

Tutkimusmenetelmät ja tutkimus-

prosessin eteneminen

Tutkimusmenetelmänä käytettiin

delfoi-menetelmä, jonka ominaispiir-

teitä ovat monipuolinen asiantuntija-

paneeli, argumenttien anonymiteetti,

useat kyselykierrokset ja mahdolli-

suus kommentoida annettuja vasta-

uksia. Delfoi-prosessia vetää mana-

geri, joka vastaa myös tutkimuksen

ja tutkimuskyselyjen suunnittelusta,

tutkimustulosten analysoinnista ja

raportoinnista. Usean kyselykierrok-

sen avulla pyritään tuomaan esille

erilaisia näkökantoja ja mielipiteitä ja

jalostamaan niitä prosessin aikana.

Tutkimuskyselyt toteutettiin eDelfoi -

verkkosovelluksen avulla

(www.edelfoi.fi). Verkkosovellus mah-

dollisti tutkimusprosessin nopean

etenemisen ja koko aineiston

kierrättämisen kaikille asiantuntijoil-

le, joista tutkimuksessa käytettiin ni-

meä panelisti. Delfoi-menetelmään

yhdistettiin skenaariotyöskentelyä ja

teemahaastattelua. Tutkimusproses-

sissa oli kolme kyselykierrosta, jois-

ta kaksi ensimmäistä lähestyivät am-

mattikeittiöiden tulevaisuutta kuuden

eri teeman kautta. Teemat käsitteli-

vät toimialan tulevaisuutta, raaka-ai-

neiden käyttöä, työmenetelmiä ja -

tapoja, työvoiman osaamista ja riit-

tävyyttä, ruokatuotannon turvallisuut-

ta ja ruokapalvelujen merkitystä.

Ensimmäisellä kyselykierrokselle

panelistit ottivat kantaa asteikolla täy-

sin samaa mieltä - täysin eri mieltä

teemoittain esitettyihin väitteisiin. Toi-

sella kyselykierroksella panelistien

nähtävillä olivat vastausjakaumat

väitteisiin ja kaikkien panelistien

kirjoittamat perustelut ja käsitykset.

Panelisteilla oli mahdollisuus esittää

vasta- tai lisäargumentteja tai vain

kommentoida ensimmäisen kierrok-

sen väitteitä. He pystyivät myös ha-

lutessaan muuttamaan ensimmäisel-

lä kierroksen asteikkovastauksiaan.

Kolmannella kierroksella panelistien

arvioitava oli neljä er ilaista

skenaariotarinaa, jotka oli muodos-

tettu kyselykierrosten aineiston ja

kymmenen asiantuntijoille tehdyn

haastattelun pohjalta. Panelistit otti-

vat kantaa skenaarioiden toteutumi-

sen todennäköisyyteen ja

toivottavuuteen vuoteen 2015 ja 2020

mennessä.

Skenaarioajattelun mukaisesti tule-

vaisuudessa on useita vaihtoehtoisia

toteutumismahdollisuuksia. Skenaa-

riot eivät ole ennusteita tulevaisuu-

desta eivätkä kuvauksia kehityspolun

lopputilasta, vaikka osa skenaa-

rioiden piirteistä voikin toteutua Am-

mattikeittiöitä vuonna 2015 kuvaavis-

sa neljässä skenaariossa, hahmotel-

tiin tulevaisuuden tiloja, joissa 1) pai-

notettiin toimintojen keskittymistä ja

volyymin mukanaan tuomia etuja, 2)

haettiin kilpailuetua teknologian tar-

joamien mahdollisuuksien kautta, 3)

korostettiin verkostoi-tumisen ja asi-

akkaiden vaikuttamisen mahdolli-

suuksia ja 4) kuvattiin tilannetta, jos-

sa useat riskit realisoituvat toimijois-

ta riippuvista ja riippumattomista syis-

tä. Seuraavissa kappaleissa on

lyhennelmät neljästä skenaariosta.

Keskittymisen suunta jatkuu

Skenaariossa kuvataan tulevaisuu-

dentilaa, jossa ammattikeittiöiden toi-

mintaan haetaan keskittymisen kaut-

ta mittakaavaetuja. Ammattikeittiöt

ovat oikeastaan tuotantolaitoksia,

Ammattikeittiöiden tulevaisuus
-  millaisilta näyttävät suomalaiset ammattikeittiöt

vuonna 2015
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joissa hyödynnetään elintarviketeol-

lisuuden menetelmiä ja tuotantotapo-

ja. Ater iat valmistetaan

komponenteista, tuotteet ovat vakio-

ituja ja tuotanto standardoitua. Tuo-

tannossa käytetään paljon ulkomai-

sia raaka-aineita niiden edullisen hin-

nan ja tuotantoon soveltuvan laadun

takia. Koska keittiön toimintoja on

ulkoistettu, ruoanvalmistustyö on pit-

källe ohjeistettua ja valvottua, eikä työ

vaadi aina ammattikoulutusta, on uh-

kaavasta työvoimapulasta selvitty jo-

tenkuten. Ruokatuotteet ovat pitkälti

samanlaisia, onhan raaka-

ainetarjontakin samanlaista, mutta se

ei asiakkaita juuri haittaa. Suurin osa

asiakkaista pitää ruokaa vain

kulutushyödykkeenä ja ruokailua

tankkauksena. Haja-asutusalueiden

asiakkaat ovat huonommassa ase-

massa, monipuolisten tai ylipäätään

ruokapalvelujen tarjoaminen kaupal-

lisesti kannattamattomilla alueille ei

kiinnosta juuri ketään. Vastailmiönä

vallitsevalle kehitykselle on syntynyt

maksukykyisille asiakkaille suunnat-

tuja luxusravintoloita, joista saa pe-

rinteisin menetelmin valmistettuja ate-

rioita.

Teknologia pelastaa alan tuotta-

vuuden

Ruokapalvelun ja -tuotannon proses-

sien kehittämiseen on panostettu ja

tekniikasta on otettu kaikki irti. Infor-

maatio- ja laiteteknologian monipuo-

linen hyödyntäminen on edellytys

kilpailukykyiselle toiminnalle. Perintei-

siä ruoanvalmistustaitoja ja osaamis-

ta on ehkä kadonnut, mutta koska

luovuutta tarvitaan vain prosessien

suunnittelussa ja kehittämisessä, se

ei juuri haittaa. Alalla tarvittava osaa-

minen on täsmäosaamista, ja työ hy-

vin palkattua ja hyvin haluttua työtä.

Prosessien kehittäminen on vähen-

tänyt työvoiman tarvetta ja osa teh-

tävistä on siirretty teknologian hoidet-

taviksi, joten työvoimapula on siedet-

tävä. Suuri osa asiakkaista on kiin-

nostunut ruoan terveysvaikutuksista,

ja se on tuotteistettu. Pisimmälle se

on viety keittiöissä, joissa hyödynne-

tään nutrigenomiikkaa geneettisesti

räätälöityjen ruokavalioiden ja -an-

nosten tuottamisessa tai käytössä on

ruoanvalmistusrobotteja. Asiakkaat

ovat suostuneet tekniikan läpilyöntiin

ja tilaavat aterioita sujuvasti etukä-

teen sähköisten järjestelmien välityk-

sellä kaiken tyyppisissä ruokailupai-

koissa. Marginaali-ilmiönä on ruokai-

lupaikkoja, joissa on palattu takaisin

asiakas- ja raaka-ainekeskeiseen

ruoanvalmistukseen.

Verkottuminen ja yhteiskunnalli-

nen vastuu

Ammattikeittiöt ovat löytäneet me-

nestyksen avaimen monitasoisesta

verkottumisesta ja pitkäaikaisten

kumppanuussuhteiden rakentami-

sesta. Siitä ovat hyötyneet kotimai-

sia raaka-aineita tuottavat pk- elin-

tarviketuottajat ja kotimaisia elintar-

vikkeita on saatavilla. Julkiset toimijat

ovat kehittäneet verkostoitumisen

avulla toimintaansa kilpailukykyisek-

si. Kehitteillä on jopa kaupallisten ja

julkisten ammattikeittiöiden

yhteenliittymiä, joissa molempien

osaaminen on yhdistetty vientituot-

teeksi. Asiakkaat ovat myös herän-

neet ruokapalvelujen jokapäiväisyy-

teen ja ryhtyneet vaatimaan mahdol-

lisuutta vaikuttaa heille tarjottavaan

valikoimaan. Asiakaspaneelit osallis-

tuvat ruokalistojen suunnitteluun ja

raaka-aineiden hankintaan. Monet

asiakkaat ovat kiinnostuneita koko-

naisvaltaisesta hyvinvoinnista ja kes-

tävästä kehityksestä ja keittiöt tarjo-

avat mm. tuotteistettuja ravitsemus-

palveluja lounasruokailussa. Tosin

asiakkaissa on myös ”hällä väliä” -

joukko, jolle ruoan terveellisyydellä ei

ole merkitystä. Koulutus on siirretty

lähes kokonaan työpaikoille, eikä pit-

kiin koulutuksiin ei ole enää varaa.

Ruokatuotannon turvallisuus

vaarantuu

Skenaariossa kuvataan tilannetta,

jossa on tapahtunut useita

ruokavälitteisiä epidemioita lähes

yhtäaikaisesti eripuolilla maata. Sai-

rauspoissaoloja on paljon ja

kuolemantapauksiakin on sattunut.

Syitä epidemioihin ei saada kunnol-

la selvitettyä. Ammattikeittiöissä työs-

kennellään valtavan paineen alla. Ala

ei kiinnosta ja töihin on otettava se,

joka satutaan saamaan. Ongelmia on

runsaasti ammattitaidottoman ja töi-

hin pakotetun henkilöstön työmoraa-

lin, työn laadun ja tuottavuuden kans-

sa. Elintarvikkeiden kallistuneet hin-

nat ja vaihteleva saatavuus vaikeut-

tavat ruokapalvelujen tuottamista,

eikä raaka-ainetoimittajiinkaan ei voi

enää aina luottaa. Raaka-aineet on

hankittava yhä edullisimmin ja

tarjoajien joukossa on vilpillisiä toi-

mijoita. Elintarvikkeita koskevat

tuoteväärennökset ovat arkipäivää,

eikä raaka-aineiden turvallisesta al-

kuperästä tai tuotantoalueesta,

jäljitettävyyssäädöksistä huolimatta,

voida aina varmistua. Dokumenttien

ja valvonta-asiakirjoja väärentämistä

tapahtuu myös keittiöissä. Media
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paisuttelee ongelmia ja poliitikot ja

kansalaiset ovat menettäneet luotta-

muksensa suomalaisten ruokapalve-

lujen turvallisuuteen.

Todennäköisiä, toivottavia vai

epätodennäköisiä skenaariota

Panelistit arvioivat skenaarioiden to-

teutumisen todennäköisyyttä ja toi-

vottavuutta vuosiin 2015 ja 2020

mennessä. Panelistit pitivät ensim-

mäistä, keskittymistä kuvaavaa

skenaariota lähes jatkumona nyky-

kehitykselle. Kuten eräs panelisti kir-

joittaa: ” Ns. välttämättömyyssyömi-

sen, ts. koulu-, työpaikka tsm.

ruokailun tehokkuusajattelu ja kus-

tannusten karsiminen johtaa jossain

määrin skenaarioissa esitettyyn

suuntaan. Erikoistuminen on arkipäi-

vää myös tällä alalla, ja tiettyä

tasapäistämiseen tähtäävää massa-

ajattelua esiintyy. Mutta ruoka ja ruo-

kailu tulee säilyttämään kansalliset

piirteensä. Ns. luxus-ravintoloiden

osalta skenaario ei toteudu (panelisti,

3. kierros.)”  Tosin panelistit muistut-

tivat, ettei kehitys mene vain yhteen

suuntaan, eikä noin suuria muutok-

sia voi tapahtua ainakaan vuoteen

2015 mennessä.

Teknologian menestyskulkua

painottavaa skenaariota pidettiin yh-

tenä keinona vastata tulevaisuuden

teknologiayhteiskunnan haastee-

seen. Tosin panelistit epäilivät, ettei-

vät teknologian hyödyntämisen mah-

dollisuudet ole kaikkien ulottuvilla,

asiakkaat eivät ole valmiita hyväksy-

mään kaikkia muutoksia, eikä

osaamispohja keittiöissä riitä kuva-

tun kaltaisten muutosten toteuttami-

seen. Vuorovaikutusta tarvitaan ih-

misten välillä, tekniikka ei voi sitä kaik-

kea korvata. Mahdollisena kuitenkin

pidettiin kehityskulun vahvistumista

vuoteen 2020 mennessä: ”En usko

että vielä vuona 2015 olemme noin

teknologia “orjia”, mutta jo vuonna

2020 tilanne voisi olla lähes tämän

kaltainen (panelisti, 3. kierros.)”

Verkostoitumista ja kumppanuutta

korostavaa skenaarioita pidettiin erit-

täin toivottavana, mutta samalla erit-

täin epätodennäköisenä. Sen

toteutumiseksi tarvittaisiin suuria

mullistuksia. Tässä otteita panelistien

kolmannen kierroksen kommenteista:

Tämä skenaario tuntuu todella hyväl-

tä, näin toivoisin tulevaisuuden tule-

van.”

”Oletan, että tämän kehityskulun

totetutuminen edellyttää syvää lamaa

tai jotain muuta katastrofia.”

”tulevaisuudenkuva tässä on hieman

liian ruusuinen ollaakseen realistinen.

jotta tämä tapahtuisi 2015 niin nyt täy-

tyisi räjähtää jonkin pommin, joka siir-

täisi kehitysken tähän suuntaan”.

Ruokatuotannon turvallisuuden lähes

täydellistä romahtamista ei pidetty

mitenkään todennäköisenä, vaikka

viitteitä sen suuntaisesta kehitykses-

tä onkin näkyvissä. Elintarvikkeisiin

liittyvät riskit on tiedostettu ja työvoi-

mapula, joka on useassa toimipaikas-

sa jo todellisuutta, voi olla todellinen

riski tuotannolle. Panelistit luottivat

kuitenkin viranomaisten valvonnan ja

olemassa olevien hyvien käytäntöjen

voimaan uhkakuvien torjunnassa.

Hyvä muistutus on erään panelistin

kommentissa: ” Uskon edelleen ihmi-

seen ja kykyymme korjata / reagoi-

da virheisiimme (panelisti, 3. kier-

ros.)!”

Skenaarioissa esitetyt tulevaisuu-

dennäkymät tuskin sellaisenaan to-

teutuvat, vaikka osa niiden piirteistä

on jo nähtävissä. Panelistit nostivat

tutkimuksen aikana esille kehitysku-

lun taitekohtia, ja korostivat esimer-

kiksi yleisen mielipideilmaston vaiku-

tusta tulevaisuuden kehitykseen: ”

…Toteutumisen todennäköisyys riip-

puu paljon yleisestä mielipideilmas-

tosta. Jatkuuko nykyinen suuntaus

vai syntyykö sille vastareaktiota ts.

halutaanko laajamittaisesti palata ei-

teolliseen lähiruokaan ja erilaisten

väestöryhmien - myös vähävaraisten

- tarpeiden huomioon ottamiseen

(panelisti, 3. kierros.) ”

Raaka-aineiden käyttö tulevaisuu-

dessa

Panelistit kävivät paljon keskustelua

julkisten ruokapalvelujen tulevaisuu-

desta ja raaka-aineiden käytöstä.

Panelistit olivat vahvasti sitä mieltä,

että tulevaisuudessa käytetään yhä

enemmän pitkälle jalostettuja raaka-

aineita, puolivalmisteita ja kom-

ponentteja. Kotimaisia raaka-aineita

arvostetaan, mutta arvostuksen ei

oikein uskottu muuttuvan käytännön

toiminnaksi. Panelistit arvelivat, että

tulevaisuudessa voi käydä vaikka

näin: ”Kotimaisuus ei ole arvossaan,

koska laatu on sama kaikkialla

(panelisti, 1. kierros).
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Toisaalta ennakoitiin myös asiakkai-

den käyttäytymisen vaikutusta raaka-

ainevalikoimaan ja ruokatuotantoon:

” Suhtautumisessa raaka-aineisiinkin

tulee tapahtumaan kahtiajakautumis-

ta: osa kuluttajista ei välitä, mistä raa-

ka-aine tulee, kunhan se on hyvää,

julkisten hankintojen lainsäädäntö

ohjaa julkisen ruokapalvelun raaka-

ainehankintaa EU-alueelle, osa

kuluttajista on uskollisia kotimaiselle

tuotteelle. Raaka-ainevalikoima isois-

sa asutuskeskuksissa paranee, maa-

seudulla supistuu. (panelisti 2. kier-

ros)”.

Panelistit näkivät, että ruokakriisit

voivat lisätä kotimaisten raaka-ainei-

den arvostusta, ehkä jopa niiden han-

kintaa. Profiloituminen paikallisuu-

teen, suomalaisuuteen tai luomuun

voi olla tulevaisuuden valttikortti. Ja

ehkä tulevaisuuden trendi on voimak-

kaasti kahtiajakautunut. Kuten eräs

panelisti kuvaa: ”Tulevaisuuden tren-

dit ovat kahdensuuntaisia, toisaalta

kansainvälistytään ja l isätään

puolivalmisteita, toisaalta arvoste-

taan kotimaista ja käsintehtyä lähi-

ruokaa. Edellistä arjessa, jälkimmäis-

tä juhlassa. (panelisti 2. kierros)”.

Raaka-aineiden jalostusasteella oli

voimakas liittymäkohta myös ammat-

tikeittiötyön luonteeseen. Panelistit

näkivät ammattikeittiötyön pahim-

massa tapauksessa kehittyvän ”am-

mattikeittiö-teollisuuden” suuntaan,

jossa ei paljon luovuutta eikä osaa-

mista tarvita, kun (elintarvike)teol-

lisuus on tehnyt kaiken valmiiksi. Ke-

hityskulku on toki yhteydessä myös

työmenetelmien ja -tapojen muutok-

siin ja työvoimatilanteeseen.

Raportissa lisää tutkimuksesta

Tässä artikkelissa on kuvattu vain

hyvin pieni osa tutkimukseen osallis-

tuneiden panelistien kommentista ja

käsityksistä. Tutkimuksen kulkua ja

tuloksia kuvataan tarkemmin rapor-

tissa: Taskinen, T. 2007. Ammattikeit-

tiöt Suomessa 2015 - vaihtoehtoisia

tulevaisuudennäkymiä, joka on saa-

tavana Mikkelin ammattikorkea-

koulun kirjaston kautta, joko painet-

tuna tai pdf-versiona

(www.mikkeliamk.fi /kirjasto tai

ktp.keskus@mikkeliamk.fi).

Lisätietoja

Projektipäällikkö Teija Taskinen

Mikkelin ammattikorkeakoulu

teija.taskinen@mikkeliamk.fi
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Karelia à la carte Vuoden 2007 yri-

tykseksi valittiin Majatalo Puukarin

Pysäkki Valtimolta. Majatalo Puuka-

rin Pysäkin yrittäjäpariskunta Anita ja

Heikki Ovaskainen kuuluvat vuonna

1991 perustetun Karelia à la carte

verkoston perustajajäseniin. He ovat

vuosikaudet vaalineet Karelia à la

carte henkeä. Vuoden yrityksessä

toteutuu erinomaisesti seuraavat

Karelia à la carte arvot:

Karjalaisuus, paikallisuus, omalei-

maisuus, vieraanvaraisuus ja luonto.

Majatalo Puukarin Pysäkki on tunnet-

tu lupsakkaasta yrittäjäpariskunnas-

ta ja hyvästä karjalaisesta, konstai-

lemattomasta ruuasta, jonka raaka-

aineet ovat lähtöisin joko omalta maa-

tilalta tai lähialueelta. Kauniissa vaa-

ramaisemassa sijaitseva majatalo

palvelee ympäri vuorokauden ohikul-

kijoita, kokous- ja juhlavieraita sekä

ryhmämatkailijoita. Suurin osa asiak-

kaista tulee kuitenkin jo ulkomailta.

Heikki ja Anita Ovaskainen ovat ol-

leet aina aktiivisesti mukana yhteis-

kunnallisessa toiminnassa, eri järjes-

töissä, kehittämishankkeissa ja Kare-

lia à la carte verkoston kehittämises-

sä.

Vuoden 2007 aikana perustettu Ka-

relia à la carte valiokunta valitsi en-

simmäistä kertaa Vuoden Karelia à la

carte yrityksen. Vuoden Karelia à la

carte yrityksen valinnasta tehdään

vuosittain toteutettava käytäntö.

Valinnan tehneessä Karelia à la car-

te valiokunnassa on 19 jäsentä, jotka

kuuluvat Karelia à la carte verkostoon.

Karelia à la carte verkoston jäsenek-

si hyväksytyt yritykset julkistettiin ja

verkoston jäsenille jaettiin Karelia à

la carte arvot -huoneentaulut. Kare-

lia à la carte verkoston sääntöjä on

tarkennettu ja tiukennettu vuoden

kuluessa. Verkosto on osoittanut tar-

peellisuutensa ja mukana verkostos-

Majatalo Puukarin Pysäkki valittiin Karelia à la carten
vuoden yritykseksi

sa on edelleen jäseninä 76 aktiivis-

ta ja innovatiivista yritystä. Liitteenä

yritykset. 

Karelia à la carte -verkosto on poh-

joiskarjalaisten ravintoloiden sekä

matkailu- ja elintarvikealan yritysten

verkosto. Karelia à la carte pohjau-

tuu paikallisten raaka-aineiden käyt-

töön ja karjalaiseen kulttuuriperin-

töön. Karelia à la carte verkoston toi-

mintaa koordinoi ProAgria Pohjois-

Karjala.

Lisätiedot

Karelia à la carte -verkosto

puheenjohtaja, toiminnanjohtaja

Johanna Rinnekari

ProAgria Pohjois-Karjalan Maa- ja

kotitalousnaiset

johanna.rinnekari@proagria.fi

puh. 040 556 5367

www.kareliaalacarte.fi

Puukarin Pysäkin Anita Ovaskainen Karelia à la carte verkoston yrityksiä yhteiskuvassa
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Helsingissä 4.3.2008, Finpro, auditorio, Porkkalankatu 1, klo 9.00 – 16.30

Tämän vuoden teemana ovat elintarvikkeet ja kokonaisvaltainen hyvinvointi - paneudumme laajasti elintarvikkei-

den rooliin erilaisissa elämäntyyleissä.. Miten tavoittaa tulevaisuuden vaativa kuluttaja kotimaan ja kansainvälisten

markkinoiden ristiaallokossa.

· Tesco Ltd:n Karen Tonks tulee Iso-Britanniasta kertomaan meille erään maailman menestyneimmän vähit-

täiskauppaketjun ”Free from” - tuotteiden konsepteista ja niiden kehittämisestä.

· Lifestyle-markkinointi on kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosina.  Chris Griffin, Exel Oy, kertoo miten

tuotteita myydään markkinoimalla terveellistä ja aktiivista elämäntyyliä

· Jyrki Heinimo, Valio Oy, käsittelee yrityksen kansainvälistymistä strategisesta näkökulmasta – miksi kan-

sainvälistyminen on tarpeellista.

· Trendipuheenvuorossa käsitellään elintarvikealan viimeisiä tuulahduksia Aasiasta, Länsi- ja Itä-Euroopasta.

Alustajina toimivat Masahiro Kimura (Finpro Japani), Annaleena Soult (Finpro Ranska) ja Ewa Kicinska

(Finpro Puola).

· Yrityscase-esimerkkeinä kuulemme mm Tuulia International Oy:n Eero Toivaisen ja Aino Active Oy:n Jyrki

Eklundin mielenkiintoiset esimerkit etenemisestä kansainvälisille markkinoille. Eero Toivainen kertoo ravin-

tokoodikonseptin myynnin haasteista kansainvälisille kaupanketjuille ja Jyrki Eklund käsittelee esitykses-

sään tuloksellista terveyden edistämistä - liikuntaa, ravintoa ja lepoa. 

· Lisäksi kuulemme Marko Saapungin, Food Process Innovations Ltd, havainnollisen esityksen elintarvikkei-

den kansainvälisestä patentoinnista ja Auli Guillandin, Laurea Ammattikorkeakoulu, informaatiopaketin

uudesta elintarvikealan koulutusohjelmasta.

Päivän aiheina ovat siis kokonaisvaltainen hyvinvointi ja sen yhteys ruokaan: ruoan merkitys eri elämäntyyleissä,

hyvinvointia lisäävien elintarvikkeiden kehittäminen, kansainväliset trendit ja liiketoimintamahdollisuudet. Lisäksi oh-

jelmassa käsitellään elintarvikkeiden kansainvälistä patentointia ja elintarvikeyritysten henkilöstön kansainvälistä

koulutusta. Esiintyjät ovat kokeneita alansa johtavia ammattilaisia sekä Suomesta että ulkomailta.  Tapahtuman kieli

on osin englanti.

Lisätietoja seminaarin osallistumismaksusta, sisällöstä yms.

Esa Wrang

puh. 0400 243 076

Elintarvikkeet ja Kokonaisvaltainen Hyvinvointi - trendit meillä ja muualla

FOOD INTERNATIONAL DAY
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Hallituksen talouspoliittinen ministe-

rivaliokunta puolsi 11.12.2007 alueel-

lisen kuljetustukijärjestelmän jatka-

mista vuodesta 2008 eteenpäin. Ny-

kyinen kuljetustukijärjestelmä päättyy

kuluvan vuoden lopussa.

Kuljetustuen tarkoitus on alentaa syr-

jäisten ja harvaan asuttujen alueiden

yrityksille pitkistä kuljetusmatkoista

aiheutuvia lisäkustannuksia ja lisätä

sekä ylläpitää yritystoiminnan edelly-

tyksiä näillä alueilla. Kuljetustukea

maksetaan pienten ja keskisuurten

yritysten jalostamien tuotteiden kul-

jetuksista.

Tavoite on, että uusi kuljetustukijär-

jestelmä olisi voimassa vuoden 2013

loppuun yhdenmukaisesti EU:n alu-

eellisten valtiontukien suuntaviivojen

2007–2013 voimassaolon kanssa.

Aiempaa pidempää voimassaoloa

puoltaa järjestelmän ennustettavuus

tuen saajien kannalta.

Samalla kun kuljetustukea jatketaan,

tukeen oikeuttavaa aluetta on tarkoi-

tus laajentaa siten, että nykyisten alu-

eiden (Lapin, Pohjois-Pohjanmaan,

Kainuun, Pohjois-Karjalan, Pohjois-

Savon ja Etelä-Savon maakunnat) li-

säksi järjestelmän piiriin tulisivat

Kaustisen sekä Saarijärven-Viitasaa-

ren seutukunnat. Tällöin kehitysalu-

een I tukialue olisi kokonaan kulje-

tustuen piirissä.

Kuljetustukea on tarkoitus uudistaa

tukeen oikeuttavien tuotteiden osal-

ta siten, että nyt myös ensiasteen

elintarvikejalosteet tulisivat kulje-

tustuen piiriin. Samalla selkeytyisi ja

yksinkertaistuisi tukeen oikeutettujen

Kuljetustuki jatkumassa vuoteen 2013

tuotteiden määrittely, jolloin tuen pii-

riin voisi eräiltä osin tulla siihen tä-

hän asti kuulumattomia tuotteita. Kul-

jetustuen taso sekä porrastus eripi-

tuisille kuljetusmatkoille ja tukeen oi-

keuttava minimimatka on tarkoitus

säilyttää ennallaan.

Uusi kuljetustukijärjestelmä tulee

ennen voimaan saattamista ilmoittaa

EY:n komissiolle ja saada sille komis-

sion hyväksyntä. Komission hyväk-

syttyä tukiohjelman se on tarkoitus

saattaa voimaan valtioneuvoston

asetuksella. Tukiohjelmaa sovellettai-

siin 1.1.2008 ja sen jälkeen tapahtu-

neisiin kuljetuksiin.

Kuljetustukea on viime vuosina mak-

settu noin 5 miljoonaa euroa vuodes-

sa ja tuen saajina on ollut runsaat 300

pientä ja keskisuurta yritystä.

Lisätiedot

ylitarkastaja Kari Alanko

puh. (09) 1606 2366

Kansainvälistymis- ja innovaatiopalveluja tarjoava Enterprise Europe Network yhdistää Euroneuvontakeskukset (EIC)

sekä Innovaatiokeskukset (IRC). Uudella toimintamallilla tehostetaan yrittäjien tukemista yhden oven -konseptilla.

Yrittäjiä tuetaan kansainvälistymisessä, teknologiansiirtohankkeissa sekä uusien verkottumismahdollisuuksien löy-

tämisessä. Lisäksi tiedotetaan EU:n puiteohjelmien tarjoamista mahdollisuuksista. Palveluista on infotilaisuus sidos-

ryhmille 10.3.2008 klo 10–12 Turussa ja palvelut löytyvät Yritys-Suomi -portaalista  osoitteessa www.yrityssuomi.fi/

yrityseurooppa. Yli 40 maan ja 4000 asiantuntijan verkoston kattavasta kokonaisuudesta löytyy lisää tietoa:

http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/publications_en.htm.

Lisätietoja Turkka Ristimäki Anna Rantasuo

puh. 0400 861 281 puh. 050 395 2582

turkka.ristimaki@te-keskus.fi anna.rantasuo@te-keskus.fi

Enterprise Europa Network - Yritys-Eurooppa
pk-yritysten tukena 2008 - 2013
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Herukka- ja omenaraaka-aineiden vaikutus
tilaviinituotteiden prosessoitavuuteen ja laatuun

Hankkeen tavoitteena on löytää par-

haiten tilaviinituotantoon soveltuvat

herukka- ja omenaraaka-aineet. Tut-

kimuksen avulla saadaan uutta tie-

toa siitä, miten raaka-aine vaikuttaa

marja- ja hedelmäviinien perusomi-

naisuuksiin ja aistinvaraisiin ominai-

suuksiin sekä miten raaka-aine käyt-

täytyy valmistusprosessissa. Yhdel-

lä koe-erällä tutkitaan myös veden

laadun vaikutusta marja- ja hedelmä-

viinin aistinvaraisiin ominaisuuksiin.

Veden osuus hedelmä- ja marjavii-

nissä on varsin merkittävä, 60-70 %.

Ensimmäiset koe-erät kaikista ome-

na- ja herukkalajikkeista ovat nyt

käynnissä. Valko- ja punaherukkavii-

nit ovat valmistuneet ja ne on arvioi-

tu myös aistinvaraisesti. Lajikekoh-

taiset erot ovat osoittautuneet näillä

hyvin pieniksi sekä prosessoitavuu-

den että laadun osalta. Satovuodel-

la näyttää olevan enemmän vaikutus-

ta tuloksiin. Omenalajikkeita on tutki-

muksessa mukana 13. Mehun ominai-

suudet poikkesivat mm. happopitoi-

suuden osalta huomattavasti. Käymis-

aika vaihteli eri omenalajikkeilla 3:sta

jopa 11 viikkoon.

Hanke jatkuu seuraavan aikataulun

mukaisesti:

kevät 2008: musta- ja viherherukka-

kokeet (5 ja 3 lajiketta)

syksy 2008: lupaavimpien lajikkeiden

uusintakokeet

kevät-kesä 2009: uusintakokeet jatku-

vat, tulosten käsittely ja raportointi

syksy 2009: seminaari, hanke päät-

tyy

Hankkeen rahoittajina ovat Maa- ja

metsätalousministeriö, Maaseutupo-

litiikan yhteistyöryhmä, Suomen Vii-

niyrittäjät ry ja Hämeen ammattikor-

keakoulu. Hankkeen tuloksista lisää

nettisivulta: www.hamk.fi/viinipro.

Lisätietoja

www.hamk.fi/viinipro

Sanna Lento, projektipäällikkö

03 6465227, 040-509 6443

sanna.lento@hamk.fi
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Lähiruoka 2008 -messut järjestetään 14.-16.5.2008 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa. Samassa yhteydes-

sä järjestetään Elintarviketeollisuus 2008 -ammattimessut. Tämä on ensimmäinen kerta, kun lähiruoka esittäytyy

yhdessä Elintarviketeollisuus 2008 -messujen kanssa.  

Lähiruoka 2008 -messuilla elintarvikejalostajilla on ainutlaatuinen tilaisuus tehdä tunnetuksi tuotteitaan ja luoda tär-

keitä kontakteja.  Ammattimessuille osallistuvat muun muassa kaupanalan, elintarviketeollisuuden,

ammattikeittiöiden ja ravintoloiden sisäänostajat.  Messuille kutsutaan myös tiedotusvälineitä.

Lähiruokatoripaikan hinta on 450 e (koko 2,5 x 2 m=5 m2).  Hinta sisältää ilm.maksun ja pöytäpaikan. Pöytä 30 e,

ei pakollinen (70 x 120 cm). Edellä mainittu hinta on Ruoka-Suomi -tiedotteen lukijoille (20 % alennus) jos paikkavaraus

tehdään 7.3.2008 mennessä Anne Savolaiselta, anne.savolainen@amt.fi tai puh. 040 5964602. Lisätietoja messuis-

ta ja niiden yhteydessä olevista ammattiseminaareista www.lähiruokamessut.fi  7.3.2008 jälkeen varatut toripaikat

maksavat normaalihinnan 450 e.

Lähiruoka 2008 -messut on laaja ruuan myynti- ja PR-tapahtuma, joka pyrkii tekemään tunnetuksi pienten elintarvi-

keyrittäjien ja maaseutuyritysten tuotteita kuluttajille ja muille ostajille, päättäjille sekä elintarviketeollisuuden ammat-

tilaisille. Se on myös monipuolinen ammattitapahtuma, joka koostuu näyttelyistä, tuottaja- ja lähiruokatoreista, semi-

naareista, kilpailuista, esityksistä, haastatteluista sekä järjestäjien ja organisaatioiden esityksistä. Lähiruokamessuil-

la palkitaan myös Vuoden Lähiruokateko.

Lähiruoka 2008 -messujen yhteydessä pidetään ajankohtaisista aiheista kolme seminaaria:

1. Ympäristö ja kestävä kehitys ke 14.5. klo 11.00 - 13.00. Seminaarissa kuullaan muun muassa ympäristöminis-

teri Kimmo Tiilikaisen alustus ja esitellään hallituksen ruokaohjelma.

2. Julkishallinto/kunnat to 15.5. klo 11.00 - 13.00. Kuullaan kunnallisen hankintavastaavan ja raaka-aineen hank-

kijan/käyttäjän näkökulma.

3. Logistiset ratkaisut kaupan ja ravintoloiden näkökulmasta pe 16.5. klo 11.00 - 13.00. Aiheena logistiset ratkai-

sut yrittäjän kannalta ja ostajan näkökulmasta.

Lisätietoja

Suomen AMT Oy

Jarmo Myllysilta

puh. 040 551 6584

jarmo.myllysilta@suomenamt.fi
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Kevään ja syksyn aikana on mahdollisuus päivittää tietojaan mm. viestinnästä, markkinoinnista sekä vähittäiskaup-

pa- ja ammattikeittiösektorilla toimimisesta erityisesti pienten ja keskisuurten elintarvikeyritysten näkökulmasta.

Tampereella järjestetään Lähiruoka 2008 -messut Elintarviketeollisuus -messujen kanssa samanaikaisesti 14.-16.5.

Messujen ohessa toteutetaan kaikkina kolmena päivänä kahden tunnin seminaarit, joiden aiheina ovat mm. logistiset

ratkaisut kaupan ja ravintoloiden näkökulmasta, julkishallinnon hankinnan toimintatavat sekä ympäristö ja kestävä

kehitys. Tarkempi ohjelma www.lahiruokamessut.fi

Syksyllä järjestetään koulutuspäiväkokonaisuudet (2-3 päivää) viestinnän tavoista ja mahdollisuuksista, markkinoin-

nista sekä katsaus ajankohtaisista asioihin ja opintomatka. Päivien sisällöt, aikataulu ja hinnat tarkentuvat kevään

kuluessa Ruoka-Suomen sivuille www.ruokasuomi.fi - ajankohtaista.

Lisätietoja

Päivi Töyli

Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus

puh. (02) 333 6475, 040 565 8121

paivi.toyli@utu.fi

Elintarvikealan kehittäjille tarjolla koulutusta vuonna
2008

Green Dinner -kattauskilpailu Gastro 2008-messujen (www.finnexpo.fi/gastro) osastolla 6r33. Äänestä Gasto-messu-

jen kestävin illalliskokonaisuus ja voita itsellesi Green Dinner-illallislahjakortti kahdelle. Samalla saat tietoa ja ideoita

kestävien elintarvikehankintojen toteuttamiseen. Kilpailun järjestää EkoCentria yhdessä Suomen messujen kanssa.

Lisätietoja

Kirsi Malaska

puh. 044 785 4037

kirsi.malaska@sakky.fi
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Haluatko mukaan neljä kertaa vuodessa ilmestyvän, ilmaisen Ruoka-Suomi –tiedotteen jakelulistalle?  lmoittautumi-

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?



Ruoka-Suomi -tiedote

Ruoka-Suomi -tiedote kertoo elintarvikealan

kehittämistyöstä. Tiedote ilmestyy vuonna

2008 neljä kertaa. Tiedotteen kunkin nume-

ron painomäärä on 1900 kpl. Jakelulistalla

on noin 1400 elintarvikealan toimijaa. Levi-

tä tiedotetta kaikille, joita elintarvikealan ke-

hittäminen 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 pal-

vella eri puolilla Suomea olevia elintarvike-

alan toimijoita ja yrityksiä kertomalla valta-

kunnan tason asioista, verkostoitumisesta

ja muista kaikkia elintarvikealan kehittäjiä kiin-

nostavista asioista. Toisaalta tavoitteena on

välittää eri alueellisten toimijoiden tietoja, ko-

kemuksia ja aikomuksia muille hyödynnet-

täväksi. Toivottavasti löydät tiedotteesta

sinulle uusia asioita ja rohkaistut ottamaan

yhteyttä kirjoittajiin.

Toimitus odottaa aktiivisuutta elintarvikealan

toimijoilta. Luiska tekstiä syntyy helposti.

Kyse on aktiivisuudesta. Kertomalla asiois-

ta auttaa toisia ja voi toisaalta saada arvo-

kasta palautetta omaan toimintaan muilta.

Ruoka-Suomi -tiedotetta voit lukea Ruoka-

Suomi sivustosta osoitteesta

www.maaseutupolitiikka.fi.

Poimintoja ohjelmapolitiikan ja kehittämistoiminnan tilkkutäkistä 1

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2008 3
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Syö marjoja 2 dl joka päivä 7

Rakastajat-teatterin suhde ruokaan on intohimoinen 8

Vanhusten kotipalvelun ja ravitsemuksen kehittäminen 9
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Ruoka-Suomi –tiedotteen ilmestyminen vuonna 2008

Nro Materiaalin deadline Ilmestyminen

2/2008 7.5. 23.5.
3/2008 20.8. 5.9.
4/2008 12.11. 28.11.

Kannenkuva:
Pohjoismaisen pienteurastusalan yhteistyöhankkeen
workshopin osallistujia, s. 4-6
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Tapahtumakalenteri

21. - 24.2.2008 BioFach 2008 (www.biofach.de)

23.2.2008 iPopy ja OOOH-tapaamiset BioFach-messuilla Nürnbergissä Saksassa (kirsi.malaska@sakky.fi)

4.3.2008 Food International Day, Helsinki (marianna.niskanen@finpro.fi) kts. s. 23

7. - 12.3.2008 INTERNORGA, Hampuri (mikko.nummi@dfhk.fi)

10.3.2008 Enterprise Europe Network infotilaisuus, Turku  (www.yrityssuomi.fi/yrityseurooppa) kts. s. 24

11. - 14.3.1008 Green Dinner -kattauskilpailu ja kestävät hankinnat Gastro-messuilla (kirsi.malaska@sakky.fi) kts.s. 27

13. - 15.3.2008 Gastro-messut, Helsinki (www.finnexpo.fi/gastro)

2.4.2008 Marjat ja terveys -seminaari, Helsinki

(http://www.teknia.fi/main.asp?sid=1&sivu=58&kpl=67&o=58&ok=67&files=0&a=0)

6.5.2008 Elintarvikepäivä 2008 (www.etl.fi/etp)

14. - 16.5.2008 Lähiruoka 2008, Tampere (www.lahiruokamessut.fi) kts. s. 26

14.5.2008 Ympäristö ja kestävä kehitys -seminaari, Tampere (www.lahiruokamessut.fi)

15.5.2008 Julkishallinto/kunnat -seminaari, Tampere (www.lahiruokamessut.fi)

16.5.2008 Logistiset ratkaisut kaupan ja ravintoloiden näkökulmasta, Tampere  (www.lahiruokamessut.fi)

14. - 16.5.2008 Elintarviketeollisuuden ammattimessut, Tampere (www.elintarviketeollisuus.fi)

16. - 20.6.2008 IFOAM-kongressi, Modena, Italia ammattikeittiöteemapäivä (kirsi.malaska@sakky.fi)

31.7. - 3.8.2008 Farmari Suomen Maatalousnäyttely, Lahti (www.farmari.net)

18. - 24.8.2008 Lähiruokaviesti 2008 (kirsi.malaska@sakky.fi)

18.8.2008 Lähiruokaviestin toritapahtuma Kajaanissa (kirsi.malaska@sakky.fi)

19.8.2008 Lähiruokaviestin toritapahtuma Joensuussa (kirsi.malaska@sakky.fi)

20.8.2008 Lähiruokaviestin toritapahtuma Lappeenrannassa (kirsi.malaska@sakky.fi)

21.8.2008 Lähiruokaviestin tapahtuma Heinolan Heilassa (kirsi.malaska@sakky.fi)

21. - 22.8.2008 Maaseutututkijatapaaminen, Kuhmo (www.mua.fi)

1. - 28.9.2008 Lähiruokaviikot 2008 (kirsi.malaska@sakky.fi)

5. - 7.9.2008 Kauhajoen Ruokamessut

30.9.2008 Lähiruokaseminaari Eduskunnassa (kirsi.malaska@sakky.fi)

3. - 5.10.2008 Turun Ruokamessut, Turku (info@turunmessukeskus.fi)

5. - 6.11.2008 Risk Assessment of Global Agrifood Production Chains, Helsinki (oiva.niemelainen@mtt.fi)

7. - 9.11.2008 ELMA maaseutumessut ja Kädentaito-tapahtuma, Helsinki (www.finnexpo.fi)


