
Maija Suutarinen

Keski-Suomen ruokaketjun tulevaisuus 2022 – 2027 

Julkistamistilaisuus 19.5.2021

Keski-Suomen ruokaketjun koordinaatio 2 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu



Keski-Suomen ruokaketjun koordinaatio 2 
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Yhteistyöhanke, jota hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Toteutus 
yhteistyössä MTK Keski-Suomen ja ProAgria Keski-Suomen kanssa. 
Hankkeen työrukkasena toimii kehittämistyöryhmä, jossa on edustus 
alueellisista maaseutuhankkeista, ohjausryhmässä sidosryhmien 
edustajat.
Hanketta rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahastosta.



Visio 2027

Keskisuomalaisessa ruokaketjussa yrittäminen ja 
toimiminen on kannattavaa, vastuullista ja 
houkuttelevaa – tuotamme yhteistyöllä aitoja makuja, 
elämyksiä ja hyvinvointia kestävästi ja luotettavasti. 



Keski-Suomen ruokaketjun arvot
• Yhteistyö

• Korkea laatu 

• Vastuullisuus



Keski-Suomen ruokaketjun arvot

Yhteistyö

Yhteistyö ruokaketjussa on kehittymisen, kasvun ja menestyksen perusta. 

Keski-Suomen ruokaketjussa panostetaan erityisesti 

yhteistyömahdollisuuksien luomiseen. Yhteistyötä tarvitaan yritysten 

toimintaedellytysten kehittämisessä, osaamisen ja tiedon lisäämisessä ja 

levittämissä, kannattavan yritystoiminnan rakentamisessa sekä 

keskisuomalaisen ruuan arvostuksen lisäämisessä.



Keski-Suomen ruokaketjun arvot

Korkea laatu

Laadukkuus ja turvallisuus tuotteissa, palveluissa ja toimintatavoissa ovat 

ruokaketjun toiminnan perusedellytys. Paikallisesti tuotetun ruoan ja 

kotimaisten raaka-aineiden arvostus nostavat esille ruoan alkuperän ja 

tuotantotavan. Ruoka on turvallista, kun tiedetään mistä se on peräisin ja 

sen alkuperä on helposti jäljitettävissä. Kotimaiset ja paikalliset tuotteet 

ovat laadultaan ja maultaan korkeatasoisia. 



Keski-Suomen ruokaketjun arvot

Vastuullisuus

Koko keskisuomalaisen ruokaketjun tulee toimia kestävästi sekä ympäristön että 

yhteiskunnan näkökulmasta. Ekologinen vastuullisuus kattaa laajasti ruokaketjun 

ympäristölle aiheuttamat kokonaisvaikutukset. Taloudelliseen, sosiaaliseen ja 

kulttuuriseen vastuullisuuteen kuuluu maaseudun ja paikallisen työn arvostus sekä 

keskisuomalaisen ruokakulttuurin vaaliminen. Yritystoiminta ollessaan vastuullista, 

käyttää luonnonvaroja säästeliäästi, mutta silti mahdollistaa kannattavan 

yritystoiminnan. Vastuullinen ruokaketju turvaa tekijöille, yrittäjille ja tuottajille hyvän 

elämän.
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Kasvu, kehittäminen ja saatavuus  
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Kehittäisen painopistealueet ja tavoitteet
Yhteistyöllä eteenpäin 

• Maakunnallisella koordinaatiolla / koordinaattorilla on ajantasaista tietoa yritysten olemassa olevista resursseita, 
jotta yritysten on helpompi kartoittaa yhteistyökumppaneita niin tuotekehitykseen kuin valmistukseenkin.

• Yritysten yhteistyöverkostoja on koottu ja yrityksiä on koulutettu hankinta-asioissa. Etenkin erilaiset 
yhteistyöverkostot ovat koonneet yhdessä tarjouksia muun muassa julkisiin hankintapyyntöihin. 

• Luomuketjun kehittäminen alkutuotannon tueksi. Paikallisia ja paikallisesti jalostettuja luomutuotteita on saatu 
kuluttajien ulottuville aiempaa enemmän.

• Yritysten yhteistyötä on lisätty tukemaan yrittäjien jaksamista ja hyvinvointia yli toimialarajojen. 

• Erilaiset rekrytointivaihtoehdot tutuksi. Yrityksiä, niin alkutuotannossa, teollisuudessa kuin palvelusektorillakin on 
ohjattu etsimään työvoimaa uusin keinoin. Yritysten yhteiset työntekijät, oppisopimukset sekä muut 
työllistämisen keinot ovat tuttuja. Mestari-kisälliohjelmat on aktivoitu.

• Keski-Suomen keskeinen imago on vahvistunut elintarvikealan ja matkailun vahvalla yhteistyöllä

• Arvostus paikallisia raaka-aineita ja tuotteita kohtaan on kasvussa. Kuluttajat ja verkostot ymmärtävät, että läheltä 
tulee hyvää ja laadukasta. Yritysten aito yhteistyö on tehnyt keskisuomalaisen yhdessä tekemisen näkyväksi. 
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Kehittäisen painopistealueet ja toimenpiteet
Tiedon ja osaamisen kehittäminen ja jatkuvuus

• Sukupolvenvaihdoksista omistajanvaihdoksiin. Ruokaketjussa on kartoitettu monipuolisia keinoja jatkajien 
löytämiseksi sekä omistajanvaihdosten käytännön asioiden tukemiseen. Yritykset tietävät, mistä saavat 
apua jatkajan etsimiseen.  

• On koottu ja tiedotettu vaihtoehtoisista malleista aloittaa tai jatkaa ruokaketjun yrityksissä, myös 
alkutuotannossa. On parannettu ja edistetty yritysten ja tilojen vuokrausmahdollisuuksia ja näin 
madallettu aloittamisen kynnystä. 

• Luopumisen tukemiseen on olemassa toimintamalli toimialasta riippumatta.

• Uusia sukupolvia ohjataan jatkamaan olemassa olevia yrityksiä, rohkeasti ja ennakkoluulottomasti, jotta 
ruokaketju pysyy aidosti muuttuvassa maailmassa mukana. 

• Yrityksiä tavoitettu oppimaan ja kehittymään yhdessä.

• Keski-Suomen ruokaketjun yrityksissä on tehty vastuullisuus- sekä ympäristöjärjestelmätyötä yhdessä.

• Monimuotoisilla koulutusvaihtoehdoilla ollaan kouluttamassa uusia osaajia ruokaketjuun. Niin yrittäjiksi 
kuin työntekijöiksikin. 
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Kehittäisen painopistealueet ja toimenpiteet
Uudistuva ruokakulttuuri  

• Ruoka on entistä vahvempi osa matkailu- ja kulttuurielämyksiä

• Yritysten yhteistyötä on lisätty yli toimialarajojen ja matkailuyritykset saavat paikallisia 
tuotteita valikoimiinsa aiempaa helpommin

• Metsäiset maut ovat tunnettuja niin uusien innovaatioiden kuin perinteisten reseptienkin 
avulla

• Ruokamatkailulla on parannettu keskisuomalaisten tuotteiden tunnettuutta

• Keskisuomalaisia tuotteita on otettu osaksi matkailun tarinoita

• Monipuoliset, paikalliset raaka-aineet ovat aiempaa tunnetumpia. Luonnontuoteala ja 
kalastusala ovat aktiivinen osa ruokakulttuuria.  
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Kehittäisen painopistealueet
Kasvu, kehittäminen ja saatavuus  
• Yritysten tavoitteiden mukaisesti yrityksiä on tuettu saavuttamaan kasvua 

paikallisilla markkinoilla. 
• Vientikelpoisuutta on parannettu sitä kaipaavissa yrityksissä ja uusia yrityksiä 

on kartoitettu mukaan. 
• Henkilöstöä on koulutettu ja uusia rekrytointikeinoja on kartoitettu yritysten 

kasvun tueksi. 
• Liiketoimintaosaamista on parannettu ja yrittäjille on järjestetty tarvittavaa 

monimuotoista koulutusta. 
• Tuotekehitys on aktiivista ja oppilaitoksia ja tutkimuslaitoksia käytetään 

asiantuntijoina kehitysprosesseissa. Yhdessä tehden lisätään osaamista 
maakunnassa. 



Ruokaketjun palaset

• alkutuotanto
• jalostava teollisuus
• pienjalostus ja 

artesaaniruoka 
• kalatalous
• luonnontuoteala ja riista
• logistiikka

• kauppa
• ravitsemisliikkeet
• ruokamatkailu
• koulutus
• tutkimus ja innovaatiot
• koordinaatio
• luomu  



Kommentteja ja ajatuksia!

Villejä ja hulluja
Asiantuntevia ja pohtivia

Mielipiteitä ja ajatuksia

Kiitollisia kaikesta!



Lisätietoa tulevaisuustyöstä:

Leena Pölkki
leena.polkki@jamk.fi
p. 050 4011 894
aitomaaseutu.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 
Liiketoimintayksikkö
Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä
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