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TIIVISTELMÄ

Leena Pölkki & Viivi Kaartinen (Toim.)
Keski-Suomen ruokaverkostossa on mahdollisuuksia
Keski-Suomen ruokaverkoston kehittämisstrategia 2022–2027
Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja, 305
Tämä asiakirja esittelee Keski-Suomen ruokaverkoston kehittämisstrategian
ohjelmakaudelle 2022–2027. Strategia on tuotettu yhteiseksi kehittämisen
suunnitelmaksi kaikille Keski-Suomen ruokaverkoston ja sen rajapintojen
toimijoille. Sen mukaan visio on: ”Keskisuomalainen ruokaverkosto tuottaa
yhteistyöllä aitoja makuja, elämyksiä ja hyvinvointia kannattavasti, kestävästi
ja luotettavasti”. Toimintaa ohjaa yhteisesti tunnistettu ja sovittu arvopohja:
yhteistyö, korkea laatu ja vastuullisuus. Kehittämisen painopisteiksi on valittu
neljä pääteemaa: 1) yhteistyöllä eteenpäin 2) jatkuvuus ja tiedon sekä osaamisen kehittäminen 3) uudistuva ruokakulttuuri ja 4) kasvu, kehittäminen ja
saatavuus.
Strategia on työstetty yhteistyössä Keski-Suomen ELY-keskuksen,
Keski-Suomen liiton, MTK Keski-Suomen, ProAgria Keski-Suomen, Gradian,
JAMKin, yrittäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. Taustalla ovat maaseudun alueellinen kehittämisohjelmatyö, päivitetty Lähiruokaohjelma (MMM),
valtakunnalliset ruoka-alan selvitykset ja kehittämistoimet, Keski-Suomen
ruokaketjun toimintaympäristöselvitys, sidosryhmien työpaja- ja strategiatyöryhmän työskentely.
Strategiatyötä on koordinoinut Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallinnoima Keski-Suomen ruokaketjun koordinaatio 2 -yhteistyöhanke. Hanketta
on rahoittanut Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan unionin maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.
Avainsanat: ruokaverkosto, Keski-Suomi, yhteistyö, kehittämisstrategia, lähiruoka, tulevaisuus, vastuullisuus, ruokakulttuuri, jatkuvuus, osaaminen
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ABSTRACT

Leena Pölkki & Viivi Kaartinen (Eds.)
Keski-Suomen ruokaverkostossa on mahdollisuuksia
Keski-Suomen ruokaverkoston kehittämisstrategia 2022–2027
Publications of JAMK University of Applied Sciences, 305
This document presents the Central Finland’s food network development strategy for the 2022–2027 programming period. The strategy has been produced
as a common development plan for all operatives in the Central Finland food
network and its interfaces. The vision of the strategy is: “The Central Finnish
food network produces authentic flavors, experiences and well-being in a
profitable, sustainable and reliable way through cooperation”. Operations
are guided by a jointly identified and agreed value base: cooperation, high
quality, and responsibility. Four main themes have been chosen as priorities
for development: 1) forward by cooperation 2) continuity and development
of knowledge and competence 3) renewable food culture and 4) growth,
development and availability.
The strategy has been developed in co-operation with the Centre for
Economic Development, Transport and the Environment, the Central Finland
Association, MTK Central Finland, ProAgria Central Finland, Gradia, JAMK,
entrepreneurs and other stakeholders. The background is the work of the regional rural development program, the updated Local Food Program (MMM),
national food sector studies and development activities, the operating environment study of the Central Finland food chain, and the work of the stakeholder
workshop and strategy working group.
The strategy work has been coordinated by the Central Finland Food
Chain Coordination 2 co-operation project managed by Jyväskylä University
of Applied Sciences. The project has been funded by the Centre for Economic
Development, Transport and the Environment from the European Agricultural
Fund for Rural Development.
Keywords: food network, Central Finland, cooperation, development strategy,
local food, future, responsibility, food culture, continuity, competence
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Osa 1
Alkusanat

1

YHDESSÄ TEHTY KESKI-SUOMEN
RUOKAVERKOSTON TULEVAISUUSTYÖ
Leena Pölkki, projektipäällikkö, Keski-Suomen ruokaketjun koordinaatio 2,
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Keski-Suomen ruokaverkoston tulevaisuustyö vuosille 2022–2027 käynnistettiin maakunnallisen ruokaketjun näkökulmalla, mutta työn edetessä
linjauksissa päädyttiin laventamaan tarkastelu ja otsikointi ketjun sijasta
verkostoon. Tässä strategiapaperissa tarkastellaan täten keskisuomalaista
ruokaverkostoa kokonaisuutena, niin kuin työryhmä ja strategiatyöhön osallistuneet ovat sen tunnistaneet. Strategiatyöhön on osallistunut merkittävä
joukko maakunnan ruokaketjun ja sen rajapintojen sekä kehittäjätahojen
edustajia. Tavoitteena on ollut tarkastella ja kuulla näkemyksiä mahdollisimman kattavasti paikallisen ruoan reitistä pellolta ja luonnosta pöytään,
sen roolista ja merkityksestä eri toimialoilla rajapintoineen sekä kehittämis
tarpeista nykyhetkestä aina vuoteen 2027 asti.
Keskisuomalaiselle ruokaverkostolle leimallista on monipuolisuus, mutta
samalla tietty sirpaleisuus muun muassa toimintojen pienimuotoisuudesta ja
laajasta alueellisesta sijoittumisesta johtuen. Verkostoyhteistyön, osaamisen
kehittämisen, myynnin ja markkinoinnin, tuotteistamisen sekä logistiikan kehittämisen tarpeet ovat keskeisiä paikallisen raaka-ainetuotannon saatavuuden
varmistamisen ohella. Kokonaisuus, joka pitää sisällään todella paljon asioita
aina kuluttajavaikuttamisesta ja brändityöstä sukupolven vaihdoksiin ja kannattavan liiketoiminnan edellytysten varmistamiseen.
Elämme globaalissa maailmantaloudessa ajassa, jossa kuluttajien valintoja ohjaa hinnan ohella entistä enemmän huoli maapallon tulevaisuudesta.
Kykymme tuotteistaa jo olemassa olevat vastuulliset ja kestävät ruoantuotannon ja -jalostuksen toimintamallit sekä tuotteet loppukäyttäjille lisäarvoa
tuottaviksi, saattaa osaltaan ratkaista jo muutenkin haasteellisen kannattavuustilanteen kanssa kamppailevan paikallisen ruokaverkoston tulevaisuutta.
Luonnon monimuotoisuuden säilyminen ja ruokaturvan varmistaminen ovat
isoja asioita, mutta erittäin merkittäviä myös pieniä toimijoita tarkasteltaessa.
Olemme kohdassa, jossa on todellakin syytä pohtia laitammeko perinteisesti
kaikki munat samaan koriin.
Uuden ohjelmakauden kynnyksellä on pyritty ottamaan oppia kuluneesta
kaudesta ja poimimaan jatkoon hyvät käytänteet sekä tunnistamaan uusia toimintamalleja niin omasta kuin naapurimaakunnistakin. Suuntaviivoja on haettu
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myös muun muassa Ruokasektorin koordinaatiohankkeen Ruoka-ala kasvuun
-kiertueen koosteesta (2020) ja päivitetystä Lähiruokaohjelmasta (2021).
Ruokaverkoston tulevaisuuden suuntaviivoja on haettu yhdessä myös
Keski-Suomen ELY-keskuksen alueellisen maaseutuohjelmatyön, maaseuturahoituksen CAP-27 aluesuunnitelman, yhteydessä otsikoiden Biotalous/
Ruokaketju pellolta pöytään ja Vetovoimainen maaseutu alla. Lisäksi KeskiSuomen maakuntaohjelman päivitys on tätä kirjoitettaessa loppusuoralla ja sen
mukaan: ”Keski-Suomen strategia 2025–2050 pohjautuu kokonaiskestävyyden pyrkimykselle. Visionamme on, että Keski-Suomi menestyy rakentamalla
kestävää, osaavaa ja kansainvälistä maakuntaa, jossa ihmiset voivat hyvin.”
Näiden yhteisten kehittämistavoitteiden mukaan katsomme samaan suuntaan ja teemme yhteistyötä elinvoimaisen ja kehittyvän maakunnan sekä ruokaverkoston puolesta. Arvostaen ja arvostettuina. Tunteella.

KIITOKSET
Kiitän lämpimästi kaikkia tähän strategiatyöhön osallistuneita. Erityinen kiitos
kuuluu työryhmälle, joka on sitoutuen ja pieteetillä tuonut edustamiensa tahojen ja sidosryhmien näkemyksen sekä asiantuntijuutensa tulevaisuustyöhön.
Työryhmään osallistuivat Keski-Suomen ELY-keskuksen maaseutuyksikön
johtaja Ulla Mehto-Hämäläinen, MTK Keski-Suomen toiminnanjohtaja Anja
Kettunen, ProAgria Keski-Suomen johtaja Vesa Laitinen, projektipäällikkö
Suvi Bayr Keski-Suomen liitosta, lehtori Kaisa Liinanki Gradialta, yrittäjä ja
Keski-Suomen ruokaketjun koordinaatio 2 -hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Pirjo Luotola sekä yrittäjä Markku Liias Jukolan Juustosta. Työryhmän moderaattorina ja puheenjohtajana toimi allekirjoittanut, projektipäällikkö
Leena Pölkki Keski-Suomen ruokaketjun koordinaatio 2 -yhteistyöhankkeesta
Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. Työpajojen fasilitaattorina toimi Hilkka
Heikkilä Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. Heikkilä ja Pölkki osallistuivat
myös strategiapaperin kirjoitustyöhön, samoin kuin Viivi Kaartinen samasta
organisaatiosta.
Tulevaisuustyön tuottamiseen työpajoissa, haastatteluissa ja Padlet-alustalla osallistui yrittäjiä, kehittäjiä, opiskelijoita, kuluttajia, rahoittajien ja kuntien
edustajia sekä prosessista vastanneen Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallinnoiman Keski-Suomen ruokaketjun koordinaatio 2 -hankkeen henkilöstöä.
Lämmin kiitos arvokkaasta panoksestanne teille kaikille.
Kiitos kannustavista alkusanoista maa- ja metsätalousministeriön Kirsi
Viljaselle ja Keski-Suomen ELY-keskuksen Pirkko Melvillelle sekä Ulla MehtoHämäläiselle. Kiitos myös rohkaisevista saatesanoista Keski-Suomen maaJAMK
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kuntajohtaja Pekka Hokkanen, ProAgria Keski-Suomen johtaja Vesa Laitinen,
Keski-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten toiminnanjohtaja Eeva-Liisa Kivimäki
sekä Keski-Suomen ruokaketjun koordinaatio 2 (KEKO2) -hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Pirjo Luotola.
Kiitos pitkämielisestä ja luovasta kirjoitustyöstä Maija Suutariselle. Laajan
tausta-aineiston, runsaan tuotetun materiaalin ja saatujen kommenttien koostaminen asiakirjaksi on ollut varmasti mielenkiintoinen, mutta vaativa työ. Iso
kiitos myös KEKO2 -hankkeen tiimillemme, Viivi Kaartinen, Virpi Ruotsalainen,
Hilkka Heikkilä ja Jenny-Liisa Salila, kaikista strategiatyöhön liittyneistä järjestelyistä ja yhteisestä asiakirjan työstämisestä julkaisukuntoon.
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MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN
LÄHIRUOKAOHJELMAN LINJASSA
Kirsi Viljanen, erityisasiantuntija, Maa- ja metsätalousministeriö

Keski-Suomen ruokasektorin toimijoiden yhdessä ja vuorovaikutteisesti valmistelema alan tulevaisuusstrategia antaa hyvät eväät uudelle EU:n ohjelmakaudelle. Suomen kansallista CAP (Common Agricultural Policy) -strategiaa
on valmisteltu pitkään, ja se tulee sisältämään monipuolisesti alkutuotannon
kehittymiseen, ympäristön tilan parantamiseen ja maaseudun elinvoimaisuuteen vaikuttavia toimia. Ruokasektori on Suomen CAP-strategian ydintä. Ja
niin pitääkin olla, sillä se on neljänneksi suurin teollisuutemme ala ja sen vaikutukset työllisyyteen ovat merkittäviä: Suomessa maatalous työllistää noin
70 000 henkilöä, elintarvike- ja juomateollisuus noin 38 000 henkilöä ja koko
ruokasektori välillisine työllisyysvaikutuksineen kaikkiaan lähes 340 000 henkilöä. CAP-strategia ottaa huomioon monia keskeisiä poliittisia ja strategisia
asiakirjoja kuten EU:n komission keväällä 2020 hyväksymän Pellolta pöytään
(Farm to Fork) -strategian. Siinä alueelliset ja paikalliset ruokajärjestelmät nähdään osana kestävämpää ruokajärjestelmää. Keski-Suomen strategia kiteyttää
hyvin alueen tulevien vuosien kehittämislinjaukset, jotka tukevat kansallisesti
toteutettavaa maatalous- ja maaseutupolitiikkaa.
Huoltovarmuus ja omavaraisuus ovat lähiaikoina nousseet aivan erilaiseen
keskiöön, ja ne ovat osoittaneet, miten hyvin ruokaketjumme toimii poikkeus
oloissakin. Keskustelu suomalaisesta ruuasta ja sen tekijöistä ja merkityksestä on ollut vahvempaa kuin koskaan, ja se on näkynyt myös kuluttajien
ostokäyttäytymisessä. Ruuan alkuperällä on merkitystä, ja tunnettu alkuperä
lisää kuluttajien luottamusta ruokajärjestelmäämme. On aivan keskeistä, että
jatkossakin pystymme kehittämään ruokajärjestelmäämme entistä kestävämmäksi, luomaan edellytyksiä kannattavalle alan liiketoiminnalle ja pitämään
kuluttajien luottamuksen korkealla.
Keski-Suomen ruokaverkoston tulevaisuusstrategian arvoina ovat yhteistyö, korkea laatu ja vastuullisuus. Meillä Suomessa on vahva yhteistyön
perinne, mutta yhteistyön tavoitteet, toteuttamistavat ja painopisteet muuttuvat aina yhteiskunnan muutosten mukanaan tuomien tarpeiden mukaisesti.
Tutkimusten mukaan lähiruuan tuotanto lisää sosiaalista pääomaa eri toimijoiden yhteistyön ja luottamuksen rakentumisen myötä, millä vastaavasti on
lähiruuan menekkiä ja markkinointimahdollisuuksia lisäävä vaikutus. Meillä
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Suomessa elintarvikkeiden korkea laatu on systemaattisen työn tulos. Suomi
on kansainvälisen vertailun mukaan ruokaturvaltaan maailman paras, elintarviketurvallisuutemme on erittäin korkealla ja Suomessa on maailman puhtain
ilma ja vesi. Nämä yhdessä korkean ammattitaidon ja -ylpeyden kanssa luovat
oivat mahdollisuudet tuottaa laadukasta ruokaa niin meille kuin maailmalle.
Ruokaketjun vastuullisuus koostuu seitsemästä ulottuvuudesta: paikallisuus,
ympäristö, eläinten hyvinvointi, työhyvinvointi, ravitsemus, taloudellinen vastuu ja tuoteturvallisuus. Vastuullinen ruuantuotanto lähtee alkutuotannosta ja
kattaa koko ruokaketjun aina kulutukseen saakka. Valittu arvopohja konkretisoituu Keski-Suomen strategian kehittämisen painopistealueissa ja tukee
hyvin Suomen vahvaa laatu- ja vastuullisuustyötä.
Maa- ja metsätalousministeriön päivittämä Lähiruokaohjelma luo puitteet
tulevien vuosien lähiruokasektorin kehittämiselle. Ohjelman mukaan lähiruuan
kasvavaan kysyntään tulee vastata tuotantoa ja jatkojalostusta lisäämällä sekä
valikoimia asiakaslähtöisesti laajentamalla. Maatiloille ja lähiruokayrittäjille
pitää olla saatavilla neuvontaa ja koulutusta, joiden lisäksi sujuva lainsäädäntö ja laadukas tutkimus luovat puitteita lähiruokayrittäjyydelle. Lähiruoka
on saatava yhä vahvemmin osaksi julkisten keittiöiden tarjoomaa ja ruuan ja
sen tekijöiden arvostusta on lisättävä. Yhteistyön lisääminen ja koordinoitu
kehittämistyö luovat pohjaa lähiruokasektorin toimijoiden keskuuteen, mutta
myös yli toimialojen. Keski-Suomen omat linjaukset tukevat hyvin myös kansallisen Lähiruokaohjelman tavoitteita.
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YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN –
KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS
Pirkko Melville, Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualueen
johtaja & Ulla Mehto-Hämäläinen, maaseutuyksikön päällikkö,
Keski-Suomen ELY-keskus

Ruoka puhuttaa näinä aikoina kovasti, kotimainen lähiruoka on saanut paljon
arvostusta ja sen käyttö on lisääntynyt. Samoin esillä ovat vahvasti ilmastoasiat, joissa myös ruokaketjulla on oma osuutensa. On selvää, että ketjun
kaikkien osien on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota tuotannon ja tekemisen vastuullisuuteen. Viime aikoina on nostettu esiin erityisesti maatalouden
roolin vahvistamista ilmastotyössä. Paljon on jo tehty, mutta aina voi parantaa.
Keski-Suomen ruokaverkoston tulevaisuus 2022–2027 -strategia on valmistunut. Siinä kuvataan keskisuomalaisen ruokaverkoston kehittämisen mahdollisuuksia, tavoitteita ja toimenpide-ehdotuksia. Asiakirjaa on valmisteltu
verkoston toimijoiden yhteistyönä.
Strategia-asiakirjassa kehittämiselle on valittu neljä keskeistä painopistealuetta: 1) Yhteistyöllä eteenpäin, 2) Jatkuvuus ja tiedon sekä osaamisen
kehittäminen, 3) Uudistuva ruokakulttuuri ja 4) Kasvu, kehittäminen ja saatavuus. Ilahduttavaa ovat mm. tavoitteet ja toimet yhteistyön laajentamiseksi ja
uusien yhteistyömahdollisuuksien etsimiseksi. Tärkeää on myös varmistaa,
että meillä on tulevaisuudessakin erinomaista keskisuomalaista ruokaa saatavilla. Jatkuvuuden turvaamiseksi tarvitaan uusia yrittäjiä, osaavaa työvoimaa,
erilaisia toimintamalleja. Etukenossa kulkeminen, uusien tuulien haistelu ja
rohkeat kokeilut ovat tulevaisuuden näkökulmasta tärkeitä sekä yritysten että
ketjun muiden tekijöiden toiminnassa.
Ruoan yhdistäminen matkailuun, hyvinvointi- ja kulttuuripalveluihin, jopa
maisemaan, avaa hyviä mahdollisuuksia kehittää keskisuomalaisia elämyksiä
ruokakulttuurin parissa. Metsien tuotteita ja makuja voidaan yhdistää perinteisiin resepteihin ja järvikalaa on raaka-aineeksi yllin kyllin vaikka millaisiin
innovatiivisiin tuotteisiin.
Keski-Suomen elintarvikealan yritykset ovat pääosin pieniä. Tavoitteena on
kannustaa yrityksiä kasvamaan, omien edellytystensä puitteissa, mutta myös
rohkaisemalla uusiin askeliin ja tarjoamalla tukea näissä askelissa. Pienille
elintarvikealan yrityksille vaikkapa ruoan verkkokaupan kasvu voi tarjota uusia
mahdollisuuksia, kenties jopa vientiin asti. Yritysten yhteistyöllä voidaan saada
enemmän voimaa ja vaikuttavuutta esimerkiksi markkinointiponnisteluihin.
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Keski-Suomi on vahva biotalouden maakunta ja ruokaketju on merkittävä
osa sitä. ELY-keskuksen tavoitteena on edistää monipuolisesti biotaloutta sekä
vastuullisen ja uudistuvan ruokajärjestelmän kilpailukyvyn parantamista. Tämä
tarkoittaa mm., että turvallista ja ravitsevaa ruokaa on riittävästi, suomalaisen
ruuan kysyntä ja vienti kasvavat, ruokajärjestelmä on kuluttaja- ja markkinalähtöinen ja toimii kannattavasti ja kestävästi, ruokajärjestelmän arvonlisä kasvaa
ja se jakaantuu oikeudenmukaisesti sekä maatalouden tuotantorakenne ja
tuottavuus parantuvat. Moniin näistä asioista voidaan tarttua toteuttamalla
Keski-Suomen ruokaverkostossa on mahdollisuuksia tulevaisuus – strategian
toimia.
Rahaa on nyt tarjolla runsaasti ja instrumentteja on useita. EU:n rahastokausi on vaihtumassa, maaseuturahaston osalta uusi kausi alkaa vuoden 2023
alusta. Vuosina 2021–2022 on käytettävissä ns. siirtymäkauden rahoitusta.
Rakennerahastojen puolella uusi kausi käynnistynee jo loppusyksyllä 2021.
Kannustamme ruokaverkoston yrityksiä ja toimijoita tutustumaan ELY-keskuksen rahoitusinstrumentteihin ja palveluihin sekä kysymään asiantuntijoiltamme
lisää. Jäämme innolla odottamaan yhteydenottojanne!
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Osa 2
Keski-Suomen ruokaverkosto
nyt ja tulevaisuudessa

4

KESKI-SUOMEN RUOKAVERKOSTON
STRATEGIATYÖ
Maija Suutarinen

KESKI-SUOMEN RUOKAVERKOSTON STRATEGIATYÖ
Keski-Suomen ruokaverkosto on kehittyvä, elinvoimainen, monialainen ja monipuolinen verkosto. Verkoston kehittämisen linjauksista ja ehdotetuista toimenpiteistä koottiin kevään ja kesän 2021 aikana strategiateksti. Kehittämistarpeita, ideoita ja ajatuksia kirjoitustyön tueksi saatiin kahdesta maaliskuussa
2021 järjestetystä avoimesta työpajasta, verkoston toimijoiden haastatteluista
ja aktiivisesta työryhmätyöskentelystä. Kirjoitustyössä on hyödynnetty myös
materiaaleja Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallinnoiman Keski-Suomen
ruokaketjun koordinaatio 2 (KEKO2) -hankkeen aikana kootuista ja julkaistuista
raporteista sekä valtakunnallisista raporteista ja julkaisuista.
Strategian koontityössä annettiin paljon painoarvoa etenkin työpajoissa
tuotetuille aineistoille, sillä tilaisuuksissa oli edustettuna niin yrityksiä, kuluttajia, oppilaitoksia kuin alan edunvalvontaakin. Näissä tilaisuuksissa ajatuksia
ja pohdintoja esittivät verkoston aktiiviset toimijat, joiden arki, liiketoiminta ja
elämäntapa liittyvät Keski-Suomen ruokaverkoston toimintaan.
RUOKAKETJUSTA RUOKAVERKOSTOON
Keski-Suomen ruokaketjun kehittämisen linjauspaperin tuottamisena käynnistetty työ on johtanut tähän nyt julkaistuun maakunnan ruokaverkoston kehittämisstrategiaan. Vuosille 2022–2027 suunnattu dokumentti sai työryhmältä
nimekseen Keski-Suomen ruokaverkostossa on mahdollisuuksia.
Keski-Suomen ruokaketjua ympäröivään ja sen rajapintojen verkostoon
kuuluu satoja toimijoita useilta eri toimialoilta. Tämän verkoston koordinaation merkitys kasvaa päivä päivältä ruokaketjun laajentuessa ja laventuessa
ruokaverkostoksi. Kehittämistyön kannalta on tärkeää huomioida kaikki ruokaverkoston keskisuomalaiseen ruokaan liittyvät toimialat sekä toiminnot.
Kokonaisuus on laaja ja sen sidosryhmissä voidaan tuottaa merkittävää lisä
arvoa koko verkostolle, joten strategian ja tulevaisuuden rakentamisen pohjalle
tarvitaan laveaa tunnistamista.
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Tässä strategiatyössä hyödynnettiin monialaisia työpajoja, jotta ruokaverkoston toimijoita voitiin tunnistaa ja tarkastella virallisia toimialaluokituksia
laajemmin. Aiemmassa strategiassa vuosille 2014–2020 määritettiin tarkemmin alkutuotanto ja elintarviketeollisuus. Vaikka useat tässä prosessissa tunnistetut toimialat kuuluvat näiden virallisten toimialaluokitusten alle, nähtiin
tärkeäksi nostaa myös pienempiä, mutta kehittyviä alatoimialoja näkyvämmin
esiin.
Tämän strategian aineistonkeruukeinoina keväällä 2021 järjestetyissä
työpajoissa ruokaketjun toimijoiksi, alatoimialoiksi tai teemoiksi (liite 2) tunnistettiin: alkutuotanto, jalostava teollisuus, pienjalostus ja artesaaniruoka,
kalatalous, luonnontuote- ja riista-ala, logistiikka, kauppa, ravitsemisliikkeet,
ruokamatkailu, koulutus, tuotekehitys, tutkimus ja innovaatiot, koordinaatio,
luomu ja juomat. Vaikka esimerkiksi monet näistä tunnistetuista teemoista
kuuluvat virallisen alkutuotannon määritelmän alle, nähtiin niiden nostaminen
erikseen tärkeäksi, jotta kehittämiseen voidaan panostaa useasta eri näkökulmasta.
ARVOSTETTU MAAKUNNAN RUOKAVERKOSTO OSANA GLOBAALIA
MARKKINAA
Globaali pandemia vaikutti kaikkien toimialojen ennustettavuuteen eikä tältä
säästynyt elintarvikealakaan. Samanaikaisesti kotimaisen ruoan sekä omavaraisuuden arvostus on lisääntynyt (Hyrylä 2020). Pandemia muistutti meitä
siitä, että vaikka globaali maailmantalous pysähtyisi, jokaisen meistä on syötävä säilyäkseen hengissä. Lähellä tuotettu ja itsetehty ruoka lisää turvallisuuden tunnetta.
Vaikka lähiruoka ja pientuotanto voidaan tällä hetkellä mieltää trendeiksi,
kansojen ruokkimiseen tarvitaan tehokasta ja uutta teknologiaa hyödyntävää
alkutuotantoa. Uudet innovaatiot, niin peltokasviviljelyssä, kasviproteiinien
jalostuksessa kuin ruokahävikin ehkäisemisessäkin, voivat olla keino mahdollistaa hyvä elintaso kaikille ruokaverkoston toimijoille ja lähellä tuotettujen
elintarvikkeiden hyödyntämiselle paikallisten asukkaiden keskuudessa.
Ruoan arvostuksen lisääminen on tunnistettu tärkeimmäksi teemaksi
keskisuomalaisen ruokaverkoston toiminnassa. Siitä kumpuaa kaikki. Kun
arvostamme ruokaa, arvostamme ruoantuottajia. Arvostamme sitä työtä, mitä
raaka-aineiden kasvattaminen, tuottaminen ja jalostaminen sekä ruoaksi valmistaminen vaatii.
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KULUTTAJAT JA RUOKAPUHE KESKIÖSSÄ UUTEEN NORMAALIIN
Kuluttajien ostokäyttäytymisessä on jo pitkään ollut havaittavissa muutoksia,
jotka näkyvät etenkin lähi- ja pientuottajatuotteiden kysynnän kasvuna. Erilaisten lähiruokapiirien, REKO-ryhmien ja suoramyynnin avulla kysyntään on
pystytty vastaamaan jossain määrin, mutta se on vaatinut toimijoilta ketteriä
ratkaisuja tuotteidensa ja tuotanto- sekä logistiikkaketjujen osalta.
Keski-Suomen ruokaverkoston suuremmat toimijat ovat myös viime
aikoina nostaneet omia paikallisesti tuotettuja tuotteitaan paremmin näkyville.
Muun muassa Valio markkinoi Keski-Suomessa valmistettuja meijerituotteitaan lähiruokana Keski-Suomen alueella ja merkittävät päivittäistavarakaupan
toimijat ovat koonneet paikallisten tuotteiden valikoimia maakunnittain. Isot
yritykset tunnistetaan myös mahdollisiksi vetureiksi pienten yritysten liiketoiminnan kehittämisessä ja muun muassa vientitoiminnan avaamisessa.
Keskusteluissa ammattikeittiöiden henkilöstön kanssa on noussut esille
edelleen kasvanut halu lisätä paikallisten tuotteiden käyttöä. Rajoittavana tekijänä koetaan edelleen saatavuuden ja hankinnan haasteet. Aiemmassa strategiassa peräänkuulutettiin ostamisen helpottamista sekä kilpailutusosaamisen
lisäämistä – tässä työnsarkaa riittää tulevillekin rahoituskausille muun muassa
myyjien ja ostajien kohtaamisen edistämisessä. Tarvitaan entistä selkeämpää
viestintää ostajien ja myyjien välille. Ymmärrys eri toimijoiden välillä vaatii toimivan kanavan, jolla tuote-, markkinointi- ja myyntiosaamista voidaan lisätä
ja viedä käytäntöön. Tarvitaan yhteistä kieltä, jotta tuote voidaan määritellä
samalla tavalla sekä tuottajan että ostajan näkökulmasta.
Paikallisesti tuotetun ja jalostetun ruoan lisääntynyt tarjonta, parantunut
saatavuus ja uudet ostokanavat ovat tuoneet lähiruoan aiempaa paremmin
osaksi koko ajan laajenevan kuluttajajoukon arkea. Keski-Suomen edellisessä
ruokaketjun kehittämisstrategiassa vuosille 2014–2020 haettiin kasvua ruokaketjun toimintaan. Tarkasteltaessa tilannetta nyt, syksyllä 2021, voidaan haastattelujen ja muun kerätyn aineiston perusteella todeta lähiruoan saatavuuden
parantuneen ja tunnettuuden lisääntyneen (MMM 2021 sekä työpajat). Käsillä
olevaan strategiaan voidaan näiden johtopäätösten perusteella nostaa myös
uusia tavoitteita ja tarkentaa kasvun suuntaa.
Haasteellisen korona-ajan jälkeen elämä palaa vähitellen tavanomaisemmiksi mieltämiimme uomiin, mutta pandemia jätti jälkensä meihin kaikkiin.
Vaikka ihmisten kulutuskäyttäytymisessä ja asenteissa näkyy välähdyksiä hidastamisen ja kohtuullisuuden arvostuksesta, elämme silti edelleen nopean
muutoksen aikaa. Sitä, mihin muutos johtaa, emme vielä varmuudella voi
tietää. Tämä strategiapaperi saattaakin vaatia tarkastelua päivittämisen näkökulmasta jo hyvissä ajoin ennen vuotta 2027.
20

JAMK

4.1 TULEVAISUUDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ
4.1.1 MEGATRENDIT JA MAATALOUSPOLITIIKKA
Tulevaisuutta ei voida varmasti ennustaa, mutta monipuolisen tiedon avulla
voidaan tulevaisuutta pohtia ja arvioida ja luoda malleja mahdollisesti toteutumassa olevista muutoksista. Sitra on julkaissut vuodesta 2011 alkaen
listauksia megatrendeistä. Megatrendit eivät itsessään ole juuri muuttuneet,
mutta jo tämän tulevaisuusstrategian lähteinä käytettyjen raporttien ja selvitysten päivitetyissä versioissa nämä Sitran esiin nostamat megatrendit näkyvät. Sitran mukaan tärkeimmät tulevaisuuteemme vaikuttavat kehityskulut ovat: ekologisen jälleenrakennuksen kiireellisyys, verkostomaisen vallan
voimistuminen, väestön ikääntyminen ja monimuotoistuminen, teknologian
sulautuminen kaikkeen toimintaan sekä talousjärjestelmän suunnan etsiminen. (Dufva 2020.)
Megatrendeistä etenkin ekologinen jälleenrakennus sekä väestön muutokset näkyvät jo Keski-Suomen ruokaverkoston yrityksissä. Toimialaselvityksessä 2021 (Teppo 2021) yritykset kertoivat panostavansa lähitulevaisuudessa
jatkajien etsimiseen sekä ympäristö- ja vastuullisuusasioihin. Toimintaympäristön muutosten ei koettu rajoittavan yritystoimintaa ja monet vastaajista olivat
jo tehneet varautumistoimia muuttuvaa maailmaa varten.
Ekologisen jälleenrakennuksen kiireellisyys näkyy ruokaverkostossa moni
tavoin. Viljelymenetelmiin vaaditaan muutoksia lajikadon ja biodiversiteetin
köyhtymisen ehkäisemiseksi, mutta tilalle on vaikea löytää yhtä tehokkaita menetelmiä satojen turvaamiseksi. Maataloutta suunnitellaan tilatasollakin pitkällä
aikajänteellä ja muutokset työ- ja toimintatavoissa ovat hitaasti toteutettavissa.
Heikko kannattavuus heikentää alan mahdollisuuksia investoida ja nopeasti
muuttuva poliittinen ohjaus ei turvaa alan toimintaedellytyksiä riittävästi.
Maatalouspolitiikkaan vaikuttavat niin globaalit markkinat kuin paikallisten ympäristöasioiden huomioiminen. Alkutuotannon tulovirrasta merkittävä
osuus koostuu maataloustuista, joita ohjataan niin kansallisesti kuin EU:n
tasolta. Vaikka kansallisilla tuilla ja kansallisella päätöksenteolla on edelleen
painoarvoa, asettavat globaali maatalouspolitiikka ja etenkin EU raja-arvoja
suomalaiselle alkutuotannolle.
Maatalouspolitiikan lisäksi myös muilla poliittisilla linjauksilla on vaikutusta
ruokaverkoston toimintaan. Suomen hallituksen tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalisuus vuoteen 2035 mennessä. Ruoka-alalla hiilineutraalisuus nähdään ruoan arvostusta nostavana menestystekijänä. Ruoka-alan arvoketjun
toimijat ovat ensimmäisenä toimialana Suomessa määrittäneet toimenpiteet
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päästötavoitteiden saavuttamiseksi raaka-aineen tuotannosta kuluttajarajapintaan asti (Hyrylä 2020).
Sen sijaan tuottajapuolella tavoitteeseen pääsemisessä nähdään useita
haasteita. Vilkasta keskustelua tavoitteiden saavuttamisesta sekä tavoitteiden
aiheuttamien kustannusten jakamisesta käydään uuden maatalouspoliittisen
kauden kynnyksellä. Maatalouden ilmastotiekartassa painotetaan tutkimuksen
ja kehityksen rahoitusta, jotta maatalouden on mahdollista vastata uusiin ja
tiukkoihin, poliittisen tason vaatimuksiin (Lehtonen 2020).
4.1.2 ILMASTONMUUTOS
Nopean muutoksen keskellä vain riittävällä tiedolla sekä kyvyllä ennakoida
voivat yritykset varautua tulevaan. Varautuminen voi olla joko oman toiminnan muuttamista sekä kehittämistä tai kokonaan uusien liiketoimintamallien
aloittamista. Ilmastonmuutos on tällä hetkellä merkittävä muutostekijä, josta
keskisuomalaiset yritykset tarvitsevat luotettavaa tietoa. Ilman riittävää tietoa
yritykset eivät voi suunnitella kannattavaa tulevaisuutta. Ennustettavuudesta
on tullut tärkeä termi yritysten jokapäiväisen toiminnan suunnittelussa. Ilman
ennustettavuutta yritysten kehittäminen on mahdotonta ja kannattavan liiketoiminnan eteen tehty työ valuu hukkaan. Jo koronapandemia näytti, miten
pitkäjänteisyyden puuttuminen vaikuttaa yritysten kehittämiseen ja kehittymiseen negatiivisesti. Tietoa tarvitaan myös ilmastonmuutoksen vaikutuksista
poliittiseen päätöksentekoon, jotta mahdollisiin muutoksiin alaa ohjaavissa
säädöksissä ja vaatimuksissa voitaisiin varautua.
Ilmastonmuutos vaikuttaa niin kuluttajakäyttäytymiseen kuin mediaankin. Yrityksille ilmastonmuutos näkyy usein kustannuksina, jotka realisoituvat
nopeasti, jopa yllättäen. Sen sijaan vaikutuksia voidaan havaita vasta myöhemmin (Yrittäjän ilmasto-opas 2019). Ruokaketjun viestintää tarvitaan avoimen ja tutkitun tiedon välittämiseen, jotta oikeaa tietoa keskisuomalaisesta
ruuantuotannosta saadaan sekä kuluttajille että medialle.
Ilmastonmuutos ja keskustelu sen ympärillä vaikuttavat myös kuluttajien
käyttäytymiseen. Kuluttajat haluavat vaikuttaa omilla kulutusvalinnoillaan
sekä ilmastonmuutokseen että maapallon lajiston köyhtymisen aiheuttamiin
uhkiin. Uudet kasvipohjaiset proteiinit sekä kasvipohjaiset versiot, esimerkiksi
vaihtoehdot perinteisille maitotuotteille, rakentavat uudenlaista kulutuskäyttäytymistä. Myös painopisteen muutos lihankulutuksessa punaisesta lihasta
siipikarjaan ja kalaan vaikuttavat alkutuotannon ja jalostuksen investointitarpeisiin.
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4.1.3 BIODIVERSITEETTI, LUONNONVARAT, RUOKAHÄVIKKISEURANTA
JA -TIEKARTTA
Biodiversiteetin köyhtyminen ja luonnonvarojen ehtyminen aiheuttavat haasteita myös keskisuomalaiselle ruokaverkostolle. Ruokaverkoston toiminta
vaikuttaa monin tavoin luonnon monimuotoisuuteen sekä luonnonvarojen
riittävyyteen. Alkutuotanto kuluttaa luonnonvaroja, kuten kaikki muukin ihmistoiminta. Viljelymaiden käyttö sekä kaikki kuljettaminen rikkovat luonnonvaraisten lajien elinympäristöjä. Toisaalta taas laidunnus, niin viljellyillä kuin
luonnonvaraisilla alueilla, lisää monipuolisen lajiston elinmahdollisuuksia.
Tuotamme ruokaa ja muita raaka-aineita lisääntyvässä määrin, mutta
samanaikaisesti lisääntyy myös hävikki. Ruokaverkoston kannalta on yhtä
tärkeää ohjata koko verkoston toimintaa tuottamaan laadukkaita elintarvikkeita tehokkaasti ja kestävästi kuin vähentää hävikkiä uusilla innovaatioilla
ja toimintamalleilla. Rajallisia luonnonvaroja ei kannata kuluttaa vain jätteen
tuottamisen vuoksi, joten ruokaverkoston on pystyttävä omalta osaltaan pohtimaan sekä elintarvikejätettä että ruokahävikkiä. Elintarvikejätteenä pidetään
sitä ruoantuotannon osaa, mitä ei voida ihmisravintona hyödyntää, ja hävikistä
puhuttaessa tarkoitetaan syömäkelpoisen ruoan hyödyntämättä jättämistä.
Kuuluu raaka-aine kumpaan tahansa, elintarvikejätteeseen tai ruokahävikkiin,
on tulevaisuudessa aina vain tärkeämpää hyödyntää kaikkia mahdollisia keinoja
jätteen vähentämiseksi. Tavoitteena on, että kaikki sivuvirrat voidaan hyödyntää jollain tapaa. Taloudellisesti kannattavimpia keinoja löydettäessä voidaan
saada aikaan uusia ruokaverkoston innovaatioita niin kotimaisille markkinoille
kuin vientiinkin. Luonnonvarakeskuksen alkuvuodesta 2021 julkaisema Ruokahävikkiseurannan tiekartta on edelleen päivittyvä ja kehittyvä työkalu, jota myös
Keski-Suomen ruokaverkoston kannattaa hyödyntää omassa kehitystyössään.

4.2 KESKI-SUOMEN RUOKAKETJUN SWOT
Keski-Suomen elintarvikealan vahvuudet ja heikkoudet sekä mahdollisuudet
ja uhat esitellään sivuilla 24 – 27.
SWOT-analyysin pohjana käytettiin Keski-Suomen ruokaketjun strategiaa
vuosille 2014–2020, mutta analyysiä päivitettiin keväällä 2021 muun muassa
tulevaisuustyöpajojen tulosten pohjalta. Vuonna 2021 julkaistavan Keski-Suomen ruokaketjun toimintaympäristöselvityksen alustavat tulokset näyttävät,
että globaalit trendit ovat tavoittaneet myös Keski-Suomen ruokaketjun. Selvityksen tuloksissa näkyivät erityisesti yritysten panostus ympäristöasioihin
sekä vastuullisuuteen.
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Heikkoudet
Liiketoiminta- ja elintarvikeosaaminen

• Heikko julkisen sektorin hankinta- ja kilpailutusosaaminen sekä
yritysten/yrittäjien osaamisen ja mielenkiinnon puute tarjouksiin
vastaamisessa
• Yksipuoliset myyntikanavat
• Matala raaka-aineiden jalostusaste
• Toiminnan lyhytjänteisyys
• Yrittäjien reagoinnin hitaus
• Pienyrittäjien tuotteiden tuotantolähtöisyys ja samankaltaisuus
• Luonnon raaka-aineiden vähäinen hyödyntäminen
• Kannattavuus on huono, panos/tuotos heikko

Vaatimattomuus ja yrittäjyyshengen puute

• Nurkkapatrioottinen ajattelu (rajoittautuminen Keski-Suomeen
markkina-, verkostoitumis- ja osaamismielessä)
• Pienyrittäjien kasvuhaluttomuus
• Uskon puute ja haluttomuus riskinottoon

Koulutus ja työvoima

• Maakunnassa ei ole elintarvikejalostuksen korkeakoulutasoista
koulutusta (vrt. Seinäjoki)
• Maakunnassa ei ole riittävästi elintarvikealan alkutuotannon
tehtävistä kiinnostunutta ja sitoutunutta työvoimaa

Toimialarakenne

• Pääosa toimijoista ja toimitusmääristä ovat pieniä
• Pienet resurssit
• Pienten toimijoiden on vaikea ylläpitää toimitusvarmuutta suurissa
tilauksissa
• Epätasapainoinen rakenne tietyillä sektoreilla: liha, kala ja maito

Logistiikka

• Vaikka kylmäketjun logistiset toiminnot ovat olemassa, ei todellinen
verkostoyhteistyö ja tieto ole kehittynyt tarvittavalle tasolle
• Suurten toimijoiden kuljetukset ovat kalliita pienille tavarantoimittajille
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Uhat
Kysyntä ja markkinat

• Hintaa pidetään yhä tärkeämpänä kuin laatua
• Kotimaisen alkutuotannon hiipuminen ja kotimaisen ruoantuotannon
arvostuksen väheneminen
• Markkinoilla olevien yritysten toiminta ei ole tarpeeksi läpinäkyvää
ja tuotteiden alkuperä ei ole riittävästi näkyvillä, jolloin kuluttajat
saattavat luulla ostavansa suomalaista vaikkei niin olisikaan

Resurssit ja työvoima
•
•
•
•
•

Osaavaa työvoimaa ei saada alueelle
Työvoimapula ja työttömyys eivät kohtaa
Yrittäjien ikääntyminen ja yritysten katoaminen, jos jatkajia ei löydy
Kotimaisen työvoiman suuri hinta suhteessa ulkomaiseen työvoimaan
Heikko talouden kehitys ja sen heijastuminen pääomien saatavuuteen
ja EU:n/valtion tukeen

Imago ja mainekysymykset

• Maatalousyrittämisen raskas, työläs ja vaikea maine
• Nuorten vieraantuminen maaseutuyrittämisestä
• Ruuan arvostuksen puute

Hallinto ja lainsäädäntö

• Vaikeaksi koetut lupa- ja viranomaiskäytännöt rajoittavat
yritystoimintaa
• Lainsäädäntö ja ruokapalveluiden ja elintarvikkeiden korkea alv
• Kaavoitustoiminta ei ole ajan tasalla
• Vahvistetaan työ-, hyödyke- ja pääomamarkkinoita ensisijaisesti
suuryritysten toimintaympäristönä
• Alkoholisäädösten monimuotoinen tulkinta vaikeuttaa ja pahimmillaan
estää kannattavan yritystoiminnan
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Vahvuudet
Toiminnan perusedellytykset

• Kehittämisen perusedellytykset ovat hyvät maakunnassa
• Verkosto-osaamisen perusedellytykset ovat kehittyneet
• Yhteistoimintaa on syntynyt pienessä mittakaavassa (raakaainehankinnat, minimessut jne.)
• Maakunnassa on kattava asiantuntijaverkosto yritysten osaamisen
kehittämiseen

Toimialarakenne

• Monipuolisuus, useita tasavahvoja toimialasegmenttejä
• Myös pienet yritykset ovat saaneet tilaa markkinoilta
• Kansalaisaktiivisuus on lisääntynyt ja synnyttänyt useita lähiruuan
ostomahdollisuuksia (Lähiruokapiirit, REKO, markkinatapahtumat)

Imago ja maine

• Kotimaisuus, puhdas suomalainen tuotanto ja jalostus

Logistiikka

• Kylmäketjun logistiset toiminnot
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Mahdollisuudet
Kysyntä ja markkinat
•
•
•
•
•

Lähiruokatrendin ja ruoan turvallisuusvaatimusten vahvistuminen
Terveellisyyden ja hyvinvoinnin arvostuksen korostuminen
Laatutekijöiden aseman paraneminen hankintakriteereinä
Kiinnostus paikallista ruokaa kohtaan on kasvussa
Aito läpinäkyvyys ketjussa lisää ruuan arvostusta

Ympäristötekijät

• Puhdas luonto
• Puhdas maaperä
• Puhtaat vedet

Tuotteet ja palvelut

• Tuotannon ja valikoiman kausiluonteisuuden hyödyntäminen
sesonkituotteilla
• Tuotteiden jalostusasteen nostaminen mm. ruokaketjun toimijoiden
välisellä yhteistyöllä
• Asiakkaiden osallistaminen ja asiakastietojen hyödyntäminen
tuotekehityksessä ja tuotteistamisessa
• Ruoan yhdistäminen maaseutumatkailuun ja käsityöosaamiseen

Markkinointi

• Terveellisen ja maukkaan ruoan markkinointi osana
hyvinvointipalveluita, esim. hyvinvointimatkailussa
• Sosiaalinen median hyödyntäminen
• Tuotemerkkien hyödyntäminen imagon luojina
• Tarinat, tunteet, miljööt

Logistiikka ja verkostot

• ICT:n hyödyntäminen verkostojen ja yhteistoiminnan edistämisessä
• Toimitusketjujen monipuolistuminen
• Yhteistyöverkostojen laajentaminen (yhteiskuljetukset, B2B,
laatujärjestelmät jne.)
• Yrittäjyyskasvatus ja pienyrittäjyyden merkityksen kasvaminen
• Tutkimustiedon hyödyntäminen ja vieminen käytäntöön
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Osa 3
Keski-Suomen ruokaverkoston
kehittämistrategia 2022–2027

5

KESKI-SUOMEN RUOKAVERKOSTOSSA ON
MAHDOLLISUUKSIA
Maija Suutarinen, Hilkka Heikkilä, Viivi Kaartinen & Leena Pölkki

5.1

VISIO 2027

Visio kuvaa Keski-Suomen ruokaverkoston toivottua tilaa vuonna 2027 ja
sen tarkoituksena on luoda suuntaviivat kehittämistoiminnalle. Lisäksi visio
osoittaa muutostarpeet nykytilanteeseen nähden.

Keski-Suomen ruokaverkoston visio
Keskisuomalainen ruokaverkosto tuottaa yhteistyöllä aitoja makuja,
elämyksiä ja hyvinvointia kannattavasti, kestävästi ja luotettavasti.

Keskisuomalainen ruokaverkosto on monitahoinen ja moniulotteinen kokonaisuus, jossa suoraviivainen ruokaketjuajattelu on laajennettu monialaisen
yhteistyön avulla aktiiviseksi ruokaverkostoksi. Vision ytimessä on aktiivisen
yhteistyön lisääminen ruokaverkoston toimijoiden välillä aina alkutuotannosta
kuluttajiin asti. Ruokaverkosto luo toimijoilleen ja sidosryhmilleen hyvinvointia mahdollistaen kannattavan ja kestävän liiketoiminnan. Aidot maut, keskisuomalaiset ruokaelämykset ja hyvinvoivat toimijat rakentavat luotettavasti
ruokaverkoston ja keskisuomalaisen ruoan arvostusta.

5.2 ARVOPOHJA
Keski-Suomen ruokaverkoston kehittämisen arvopohja ohjaa ruokaverkoston
toimintaa. Arvopohja määrittelee ne asiat, joita pidetään kaikkein tärkeimpinä
ja jotka antavat suuntaviivat ruokaverkoston toiminnalle. Yhteisesti tunnistetun
ja sovitun arvopohjan myötä ruokaverkoston tärkeimmät tavoitteet voidaan
saavuttaa yhteisymmärryksessä kaikkien verkoston toimijoiden kesken.
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Yhteistyö

Korkea laatu

Vastuullisuus

Keski-Suomen ruokaverkoston arvopohja

YHTEISTYÖ
Yhteistyö ruokaverkostossa on kehittymisen, kasvun ja menestyksen perusta.
Keski-Suomen ruokaverkostossa panostetaan erityisesti yhteistyömahdollisuuksien luomiseen. Yhteistyötä tarvitaan yritysten toimintaedellytysten kehittämisessä, osaamisen ja tiedon lisäämisessä sekä levittämisessä, kannattavan
yritystoiminnan rakentamisessa ja keskisuomalaisen ruoan sekä ruokaverkoston toimijoiden arvostuksen lisäämisessä. Yhteistyöllä turvataan niin tuotteiden
kuin koko verkoston toiminnan korkeaa laatua ja vastuullisuutta.
Keski-Suomen ruokaverkosto tarvitsee koordinaatiota, joka kokoaa monialaiset toimijat yhteen. Ruokaverkosto on laaja kokonaisuus, jossa useat
intressit sekä kohtaavat että törmäävät. Toimiakseen koko verkoston hyväksi,
yhteistyö vaatii aktiivista koordinaatiota. Koordinaation avulla kaikki ruokaverkoston toimijat (liite 2) voidaan pyrkiä huomioimaan. Koordinaatio tuottaa ja
välittää tietoa yhdessä ruokaverkoston muiden toimijoiden kanssa työskennellen aktiivisesti yhteistyössä tutkimuksen ja koulutuksen kanssa.
KORKEA LAATU
Laadukkuus ja turvallisuus tuotteissa, palveluissa ja toimintatavoissa ovat
maakunnan ruokaverkoston toiminnan perusedellytyksiä. Paikallisesti tuotetun ruoan ja kotimaisten raaka-aineiden arvostus nostavat esiin myös ruoan
alkuperän sekä 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.
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VASTUULLISUUS
Keskisuomalainen ruokaverkosto toimii kestävästi ja vastuullisesti sekä ympäristön että yhteiskunnan näkökulmasta. Ekologinen vastuullisuus kattaa
ruokaketjun ympäristölle aiheuttamat kokonaisvaikutukset. Taloudelliseen,
sosiaaliseen ja kulttuuriseen vastuullisuuteen kuuluu maaseudun ja paikallisen
työn arvostus sekä keskisuomalaisen ruokakulttuurin vaaliminen. Vastuullinen
yritystoiminta käyttää luonnonvaroja säästeliäästi, mutta mahdollistaa kannattavan yritystoiminnan.
Vastuullinen ruokaverkko turvaa hyvää elämää kaikille aina tuottajista
ja yrittäjistä kuluttajiin saakka. Ruokaverkoston vastuullisuus näkyy ruokaverkoston sisällä tasa-arvoisina mahdollisuuksina ruokaverkoston toimijoille
huolimatta toimijan taloudellisesta tai yhteiskunnallisesta merkityksestä ja
asemasta. Vastuullisessa ruokaverkostossa kaikilla toimijoilla on mahdollisuus
kasvaa ja menestyä omien tavoitteidensa mukaisesti.

5.3 KEHITTÄMISEN PAINOPISTEALUEET JA TOIMENPITEET
Keski-Suomen ruokaverkoston kehittämiselle tulevalla ohjelmakaudella 2022–
2027 on valittu neljä painopistealuetta:

•
•
•
•

yhteistyöllä eteenpäin
jatkuvuus ja tiedon sekä osaamisen kehittäminen
uudistuva ruokakulttuuri
kasvu, kehittäminen ja saatavuus.

Seuraavissa alaluvuissa esitellään kukin painopistealue sekä painopiste
alueiden tavoitteet ja toimenpiteet.
5.3.1 YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN
Keski-Suomen ruokaverkoston toimijat edustavat eri toimialoja ja niiden koko
vaihtelee yksittäisistä henkilöistä suuriin yrityksiin. Jotta ruokaverkostossa
olevat resurssit saadaan mahdollisimman tehokkaasti käyttöön, on aitoa yhteistyötä jatkettava ja entisestään lisättävä. Jokaisen yrityksen ja toimijan
pyrkiessä selviytymään yksin nopeasti muuttuvassa maailmassa ja toimin32
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taympäristössä, ei olemassa olevia resursseja saada käyttöön parhaalla mahdollisella tavalla. Yhteistyötä tarvitaan vielä aiempaa enemmän.
Jotta koko ruokaverkosto voi toimia yhteistyössä, ja jotta ruokaverkoston
toimijat ovat tasavertaisina kehittämistarpeidensa kanssa, tarvitaan aktiivista
koordinaatiota jopa aiempaa enemmän. Monialaisten toimijoiden kehittämistarpeet, niin haasteet kuin mahdollisuudetkin, luovat omia haasteita verkoston
kehittämiselle. Polveilevien ketjujen ja monitahoisten verkostojen kehittäminen
vaatii koottua ja monialaista osaamista yhdistävää koordinaatiota, jotta kaikki
kehitysmahdollisuudet verkoston sisällä ja verkostosta ulospäin pystytään
huomioimaan. Yhteistyöstä saadaan ruokaverkoston toimintaan lisäarvoa vain,
jos yhteistyö toimii aidosti ja konkreettisesti.
Keväällä 2021 toteutetussa Keski-Suomen ruokaketjun toimintaympäristöselvityksessä (Teppo 2021) todettiin yritysten kaipaavan uusia työkaluja
yhteistyön parantamiseen. Monet, etenkin pienet yritykset puurtavat yksin.
Pienemmissä yrityksissä ei ole sijaisia tai joustavia resursseja, joten yhteisiin
projekteihin ja tapahtumiin, jotka eivät suoraan ole yrityksen ydinliiketoimintaa, on hankala päästä mukaan. Vaikka yhteistyö nähdään tärkeänä kehityskohteena, tuottavan työn tekemisestä on vaikea irrota edes muutamaksi
tunniksi.
Yhteistyötä tarvitaan sekä elintarvikkeiden tuotantoketjuissa että tiedon
välityksessä, kuten erilaisissa markkinointitoimissa. Muun muassa luomutilojen
määrä kasvaa Keski-Suomessa, mutta jalostavaa teollisuutta ei maakunnassa
ole riittävästi. Vuoden 2021 Keski-Suomen ruokaketjun toimintaympäristöselvityksessä (Teppo 2021) yritykset nimesivät byrokratian yhdeksi yrityksen
menestystä rajoittavaksi tekijäksi. Sertifioidun luomutuotannon etu on tarkkaan
valvottu järjestelmä, johon kuluttaja voi luottaa. Toisaalta luomusertifikaatti
aiheuttaa lisääntyvää raportointivelvoitetta jo muutenkin byrokratian raskaaksi
kokevissa yrityksissä, eikä tämä kannusta liittymään luomuvalvontaan. Kehittämiskohteena tunnistetaan myös vähäiset/puuttuvat luomukeruualueet
Keski-Suomessa.
Mikäli luomusertifioitua elintarvikejalostusta saadaan lisättyä, pystyvät
keskisuomalaiset yritykset pohtimaan enemmän myös viennin mahdollisuuksia. Toimintaympäristöselvityksen mukaan vienti ei kuitenkaan ole vastanneiden yritysten mielestä erityisen tärkeää, vaan kasvua haetaan kotimaasta,
etenkin lähialueelta (Teppo 2021). Luomu on nostettu yhdeksi vientitoiminnan
keihäänkärjistä, sillä etenkin Saksassa luomun kulutus kasvaa merkittävästi
(Römer-Paakkanen 2020). Keski-Suomeen tarvitaan aktiivista luomuketju
ajattelua tukemaan alkutuotantoa ja vastaamaan luomun kasvavaan kansalliseen ja kansainväliseen kysyntään.
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Ruokaverkoston yhteistyön kehittämiseksi tarvitaan tarkempia tietoja siitä,
millaisia prosesseja Keski-Suomen jalostavissa yrityksissä voidaan tehdä,
millaisia koneita ja laitteita yrityksissä on, sekä millaista erityisammattitaitoa
yrityksistä löytyy. Myös tarvittavien koneiden ja laitteiden yhteisinvestointien
mahdollisuutta pidetään yllä keskusteluissa, jotta laitteiden yhteisomistuksella saadaan pienennettyä kalustoon sidotun pääoman määrää yksittäisissä
yrityksissä. Esimerkiksi yhteisomistus voisikin olla mahdollinen kehittämisen
kohde niin alkutuotannossa kuin jalostavassa tuotannossakin.
Toimintaympäristöselvityksen (Teppo 2021) tuloksista käy ilmi, että moni
yritys suunnittelee yhteistyötoimintaa etenkin logistiikan ja kuljetusten yhdistämisessä. Vaikka Keski-Suomi onkin maan logistinen solmukohta, ovat kuljetuskustannukset pitkien välimatkojen vuoksi merkittävät. Kiristyvät päästö
tavoitteet ja kasvavat polttoaine- sekä työkustannukset nostavat kuljetusten
hintaa. Tulevalla ohjelmakaudella tarvitaan monella ruokaketjun osa-alueella
yhteistyön kehittämistä.
YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN – TAVOITTEET 2022–2027
 Maakunnallisella koordinaatiolla/koordinaattorilla on ajantasaista
tietoa yritysten olemassa olevista resursseista, jotta yritysten on
helpompi kartoittaa yhteistyökumppaneita niin tuotekehitykseen kuin
valmistukseenkin.
 Yritysten yhteistyöverkostoja on koottu ja yrityksiä on koulutettu
hankinta-asioissa. Erilaiset yhteistyöverkostot ovat koonneet yhdessä
tarjouksia muun muassa julkisiin hankintapyyntöihin.
 Luomuketjua on kehitetty 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 ovat tuttuja. Yrityksiä, niin
alkutuotannossa, teollisuudessa kuin palvelusektorillakin on ohjattu
etsimään työvoimaa uusin keinoin. Yritysten yhteiset työntekijät,
oppisopimuskoulutukset sekä muut työllistämisen keinot ovat tuttuja.
Mestari-kisälliohjelmat on aktivoitu.
 Keski-Suomen keskeinen imago on vahvistunut elintarvikealan ja
matkailun vahvalla yhteistyöllä.
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 Arvostus paikallisia raaka-aineita ja tuotteita kohtaan on
kasvanut entisestään. Kuluttajat ja verkostot ymmärtävät, että
läheltä tulee hyvää ja laadukasta ruokaa, ja se näkyy heidän
ostokäyttäytymisessänsä.
 Innovointia, tuotteiden kehittämistä tehdään monialaisesti eri
yrityksien tuotteita ja osaamista yhdistämällä.
 Yritysten aito yhteistyö on tehnyt keskisuomalaisen yhdessä
tekemisen näkyväksi.
 Ruokaketjun ekosysteemiajattelulla on vankka perusta.
YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN – SUUNNITELLUT TOIMENPITEET
 Säädellään työn kuormittavuutta yhteistyöllä, tuetaan maatiloja
yhteisinvestoinneissa. Maatilojen mahdollinen yhtiöittäminen.
 Kannustetaan etenkin pienempiä yrityksiä rekrytoimaan yhdessä, jos
yrityksen resurssit eivät riitä kokoaikaiseen työntekijään
 Yhteisöllisyys ruokaketjussa – aitoa yhteistyötä syntyy vain yhdessä
tekemällä. Ruokaketjun yrittäjiä törmäytetään hyvinvointia tukien.
 Yhteistyötä tehdään jaksamisen tueksi – vain hyvinvoiva yrittäjä ja
yritys tuottaa.
 Rakennetaan matkailureittejä lähiruoan ympärille – tarjotaan
perinteisiä suomalaisia makuja lyhyillä välimatkoilla.
 Järvikalat nostetaan uudeksi normaaliksi tuontilohen tilalle. Tarjotaan
aidosti vastuullinen vaihtoehto suomalaisiin ruokapöytiin. Lisätään
muun muassa pienen muikun ja muiden vajaasti hyödynnettyjen
kalojen prosessointia massaksi.
 Ruokamatkailu ja luonto – luodaan luonnontuotealalle nostetta
metsäisistä matkailupalveluista.
 Yhteisen pakkaamon ja pakastamon sekä pakastekuivaamon
mahdollisuudet. Useat toimijat tarvitsevat pakkaus- ja
pakastuspalveluja. Selvitetään tarve yhteisille tiloille ja palveluille.
 Selvitetään mahdollisten muiden yhteisten tilojen tarve sekä
käyttömahdollisuuksien selvittäminen. Esimerkiksi koekeittiö,
yhteiskeittiö, (lyhytaikaisesti) vuokrattavat valmistus- ja tuotantotilat
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YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN – HANKEAIHIOT
 Selvityshanke olemassa olevista resursseista, joita yritykset voivat
tarjota muille ruokaketjun toimijoille.
 Aktivointi- tai yhteistyöhanke, jossa kehitetään yhteiskäyttöä
ja yhteisomistusta niin alkutuotannossa kuin jalostavassakin
yritystoiminnassa.
 Luomuketjun kehittämishanke parantamaan Keski-Suomessa
tuotetun luomun jalostusastetta.
 Aktivointihanke: keskisuomalaisen luomun tuotteistaminen ja vienti
sekä yritysryhmähanke em. aiheilla potentiaalisille luomuyrityksille.
 Tuotekehityshankkeet yhdessä oppilaitosten kanssa. Uudet
elintarvikeinnovaatiot.
5.3.2 JATKUVUUS JA TIEDON SEKÄ OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
Ruokaverkostoon kuuluvien toimialojen houkuttelevuutta tulee lisätä. Jotta
alalle saadaan uusia tulijoita ja nuoret valitsevat opintoihinsa ruokaverkostoon liittyviä opintoja ja jopa kokonaisia tutkintoja, tulee elintarvikeala nähdä
tulevaisuuden alana. Tarvitaan paljon vaikuttamistyötä, jotta ruokaa ei mielletä
itsestään selvyydeksi, ja että ruoan tuotanto ja jalostaminen koetaan houkuttelevana uramahdollisuutena. Positiivisilla esimerkeillä voidaan ruokaketjun
toimijoita ja toimintoja nostaa alaa harkitsevien nuorten ja aikuisten mielenkiinnon kohteeksi. Muun muassa yrityskylä-tyyppisiä malleja, päiväkoti- ja alaasteikäisten tutustumista ruoan reittiin pellolta pöytään ja oppilaitosyhteistyötä
tarvitaan jatkossakin esittelemään ruokaketjun yrittäjyyttä jopa useammille
ikäluokille, kuin mitä tähän asti on voitu tavoittaa.
Tilastoja tarkasteltaessa iso osa keskisuomalaisen ruokaketjun yrityksistä
on vailla jatkajaa. Keski-Suomen ruokaketjun toimintaympäristöselvityksessä
kolmannes vastanneista yrityksistä kertoi panostavansa jatkajan löytymiseen
(Teppo 2021). Maatilojen lapsista ei välttämättä löydy jatkajia sukujensa tiloille
eikä pieniin jalostaviin yrityksiin ole kasvamassa seuraavaa sukupolvea (Hyry
2018). Ruokaketjun toiminnan jatkuvuuden kannalta alan imagon sekä kannattavuuden parantaminen ovat avainasemassa jatkajia etsittäessä.
Nuorten aloittajien lisäksi uusia yrittäjiä löytyy alaa vaihtavista sekä juurilleen palaavista aikuisista. Myös maahanmuuttajat ovat potentiaalisia ruokaketjun yrittäjiä. Kun siteet maaseutuun puuttuvat, eikä suvussa ole myytäviä
tiloja, on uusien toimijoiden lähes mahdotonta päästä osaksi omistukseen
perustuvasta liiketoiminnasta. Jonkun pitäisi luopua sukutilasta, vastoin suvun
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perinteitä. Omasta elämäntyöstä ja suvun historiasta luopuminen on vaikeaa,
ja luopujaa pitäisi tukea, jotta omistajanvaihdos voisi sujua mahdollisimman
kivuttomasti (Hyry 2018).
Jatkuvuuden turvaamiseksi ruokaverkostossa tulee pohtia myös uusia toimintamalleja, joilla kannattaviin alkutuotannon ja jalostaviin yrityksiin saadaan
kasvatettua jatkajia, jopa ilman biologisia tai historiallisia siteitä. Aito kiinnostus
ruoan tuottamiseen riittää, vaikkei tilaa tai yritystä perisi, sillä ostamiseen on
erilaisia järjestelyitä. Kannattavuus on olennaisessa roolissa omistajanvaihdoksissa. Mitä kalliimpi yritys, sitä vaikeampaa on saada kohtaamaan sekä
maksuhalukkuus että myyjän tarpeet. Heikko kannattavuus vähentää osaltaan
ostajan maksuhalukkuutta (Hyry 2018).
Keski-Suomen ruokaverkoston on pyrittävä tekemään kaikkensa, jottei
yksikään kannattava liiketoiminta päättyisi jatkajien puutteen vuoksi. Oppilaitosyhteistyö sekä monipuolisten ja monimuotoisten opiskelumahdollisuuksien kehittäminen turvaa myös Keski-Suomen ruokaketjua. Teollisuudessa
on jo pitkään täsmäkoulutettu työntekijöitä yritysten tarpeisiin, esimerkiksi
erilaisin muuntokoulutuksen keinoin. Löytyisikö ruokaketjuun uusia osaajia
tällaisten räätälöityjen koulutusmallien avulla? Mestari-kisällimallien aktivoimisesta tunnistetaan olevan alalle erityistä hyötyä. Kädentaitoihin perustuvat
käytännöntyöt niin maatiloilla kuin yrityksissä siirtyvät helpommin seuraavalle
sukupolvelle kädestä pitäen opettamalla.
Muuttuva maailma lisää tiedon tarvetta kolmeen suuntaan: ruokaverkostossa, ruokaverkostolle ja ruokaverkostosta. Ruokaverkoston koordinaation
merkitys kasvaa entisestään juuri tiedon välittäjänä, tiedon kokoajana sekä
tiedon levittäjänä. Koordinaatio myös edistää toiminnallaan verkoston tiedon
lisääntymistä toimien aktiivisesti yhdessä ruokaverkoston opetus-, tutkimus-,
kehitys- ja innovaatiotoimijoiden kanssa.
Kaikki toimintaympäristön muutokset lisäävät tarvetta tiedolle, joka on
tieteellisesti todistettu, ja jota voidaan käyttää apuna tulevaisuutta suunniteltaessa ja tulevaisuuteen kantavia ratkaisuja tehtäessä. Ekologisen jälleen
rakennuksen kiireellisyyden lisäksi muita nopean muutoksen aiheuttajia ovat,
esimerkiksi digitalisaatio ja teknologian kehitys, muuttoliike, maatalouspolitiikka ja alkutuotannon tukijärjestelmän muutokset. Kaikilla näillä on valtavia
vaikutuksia koko ruokaverkostoon, ja vain luotettavan sekä ajantasaisen tiedon
avulla niistä selvitään voittajina kasvun tielle.
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JATKUVUUS SEKÄ TIEDON JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN – TAVOITTEET
2022–2027
 Sukupolvenvaihdoksista myös omistajanvaihdoksiin.
Ruokaverkostossa on kartoitettu monipuolisia keinoja jatkajien
löytämiseksi sekä omistajanvaihdosten käytännön asioiden
tukemiseksi. Yritykset tietävät, mistä saavat apua jatkajan etsimiseen.
 Ruokaverkostossa on koottu ja tiedotettu vaihtoehtoisista malleista
aloittaa tai jatkaa verkoston 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 ruokaverkosto pysyy mukana
muuttuvassa maailmassa.
 Yrityksiä on tavoitettu oppimaan ja kehittymään yhdessä.
 Keski-Suomen ruokaverkoston yrityksissä on tehty vastuullisuussekä ympäristöjärjestelmätyötä yhdessä.
 Monimuotoisilla koulutusvaihtoehdoilla ollaan kouluttamassa uusia
osaajia ruokaketjuun, niin yrittäjiksi kuin työntekijöiksikin. Osaamisen
päivittäminen on helppoa.
 Keski-Suomessa valmistetaan sertifioitua artesaaniruokaa ja
nimisuojatuotteiden valmistajien määrä on lisääntynyt.
JATKUVUUS SEKÄ TIEDON JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN –
SUUNNITELLUT TOIMENPITEET
 Tuotetaan maakunnan yrityksille relevanttia tietoa ja autetaan
olemassa olevia yrityksiä kasvuun. Mukautumiskyvystä saadaan
muutosta ja kasvua.
 Mentorointimalli otetaan vahvemmin käyttöön ruokaketjussa – tulevat
jatkajat ja yrittäjät saadaan yrityksiin oppimaan ja opiskelemaan
oppisopimuksilla. Osaaminen syntyy tekemällä.
 Tutkitaan mahdollisuuksia koulutusmallien, kuten muuntokoulutusten,
kehittämiseen.
 Aktivoidaan mestari – kisälli -malli.
 Mahdollistetaan uusien tuotanto- ja jalostusmenetelmien
käyttöönotto, jotta alalle syntyisi uusia menestystarinoita sekä kasvua
ruokainnovaatioista.
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 Laatu-, vastuullisuus-, kestävyys- ja ympäristöjärjestelmien
edistämistä lisätään yrityksissä sekä koko ruokaverkostossa.
 Tarjotaan tiedostaville kuluttajille faktaa.
 Sertifioidun tuotannon ja jalostuksen edistämistä tuetaan. Sertifiointi
luo kilpailukykyä sekä lisäarvoa. Luomusertifioinnin lisäksi
tuetaan sertifioidun artesaaniruuan tuotantoa sekä edistetään
nimisuojatuotteita maakunnassa. Seurataan aktiivisesti uusia ja
kehittyviä sertifiointeja ja välitetään niistä tietoa ruokaketjun yrityksille.
 Luonnontuoteala ja kalastusala ovat aktiivisesti mukana
kehitystyössä. Vielä pieninä toimialoina molemmat kaipaavat
ruokaverkostolta aktiivista tekemistä sekä alojen koulutuksen
kehittämistä.
 Kehitetään koulutustarjontaa myös niillä aloilla, joita ei vielä
maakunnan oppilaitoksissa tarjota. Etsitään keinoja kehittää ja tarjota
puuttuvaa koulutusta myös Keski-Suomessa.
 Löydetään ratkaisuja osaamisen päivittämiseen. Kiireisten yrittäjien
tavoittaminen on vaikeaa, mutta teknologian kehittyessä etsitään
erilaisia etäopiskeluvaihtoehtoja myös osaamisen päivittämiseen ja
muuhun täydennyskoulutukseen.
 Ruokaketjun toimijoille suunnataan koulutusta tulevaisuuden
ennakointitaidoista.
5.3.3 UUDISTUVA RUOKAKULTTUURI
Keski-Suomi sijaitsee sananmukaisesti keskellä, lyhyiden välimatkojen päässä
muusta maasta. Täällä yhdistyvät monipuoliseksi tarjonnaksi itäinen ja läntinen, pohjoinen ja eteläinen ruokakulttuuri. Sama monipuolisuus toistuu
maakunnan ruoantuotannossa ja luonnonvara-alalla. Siksi keskisuomalainen
ruokakulttuuri voi aidosti nimetä valtikseen monipuolisuuden, joka elää ajassa.
Maakunnan ruokaverkoston yrityksistä iso osa on toiminut jo vuosikymmeniä,
jopa useiden sukupolvien ajan. Silti paikallisten tuottajien ja jalostajien sekä
matkailuyritysten tarjonnassa ja reseptiikassa saattavat näkyä myös sukupolvien ketjussa eri puolilta Suomea tulleet vaikutteet. Keski-Suomesta löytyykin
koko Suomi, ja sitä tulee ehdottomasti hyödyntää imago- ja brändityössä
entistä enemmän. Kuluttajaa ja kohderyhmiä, myös kansainvälisten asiakkaiden, tarpeita kuunnellen.
Keskisuomalainen ruokakulttuuri elää: se muuttuu, kasvaa ja kehittyy jatkuvasti. Jokainen meistä on aktiivinen ruokakulttuurin osa, toimija ja kehittäjä,
kun esimerkiksi katamme pöytää vieraille, maistelemme uusia makuja tai valJAMK
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mistamme meille arkisiksi ja tavanomaisiksi muodostuneita ruokia. Ruokaverkoston toimijat tuottavat ja kehittävät keskisuomalaista ruokakulttuuria niin
yksilöinä kuin verkoston toimijoinakin. Meillä on paljon hienoja, muualta alun
perin lähtöisin olevia ruokia, joista on paikallisilla raaka-aineilla tehty ”meidän
näköisiämme” tuotteita, aitoja keskisuomalaisia makuja. Ruokakulttuuri on
rehellistä elämää, ajassa elävää ja uudistuvaa. Ruokakulttuuri muuttuu, vaikka
emme varsinaisesti tekisikään aktiivisesti mitään. Uudistamalla tietoisesti ruokakulttuuria voimme vaikuttaa muutokseen, huolehtia perinteistämme, juuristamme ja historiastamme samalla huomioon ottaen ruokakulttuurin uudet tuulet
Keski-Suomeen sopivalla tavalla. Keskisuomalaista ruokakulttuuria uudistavat
myös aktiiviset elintarvikejalostajat, jotka valmistaessaan laadukkaita tuotteita
nostavat keskisuomalaisen ruuan arvostusta. Näistä hyvinä esimerkkeinä valtakunnallistakin menestystä saavuttaneet artesaaniruokayrittäjät ja -tuotteet.
Myös muuttuva maailma sekä ilmastonmuutos muuttavat keskisuomalaista ruokakulttuuria. Kansainväliset ja uudet maut lisääntyvät ja arkipäiväistyvät, vaihtoehtojen kirjo kasvaa. Lähikaupan hyllyillä näkyvien ruokatrendien
lisäksi runsauden pula ja monipuoliset mahdollisuudet ohjaavat kuluttajien
valintoja. Ilmastonmuutos mahdollistaa uusien viljelykasvien tuottamisen,
mutta aiheuttaa myös haasteita perinteisiksi miellettyjen raaka-aineiden tuotantoon. Ilmastonmuutos muokkaa siis myös ruokakulttuuria muun muassa
raaka-aineiden haasteellisemman saatavuuden tai kokonaan uusien lajien tai
lajikkeiden myötä.
Kuluttajat tarvitsevat tietoa keskisuomalaisen ruokaverkoston toiminnasta,
toiminnan tavoista ja tuotteista, ruoan reitistä pellolta pöytään ja miten se
tapahtuu. Tuottajat ja jalostajat taas kaipaavat markkinatietoa, tietoa ruokakulttuurin kehityksestä, trendeistä ja uusista tuotanto- ja myyntimahdollisuuksista
muuttuvassa maailmassa. Tärkeä osa uudistuvaa ruokakulttuuria on aktiivinen
ja kohdennettu viestintä, jotta ruokaverkoston toimijat, niin tuottajat kuin kuluttajatkin, saavat luotettavaa tietoa valintojensa tueksi. Keinoista parhaimmiksi
on tunnistettu erimuotoiset kohtaamiset, kuten keskustelutilaisuudet/ajatuspajat, työpajat, infot ja seminaarit sekä yhteiset tutustumismatkat. Luonnollisesti
tarvitaan viestintää sähköisissä kanavissa, kuten sivustot ja sosiaalinen media
sekä sähköpostit.
Uudistuva ruokakulttuuri tuottaa sisältöä myös kasvavalle matkailusektorille. Ruokamatkailussa keskisuomalaiset maut, historia ja tarinat yhdistyvät ainutlaatuiseen luontoon, vieraanvaraisuuteen sekä omaperäisyyteen.
Maakunnan raaka-aineet yhdistyvät aidoiksi elämyksiksi luonnon helmassa
ja kaupunkiympäristössä, ruokapöydän tai eväskorin ääressä (Keski-Suomen
matkailustrategia 2021).
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UUDISTUVA RUOKAKULTTUURI – TAVOITTEET 2022–2027
 Keskisuomalainen ruoka on arvostettua ja kuluttajat osaavat etsiä
lähellä tuotettuja vaihtoehtoja.
 Tietoisuus ruuan tuotannosta on lisääntynyt ja paikallisia tuotteita
käytetään myös arkiruuassa, niin laitos- ja suurtalouskeittiöissä kuin
kodeissakin.
 Ruokaverkoston koordinaatio on aktiivinen tiedon etsijä ja tiedon
levittäjä niin ruokaverkoston sisällä kuin ulospäin ruokaverkostosta.
 Ruoka on entistä vahvempi osa matkailu- ja kulttuurielämyksiä.
Ruokamatkailulla on parannettu keskisuomalaisten tuotteiden
tunnettuutta.
 Yritysten yhteistyötä on lisätty yli toimialarajojen, ja yritykset saavat
paikallisia tuotteita valikoimiinsa aiempaa helpommin.
 Metsäiset maut ovat tunnettuja niin uusien innovaatioiden kuin
perinteisten reseptienkin avulla.
 Ruokahävikki on vähentynyt koko maakunnan alueella.
 Uusia viljelykasveja on otettu viljelyyn ja jalostajat kehittävät niistä
uusia tuotteita.
 Monipuoliset ja paikalliset raaka-aineet ovat aiempaa tunnetumpia.
Luonnontuoteala ja kalastusala ovat aktiivinen osa ruokakulttuuria.
 Tuoteinnovaatioita syntyy ja kehittyy. Niiden näkyvyyteen ja
markkinointiin on satsattu. Keskisuomalaiset yritykset osallistuvat
kansallisiin ja kansainvälisiin ruokakilpailuihin.
UUDISTUVA RUOKAKULTTUURI – SUUNNITELLUT TOIMENPITEET
 Tieto lisää ruuan arvostusta. Päivittäin syötävän ruuan arvostusta
lisätään vaikuttamalla laitos- ja suurtalouskeittiöiden valintoihin.
Ruokaverkosto auttaa lisäämään paikallisia vaihtoehtoja myös
suurtalouskeittiöihin.
 Ruokaverkosto tuottaa viestintää ohjaavan koordinaation avulla tietoa
ruokaverkostosta ja sen toiminnasta niin ruokaverkostolle itselleen
kuin kuluttajillekin.
 Toteutetaan Technical Visits: kartoitetaan alueen elintarviketuotantoon
liittyvät, kansainvälisiin vierailuihin soveltuvat kohteet esimerkiksi
alkutuotannosta ja jalostuksesta. Tuotteistetaan vierailut myytäviksi
tuotteiksi.
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 Tuotetaan Lakeland-menu: luodaan yhdessä toimialan
kanssa esimerkiksi työpajoissa kriteeristö ja viestintä- ja
markkinointisuunnitelma Lakeland-menulle. Kriteeristössä otetaan
huomioon muun muassa raaka-ainevaatimukset ja lähiruoka.
Viestintä- ja markkinointisuunnitelma sisältää sekä ostettua että
ansaittua mediaa ja vaikuttajavierailuja. Yhteistyötahot, kuten Visit
Finland, otetaan mukaan viestintään ja markkinointiin.
 Ruoka on keskeinen tekijä matkailijan kokemuksessa. Yhteistyötä
matkailuyritysten sekä elintarvikealan toimijoiden välillä vahvistetaan
edelleen.
 Rakennetaan ruokaan tai juomaan liittyviä matkailutuotteita yhdessä
oppaiden ja ravintola-alan toimijoiden kanssa.
 Tuetaan paikallisia ruokatapahtumia ja tiivistetään näin matkailun ja
ruokaketjun yhteistyötä.
 Tehdään yhteisiä markkinointitoimenpiteitä. Tuodaan esiin yhteistyöllä
kehitettyjä ruokamatkailuelämyksiä.
 Kehitetään ruokamatkailureittejä. Aiheeksi sopivat niin perinteet,
historia ja perinteiset maut kuin uudet ja innovatiiviset maut
yhdistettynä esimerkiksi metsäluontoon.
 Tuotteistetaan ruokatuotteita suoraan matkailun kohderyhmille ja
huomioidaan matkailun trendit myös ruokamatkailussa. Yksin ja
pienissä ryhmissä matkustavat kaipaavat erilaisia ruokapalveluja
kuin suuret ryhmät. Matkailun nomadit kohderyhmänä myös
ruokamatkailussa.
 Edistetään ruokamatkailua teemalla ruoka & maisema.
 Kehitetään luonnontuotealaa ja luontomatkailua yhdessä ja erikseen.
 Kehitetään erilaisia ruokaa hyödyntäviä matkailupaketteja.
 Matkailukalastuksessa nostetaan kalaruoka olennaiseksi osaksi
elämystä.
 Artesaaniruokaa tehdään näkyväksi niin tuotteina kuin palveluinakin.
Kannustetaan sertifiointeihin.
 Kehitetään luontoruokailua.
 Edistetään ruokamatkailua ja keskisuomalaisten elintarvikeyritysten
tuotekehitystä hyödyntämällä paikallista kulttuuria ja arkkitehtuurisia
ratkaisuja (esim. Alvar Aalto ja Wivi Lönn).
 Tuetaan rohkeampaa yhteistyötä kaupan ja teollisuuden kanssa
jalostettavien tuotteiden suhteen.
 Ruokaverkosto tuottaa tietoa uusien viljelykasvien ominaisuuksista
tuotekehityksen ja lopulta myös kuluttajavalintojen tueksi.
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 Yhteistyö/hanke: tuotteistetaan uusi ruokaan liittyvä vuosittain
toistuva tapahtuma yhteistyössä matkailun toimijoiden, kuten Visit
Jyväskylä Region, ja oppilaitosten kanssa siten, että tapahtuma on
osa opintokokonaisuutta.
5.3.4 KASVU, KEHITTÄMINEN JA SAATAVUUS
Yhteistyön ja koottavan tiedon avulla tunnistetaan Keski-Suomen ruokaverkoston ja siinä toimivien yritysten kasvuedellytyksiä ja pyritään tukemaan
kasvumahdollisuuksia. Tähän asti muuta maata jäljessä ollut luomutuotannon
määrä kasvaa Keski-Suomessa merkittävästi. Myös luomujalostuksen määrä
kasvaa. Kansallisissa tavoitteissa luomu on nostettu myös vientipotentiaaliksi,
tämä mahdollisuus on tunnistettu myös Keski-Suomessa ja toimenpiteillä
pyritään edistämään myös luomutuotteiden vientiä.
Uusia tuoteinnovaatioita kaivataan niin ruokaverkoston imagon kuin toiminnan kasvun vetureiksi. Luonnontuoteala sekä järvikaloihin pohjaava kalatalous
avaavat uusia ikkunoita maailmaan ainutlaatuisuudellaan ja arktisella ulottuvuudella. Tarvitaan sekä yritysten yhteistyötä että oppilaitosten ja tutkimusorganisaatioiden asiantuntemusta, jotta uusia tuotteita saadaan kuluttajille.
Riista, villiyrtit ja metsämarjat ovat maailmalla kasvava trendi todistettavasti
puhtaana ja luonnollisena vaihtoehtona, ja niissä on Keski-Suomessakin näytön
paikka. Meiltä, jos keneltä, löytyy sekä osaamista että raaka-aineita nostamaan
metsäiset maut maailmankartalle. Villeillä mauilla on valtavat mahdollisuudet
lisätä myös ruokamatkailuun merkittäviä, uusia ulottuvuuksia.
Päättyneellä ohjelmakaudella lähiruoan käytön kasvun suurimmaksi esteeksi tai haasteeksi on tunnistettu tuotteiden saatavuus. Vaikka REKO-piirit
ja muu lähiruokatoiminta kasvavat, jäävät ne edelleen pitkälti ostajien ja kuluttajien aktiivisuuden varaan. Toimivia myynti- ja tilauskanavia on vain harvoilla
yrityksillä ja niiden sijainti monissa eri paikoissa vaikeuttaa edelleen tuotteiden
saavutettavuutta ja ostamista. Suurten kauppojen lähiruokavalikoimat ovat
selkeästi laajentuneet viime vuosina, mutta ammattikeittiöitä tämä kehitys ei
juurikaan palvele. Kaupat näkevät suhteellisen paljon vaivaa paikallisia raakaaineita ja tuotteita valikoimiinsa etsiessään, ja saman haasteen edessä ovat
myös ammattikeittiöt. Tarvetta paikalliselle tilaus/hankintajärjestelmälle on.
Paikallisten tuotteiden saaminen julkisten keittiöiden tuotannonohjausjärjestelmiin (tarkoittaa käytännössä saatavuutta hankintatukuista) on tunnistettu
haasteelliseksi, mutta olisi toimivin ratkaisu.
Erilaisia tilaus- ja verkkokauppa-alustoja lähiruoan saavutettavuushaasteiden ratkaisemiseen on kehitetty, mutta pysyviä ja kaikin puolin toimivia sekä
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kannattavia ratkaisuja ei juurikaan ole jäänyt käytäntöön. Paikallisten ratkaisujen kehittäminen ja lyhyemmät jakeluketjut lisäävät kuluttajien ja tuottajien
vuorovaikutusta. Samanaikaisesti yritysten tulee ymmärtää asiakkaidensa
toimitusketjujen vaatimukset sekä hallita liiketoiminnan salaisuudet (Lähiruokaa – totta kai! Lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet
vuoteen 2025, 2021). Tarvitaan yhteinen ponnistus haasteen ratkaisemiseksi.
Löytyykö uudesta ruokaverkoston yhteistyöaktivoinnista tähän ratkaisu? Voidaanko mestari-kisällimalli palauttaa palvelemaan ruokaketjun toimijoita myös
saatavuusongelmissa?
KASVU, KEHITTÄMINEN JA SAATAVUUS – TAVOITTEET 2022–2027
 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.
KASVU, KEHITTÄMINEN JA SAATAVUUS – SUUNNITELLUT TOIMENPITEET






Kehitetään aktiivisesti uusia tuotteita.
Matkailun kohderyhmille kehitetään tuotteita ja palveluita.
Luodaan uusilla viljelykasveilla mahdollisuuksia alkutuotantoon.
Edistetään ja kehitetään kasvivalkuaisten viljelyä Keski-Suomessa.
Monimuotoiseen ja monipuoliseen yritystoimintaan tarvitaan
tueksi laaja-alaista osaamista. Kartoitetaan asiantuntijatarpeita ja
etsitään soveltuvia asiantuntijoita myös maakunnan ulkopuolelta
kehittämistyön tueksi.
 Kehitetään kansallisia ja alueellisia verkkosivustoja tunnettuuden ja
saatavuuden parantamiseksi.
 Kehitetään logistiikkaa yhdessä ruoka-alan ja logistiikan toimijoiden
kanssa.
 Luodaan lisäarvoa ruokaverkostoon lähiruuan kauppapaikkojen
kehittämisellä.
44

JAMK

 Kehitetään keskisuomalaisia tuotteita vastuullisiksi, kestäviksi ja
ympäristöystävällisiksi.
 Nostetaan jalostusastetta ja tuetaan innovointia.
 Kehitetään markkinointi- ja viestintäosaamista.
 Osallistetaan kuluttajia, asiakkaita ja verkostoa.
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Osa 4
Yhteistyöllä rakennetaan
Keski-Suomen ruokaverkoston
tulevaisuus

6

YHTEISTYÖLLÄ YHTEISEKSI HYVÄKSI
Pekka Hokkanen, Keski-Suomen liitto, maakuntajohtaja

Yksi Keski-Suomen elinkeinoelämän vahvuuksista on perinteisesti ollut, ja on
edelleen biotalous – ja ruoka on tärkeä osa biotaloutta. Biotalouteen kohdistuu
yhä enemmän toiveita, odotuksia ja vaatimuksia niin kotimaisen kuin kansainvälisen kehityksen myötä. Tässä ajassa korostuvat vastuullisen ja kestävän
ruoantuotannon tärkeys ja mahdollisuudet muuttuvassa maailmassa. Vastuullisten yritysten lisäksi Keski-Suomessa on vankkaa tutkimusta ja osaamista
ruokaan ja sen kestävyyteen liittyen.
Keski-Suomen ruokakulttuuri mielletään yhdistelmänä eri Suomen suuntien ruokaperinteitä. Tämä yhdistelmä on rikkaus, laajakatseisuus jättää tilaa
uusiutumiselle ja kehittymiselle. Keski-Suomessa onkin nähty innovatiivisia
avauksia esimerkiksi järvikalaan ja maitotuotteisiin liittyen. Maatalous ja elintarvikeala kokonaisuudessaan on tärkeä työllistäjä koko Keski-Suomessa
mukaan lukien syrjäisemmät ja harvaanasutut alueet.
Korona-pandemia on osaltaan nostanut paikallisen ruoantuotannon arvostusta. Paikallisia makuja on maisteltu yhä useammassa ravintolassa ja
isompia paikallisia menu -kokonaisuuksia on kehitetty. Paikallinen ruoka on
löytänyt paikkansa sekä arkisena ja jokapäiväisenä asiana, että juhlan luojana. Samalla se on myös tiedostettu tai tiedostamaton osa niin alueen kuin
yksittäisen ihmisen identiteettiä.
Ruoka on osa monia toimialoja. Viime vuosina Keski-Suomessa on havahduttu ruoan suureen merkitykseen matkailussa. Ruokamatkailun nostaminen
osaksi Keski-Suomen matkailustrategiaa on hyvä esimerkki toimialarajat ylittävästä yhteistyöstä. Samoin ruoantuotannon ja kyberturvallisuuden välinen
yhteys on mielenkiintoinen.
Keski-Suomen liitto alueen strategisena suunnittelijana ja edunvalvojana on osaltaan mukana alueen yhteistyöverkostoissa, myös ruokaan liittyvissä. Ruokaan liittyvät mahdollisuudet ovat laajat ja yhteistyöverkosto
Keski-Suomessa vankka, mikä näkyy myös tässä yhteistyöllä valmistellussa
Keski-Suomen ruokaverkoston tulevaisuus 2022–2027-linjauspaperissa. Tällä
yhteistyöllä on hyvä jatkaa eteenpäin!
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YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN
Pirjo Luotola, KEKO2-hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja

Keskisuomalaisen ruoantuotannon ja jalostuksen näkymät ovat tällä hetkellä
kaksitahoiset. Meillä on isoja vahvoja toimijoita ja lisääntyvässä määrin pieniä,
erikoistuvia tuottajia ja jatkojalostajia. Alkutuotanto on voimakkaassa murroksessa. Maitotilojen määrä supistuu, mutta maidontuotanto ei juuri ole vähentynyt, koska karjakoko ja tuotos on suurentunut. Lypsylehmistä luopuminen
on lisännyt kasvinviljelytiloja ja siirtymävaiheessa usein lihantuotantoa. Myös
erikoisviljelyssä on nähty mahdollisuuksia vapautuvan pellon käyttöön.
Korona-aika muutti kuluttajien ruokatottumuksia. Työpaikkojen lounasruokalat muuttuivat etätöiden myötä kotiruokailuun. Nopeasti aivan uudet
toimintatavat tulivat vaihtoehdoiksi ruokailujen järjestelyyn. Noutoruoat, kotiinkuljetukset, kauppojen ruokakassipalvelut ja monet muut antoivat vaihtoehtoja
kuluttajille. Tämän myötä havahduttiin siihen, että omilla valinnoilla voitiin
vaikuttaa aterioihin, kun valmista lounaspöydän tarjontaa ei ollut saatavilla.
Ilmastokeskustelu vaikuttaa vahvasti myös ruokaketjussa. Alkutuotanto
on ollut voimakkaan arvostelun kohteena. Keski-Suomi tukeutuu vahvasti
karjatalouteen, jota kohtaan erityisesti on hyökätty ilmastokestävyyden näkökulmalla. Monia toimia onkin jo otettu käyttöön maataloudessa päästöjen
vähentämiseksi ja uusi tutkimus, jossa maatilat ovat vahvasti mukana, tuo
jatkuvasti tietoa, miten toimintaa kannattaa uudistaa. Neuvonnalla on tärkeä
rooli käytännön toimien jalkauttamisessa. Myös jalostajat, ja kauppa tekevät
omalta osaltaan työtä kestävän kehityksen eteenpäin saattamiseksi.
Ruoka-alan tulevaisuus on verkottumisessa. Toimijat tarvitsevat toisensa
ja kuluttajien hyväksynnän toimilleen. Verkostoissa on toivoakseni jatkossa
isoja ja pieniä yrityksiä, jotka tukevat toimillaan toisiaan. Kansainvälisille
markkinoille pääseminen helpottuu, kun verkostona jaamme osaamistamme
ja kanavia löytyy laajemmin. Myös kaupan roolin haluaisin nähdä verkon
osana tukemassa eri kokoisia tuottajia ja jalostajia tasapuolisesti ja kilpailukykyä vahvistaen. Valveutuneet kuluttajat vaativat jokaiselta verkon osalta
vastuullisuutta ja kestävää tuotantoa. Paikallisuus nostaa toivottavasti myös
merkitystään, sillä kuljetukset lisäävät hiilijalanjälkeä. Lähellä tuotettu on
myös helpommin ja läpinäkyvämmin jäljitettävissä tilatasolle asti. Tämä tuo
kuluttajalle luottamusta kestävän tuotannon verkostoa kohtaan, kun tuotteella on kasvot.
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Mitä enemmän maailmalla on epävarmuutta, poikkeusoloja tai katastrofeja, sitä tärkeämpää on kotimainen huoltovarmuus. Kun kuluttajat valitsevat
kotimaisen, keskisuomalaisen tuotteen, verkko muodostuu täydelliseksi yläja ala-ainojen väliseksi vahvaksi sidokseksi. Verkon rakentamiseen tarvitaan
jatkossakin vahvaa maakunnallista koordinaatiota ja toimijoiden yhteisiin verkonkudontatilaisuuksiin kutsumista.
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TOIMIVA RUOKAKETJU LÄHTEE
ALKUTUOTANNOSTA
Vesa Laitinen, ProAgria Keski-Suomi ry., johtaja

Toimintaympäristössämme on koko ajan tapahtumassa paljon ja yhä kiihtyvällä
vauhdilla. Täällä meillä Suomessa maatalouden toimintaympäristöön vaikuttaa ruokamarkkinoiden samanaikainen globalisoituminen ja lokalisoituminen.
Ruokamarkkinat ovat muuttuneet Euroopan unionin laajenemisen myötä kuten
myös maataloustuotteiden maailmankaupan vapautumisen kautta. Ilmastonmuutos ja hiilensidonta on ollut näkyvä puheenaihe parin viime vuoden aikana.
Digitalisaatio tulee ja ulottuu yhä pian lähes kaikkeen toimintaan. Erilaiset kulutustottumukset ja trendit ohjaavat kuluttajien käyttäytymistä. Korona-viruksen
aiheuttama pandemia on pakottanut meidät muuttamaan toimintatapojamme
nopeasti. Voidaankin perustellusti todeta, että myös keskisuomalaiseen ruoka
ketjuun vaikuttaa hyviä monia muutosvoimia nyt ja tulevaisuudessa.
Keski-Suomi on biotalouden maakunta ja keskeisen osan biotaloutta muodostaa elintarviketuotanto. Keski-Suomen vahvuuksina ovat puhdas luonto ja
koko elintarvikeketjun vahva osaaminen. Nämä tekijät kantavat keskisuomalaista ruokaketjua myös muutoksen keskellä. Ruokaketju on edelleen tärkeä
työllistäjä ja kuluttajien kiinnostus ruuan alkuperään ja erilaisiin ruokatrendeihin
on kasvanut. Keski-Suomi tarvitsee oman ruokaketjun strategian, joka määrittelee kehittämisen suuntaviivoja tuleville vuosille.
Keski-Suomen ruokaketjun strategiassa nousevat esille keskeisinä teemoina yhteistyön merkitys, tiedon ja osaamisen kehittäminen ja jatkuvuus,
uudistuva ruokakulttuuri sekä kasvu, kehittäminen ja saatavuus. Aidon yhteistyön lisäämiselle ruokaketjussa on tarvetta. Näin saadaan ruokaketjussa
olevat resurssit tehokkaasti hyötykäyttöön. Jatkuvuuden turvaamiseksi ruoka
ketjussa on tarpeen pohtia uusia toimintamalleja, joilla kannattaviin alkutuotantoa harjoittaviin ja myös jalostaviin yrityksiin saataisiin kasvatettua jatkajia.
Tiedon, osaamisen ja uusien innovaatioiden merkitys korostuu muuttuvassa
maailmassa. Esimerkiksi kiinnostus luomutuotteita kohtaan on lisääntynyt ja
kasvavaan kysyntään on pystyttävä vastaamaan luomuruokaketjun kehittämistoimilla.
Keski-Suomen maakunnassa on pitkä historia ruuan tuotannossa, vaikka
keskisuomalaisittain täysin omaleimaista makumaailmaa ei olekaan muodostunut. Keski-Suomen imago on luontaisesti yhdistelmä koko maan kulttuureista,
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niin ruuan kuin tapojenkin osalta. Tarvitaan uudistavaa otetta, jolla kehitetään
keskisuomalaista ruokakulttuuria sen juuria unohtamatta.
Keski-Suomen ruokaketjun kehittäminen on koko maakunnan asia. KeskiSuomella on vahva maaseutu, ja tavoitteena tulee olla, että maakunta hyödyntää omia lähellä tuotettuja raaka-aineita. Muuttuvassa toimintaympäristössä
on pystyttävä myös uudistumaan. Uudistuminen ei tarkoita kuitenkaan perinteiden unohtamista vaan uuden luomista vahvoille juurille. ProAgria KeskiSuomen asiantuntijat haluavat olla mukana omalla osaamisellaan kehittämässä koko ruokaketjun toimintaa oli sitten kyse alkutuottajasta, tuotteiden
jalostajasta tai kuluttajasta.
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LAPSET JA NUORET OVAT TULEVAISUUDEN
KULUTTAJIA JA PÄÄTTÄJIÄ
Eeva-Liisa Kivimäki, Keski-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset

Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset toimivat osana ProAgria Keski-Suomea. Asiantuntijatyömme tukee ruokaketjun yritystoimintaa ja olemme vahva
eri-ikäisten ihmisten ruokakasvattaja. Ruokakasvatuksen tavoite voi olla esimerkiksi ruoanreitin pellolta pöytään ymmärtäminen, tutustuminen eri ruokailmiöihin, miettiä omia ruokavalintoja, herättää keskustelua ruoan eettisyydestä
tai ilmastovaikutuksista ja innostaa kokemaan ruokailoa kaikin aistein.
On tärkeää, että kuluttajien, erityisesti lasten ja nuorten ruokatietämystä
pidetään yllä ja vahvistetaan. Lapsuuden ruokakokemukset muovaavat suhdetta ruokaan, sen alkuperään ja ruoantekijöihin. Ei ole yhdentekevää, mitä me
lapsille tarjoamme, mitä ruoasta kerromme, millaisen mallin heille annamme
ja millaisia ruokamuistoja heille syntyy.
Vaikka koronapandemia on osaltaan nostanut kotimaisen ruoantuotannon arvostusta, kuluttajat tarvitsevat edelleen oikeaa tietoa ruoan alkuperästä
ja sisällöstä. Varsinkin nuorten keskuudessa faktatiedon poimiminen tiedon
tulvasta on haasteellista. Meillä koko ruokaketjun osalta voidaan todentaa
tuotantotavat, viljelymenetelmät, jäljitettävyys ja jäämättömyys, mutta viestinnän parantaminen ja asiapohjaisen vuorovaikutuksen lisääminen kaikkiin
suuntiin on tärkeää.
”Älä ruoki hukkaa” on yksi Maa- ja kotitalousnaisten kampanjan nimi.
Ruokaketjussa on nyt ja tulevaisuudessa tärkeää ennaltaehkäistä ruokahävikin
syntymistä. Ruokahävikkiä syntyy ruokaketjun kaikissa vaiheissa, mutta kaikkein eniten kotitalouksissa. Kuluttajien toiveet ja vaatimukset heijastuvat teollisuuden, kaupan ja ravintoloiden hävikkiin. Ruokahävikin ennaltaehkäiseminen
on tärkeää ympäristön kannalta. Mutta myös suomalaisen ruoan, ruoantuottajien- ja tekijöiden työn arvostuksen kannalta. Tilanne on haastava, hävikkiä
koostuu pienistä ja isoista puroista ketjun kaikissa osissa. Ruokaketjussa on
tehty viime vuosina ansiokasta työtä hävikin vähentämiseksi.
Keskisuomalaista ruokaa ja ruokaketjua täytyy jatkossakin tehdä näkyväksi
eri toimijoiden yhteistyönä, kuten on tehtykin. Olemme oikealla tiellä. Jotta
ruokaketjuun saadaan tulevaisuuden tekijöitä niin alkutuottajiksi, yrittäjiksi kuin
työntekijöiksi, alan imagon tulee olla entistäkin houkuttelevampi. Paikallinen
ruoka maistuu jatkossakin kotitalouksissa ja julkisissa keittiöissä.
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Vahvoista tulevaisuuden toimialoista voidaan nostaa esiin luonnontuoteala. Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset on tehnyt eri hankkeissa paljon
työtä luonnontuotealan kehittämiseksi Keski-Suomessa. Luonnontuoteala on
tulevaisuuden ala, jossa yhdistyvät Keski-Suomen puhtaista metsistä saatavat raaka-aineet, ilmastoystävällisyys ja paikallinen ruoantuotanto. Työ alan
kehittämiseksi vaatii pitkäjänteisyyttä ja rahoitusta uusiin luonnontuotealan
kehittämishankkeisiin maakunnassa tarvitaan.
Luonnontuotealan kasvu edellyttää ammattimaisuutta, raaka-ainehankinnan ja keruuverkoston kehittämistä. Raaka-aineen saannin turvaaminen
edellyttää puolestaan kausityövoiman saatavuuden parantamista ja uusia toimintatapoja, jotka tekevät talteenotosta tehokkaampaa. Luonnontuotealan
kannalta kriittisiä asioita ovat luomukeruualueiden määrä ja luomustatuksen
turvaaminen erityisesti vientituotteille.
Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset lupaavat omalta osaltaan tarjota
neuvontaa ruokaketjun yrittäjille ja olla mukana viemässä paikallisen ruoan
ilosanomaa eteenpäin sekä kasvattaa jatkossakin aktiivisia ruokakansalaisia.
Rakennamme mahdollisuuksien Suomea, jonka hyvinvoinnista hyötyvät myös
tulevat sukupolvet.
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LIITE 1
KESKI-SUOMEN RUOKAKETJUN TAUSTASTA JA NYKYTILASTA
RUOANTUOTANTO SUOMESSA
Suomen ruoantuotanto koostuu elintarvikealan kokonaisuudesta, joka sisältää alku
tuotannon, elintarviketeollisuuden, elintarvikkeiden tukku- ja vähittäiskaupan ja ravitsemistoiminnan.
Suomen elintarviketeollisuuden 1.12.2020 julkaistun toimialaraportin tiedotteen mukaan
alan liikevaihto vuonna 2019 oli noin 11,2 miljardia euroa, jossa kasvua vuotta
aiempaan oli 1,2 prosenttia. Ala tuottaa arvonlisää noin 2,6 miljardia euroa. Elintarvikeyrittäjyys kiinnostaa, sillä uusia yrityksiä vuonna 2019 perustettiin 244 ja
toimintansa lopetti 117 yritystä.
Elintarviketeollisuus työllistää kokoaikaisesti noin 34 000 henkilöä noin 1 800 yrityksessä. Lisäksi maassamme toimii tuhatkunta lähiruokayritystä. Elintarviketeollisuudella on teollisuuden aloista suurin välillinen vaikutus, sillä arvioiden mukaan
yksi työpaikka elintarviketeollisuudessa tuo työtä kolmelle henkilölle muilla aloilla.
Kuluttajien luottamuksen säilyttäminen ja kotimarkkinoiden toimivuus ovat tärkeitä, sillä alan tuotannosta noin 85 prosenttia myydään kotimarkkinoilla. (TEM
tiedote 1.12.2020.)
Alkutuotanto on tuotantoa, jolla tuotetaan hyödykkeitä jalostukseen. Se sisältää kasvatuksen, viljelyn, sadonkorjuun, maidontuotannon ja kaikki muut eläintuotannon
vaiheet ennen teurastusta. Alkutuotanto sisältää myös metsästyksen, kalastuksen
ja luonnonvaraisten tuotteiden keräämisen. Alkutuotanto työllisti Suomessa vuonna
2017 noin 81 500 henkilöä, joista 70 prosenttia toimi yrittäjinä ja noin 30 prosenttia
työntekijöinä. (Luke 2019.)
Elintarvikeala on jakaantunut maassamme kahtia. Muutama suuri teollisuusyritys
tuottaa suurimman osan alan tuotteista ja palveluista. Toisaalta taas 95 % elintarvike
alan yrityksistä on pieniä, alle 50 henkilöä työllistäviä, ja yksi työpaikka elintarvike
teollisuudessa tuo työtä kolmelle henkilölle muilla aloilla. Suomen elintarvikeala käsittää
kokonaisuudessaan noin 3000 yritystä, joista noin 2000 työllistää alle 5 henkilöä (Lähi
ruokaohjelma, MMM 2021). Luomutuotteita on 388 yrityksellä (Aitojamakuja 2020).
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Elintarviketeollisuus on Suomen suurin kulutustuotteiden valmistaja. Tuotannon arvolla mitattuna se on Suomen neljänneksi suurin teollisuudenala metalli-, metsä- ja
kemianteollisuuden jälkeen. Elintarvikeala tuottaa 15 miljardin euron arvonlisäyksen
ja sen jalostusarvo noin 2,6 miljardia euroa. Elintarviketeollisuus on myös Suomen
kolmanneksi suurin teollinen työllistäjä. Sen työllisyysvaikutus on noin 38 000 henkilöä. (Hyrylä 2020.)
Suomalainen elintarviketeollisuus on pääosin kotimarkkinateollisuutta ja kotimaisen
valmistuksen osuus elintarvikkeiden vähittäismyynnistä on noussut 85 prosenttiin.
Vahvan kotimaan markkina-aseman lisäksi elintarvikkeita viedään pääasiassa muihin
EU-maihin. Vientimaista kärjessä ovat Ruotsi, Viro ja Saksa. EU:n ulkopuolella suurin
vientimaa on Kiina. (Elintarviketeollisuusliitto 2021.)
Tilastokeskuksen julkaiseman kasvukatsausaineiston mukaan supistui liikevaihto
vuonna 2020 elintarviketeollisuuden kaikenkokoisissa yrityksissä. Eniten supistumista
oli alle 50 henkeä työllistävissä pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Liikevaihto pieneni
10–49 henkeä työllistävissä yrityksissä aina 17 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. (Elintarviketeollisuuden talouskatsaus 30.4.2021.)
Työ- ja elinkeinoministeriön 17.6.2021 julkaiseman toimialanäkymän mukaan koronapandemia on muuttanut koko elintarvikealan liiketoimintaympäristöä. Ja koko ala on
toiminut erittäin haastavassa tilanteessa. (TEM 2021.) Toisaalta Suomen vahvuudeksi on
noussut tutkitusti maailman paras elintarviketurva (Global Food Security Index 2020.)
Tulos perustuu 59 eri mittarilla tehtyyn vertailuun, jossa tarkasteltiin erityisesti ruoan
kohtuullista hintaa, saatavuutta, laatua ja turvallisuutta sekä maiden luonnonvaroja
ja niiden sietokykyä esimerkiksi ilmastomuutoksen varalta. (TEM 2021.) Koronakriisin
nähdään myös osaltaan todentaneen ruokajärjestelmämme toimivuuden poikkeus
tilanteessa ja nostaneen kotimaisuuden sekä huoltovarmuuden arvostusta (TEM 2020).
RUOANTUOTANTO KESKI-SUOMESSA
Keski-Suomen elintarvikeala koostuu alkutuotannosta, elintarviketeollisuudesta, elintarvikkeiden tukku- ja vähittäiskaupasta sekä ravitsemistoiminnasta. Näistä alueista
koostuvan Keski-Suomen elintarvikeketjun liikevaihto oli vuoden 2016 luvuilla laskettuna
noin 1,4 miljardia euroa. Liikevaihdosta alkutuotannon osuus oli noin 12 %, elintarviketeollisuuden (elintarvikkeiden ja juomisen valmistus) osuus noin 28 %, ravitsemistoiminnan osuus noin 12 % ja tukku- ja vähittäiskaupan osuus noin 48 %. (Keski-Suomen
ruokaketjun toimintaympäristöselvitys 2017). Alkutuotannon osuus elintarvikeketjun
liikevaihdosta nousi kahdeksasta prosentista kahteentoista vuosien 2012 ja 2016 välillä.
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Korona-aika haastoi yrityksiä vuoden 2020 alusta alkaen niin, että muun muassa
valtakunnalliseen pk-elintarvikesektorin toimintaympäristötutkimukseen (2020)
saatiin vastauksia reilusti alle puolet edellistä kertaa vähemmän (avoimet vastaukset heijastelivat pandemian synnyttämiä liiketaloudellisia haasteita). Sama toistui
Keski-Suomen ruokaketjun toimintaympäristöselvityksen (2021) osalta. Näin ollen
ei tuoreita, tilastollisesti päteviä toimialakohtaisista lukuja ole kaikilta osin käytettävissä. Tilastokeskuksen luvuissa jäävät ulkopuolelle tietyt maatilasidonnaiset ja
liikevaihdoltaan pienet yritykset. Viimeisin TEM:in toimialaraportti, jossa on tarkasteltu
Keski-Suomen elintarviketoimialaa, on vuodelta 2019 ja luvut vuodelta 2017 (tiedot
Tilastokeskukselta). Aitoja makuja -tilastointiin on koottu jalostavat elintarvikeyritykset
maakunnittain vuonna 2020.

LIITETAULUKKO 1. Elintarvikeala Suomessa
20121

20162

Toimipaikkojen lukumäärä

4450

3637

Alkutuotannon toimipaikat

3400

2598

Elintarviketeollisuuden toimipaikat

160

103

Elintarvikkeiden vähittäiskaupan
toimipaikat

330

Ravitsemistoiminnan toimipaikat

560

574

Kokonaistyöllistävyys

8 500

7 180

Alkutuotannon työllistävyys

3100

1 743

Elintarviketeollisuuden työllistävyys

1300

1 100

Elintarvikkeiden vähittäiskaupan
työllistävyys

2000

Ravitsemistoiminnan työllistävyys

2100

1 900

1,4 miljardia

1,4 miljardia

Elintarviketeollisuuden osuus

30 %

28 %

Ravitsemistoiminnan osuus

12 %

12 %

Vähittäiskaupan osuus

50 %

48 %

Alkutuotannon osuus

8%

12 %

Liikevaihto

1
2

297

2 200

Keski-Suomen ruokaketjun kehittämisstrategia vuosille 2014–2020
Keski-Suomen ruokaketjun toimintaympäristöselvitys 2017

62

JAMK

KESKI-SUOMEN ALKUTUOTANTO

LIITETAULUKKO 2. Alkutuotannon kehitys Suomessa ja Keski-Suomessa
2012

2017

2019

Maatilat koko Suomi

582831

473611

468271

Maatilat Keski-Suomi

29401

25991

25331

Keski-Suomen maatilojen
työllistävyys

31003

48603

Keski-Suomen maatilojen osuus
Suomen maatiloista

5%

5%

5%

Keski-Suomi viljan viljelytilat

6001

4681

3271

Keski-Suomi muu kasvituotanto

9641

11011

13521

Keski-Suomi maidontuotanto

5701

4141

3121

45262

52412

60212

Luomutilat koko Suomi

4284 (2013)2

43282

51022

Luomutilat Keski-Suomi

174 (2013)2

1662

1962

Luomutoimijat koko Suomi

Siirtymävaiheen tilojen osuus

10 %2

Tilastokeskus
Ruokavirasto
3
Luke

1

2

Merkittävä muutos alkutuotannossa on ollut sekä maito- että viljanviljelytilojen määrän nopea väheneminen. Vielä 2010-luvun alussa maidontuotantoon keskittyneitä
tiloja oli Keski-Suomessa lähes 600. Vuonna 2019 määrä oli pudonnut lähelle kolmeasataa. Luomutuotannon osalta viimeisin tieto on koottuna Keski-Suomen luomu
-dokumenttiin aitomaaseutu.fi/tietopankki (Luomu Keski-Suomessa 2020 -kooste).
Sisä-Suomen kala-leaderin kehittämisstrategialuonnoksen mukaan ammattikalastajien määrä on pysynyt viime vuosina kohtuullisen tasaisena. Uusia nuoria kalastajia ja
alanvaihtajia on saatu pois jääneiden tilalle muilta sektoreilta. Päätoimisia kaupallisia kalastajia on laskentatavasta riippuen noin 20, mutta luvun arvellaan kasvavan
muutamalla lähivuosina. Suurin osa kaupallisista kalastajista Keski-Suomen järvillä
pyytää verkoilla ja rysillä, mutta myös joitakin troolikuntia löytyy. Tärkeimmät saalislajit
verkkopyynnissä ovat kuha, ahven ja siika. Kaupallinen muikunpyynti on keskittynyt pääosin Keiteleelle ja Konnevedelle. Julkisia kalasatamia alueella toimii kolme:
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Pohjois-Keiteleen Luotolansaaressa (Viitasaari), Koliman Ukonniemessä (Pihtipudas)
ja Etelä-Päijänteellä (Padasjoki). Strategialuonnoksessa todetaan, että kalasatamien
puute heikentää ammattikalastuksen edellytyksiä ja aiheuttaa ammattimaisille pyytäjille lisäkustannuksia. (SISU-strategia 2021.)
Suomen riistakeskuksen mukaan vuonna 2019–2020 Keski-Suomessa metsästettiin
5381 hirvieläintä, josta kertyi lihaa lähes 600 000 kiloa. Tämä tarkoittaa noin laskennallisesti 5,4 miljoonan euron liha-arvoa. Jos tarkastellaan lihakertymää hehtaariperusteisesti, niin keskimäärin 1000 hehtaarin alue tuotti lihaa 381 kg eli 3458 euron
arvosta. (Wikström, 2020.)
KESKI-SUOMEN JALOSTAVAT ELINTARVIKEYRITYKSET
Keski-Suomen elintarviketeollisuus työllistää arvioilta noin 1300 henkeä. Merkittävimmiksi toimialoiksi tunnistetaan maidontuotanto, muiden elintarvikkeiden, kuten valmisruokien ja makeisten, valmistus ja leipomotuotteiden valmistus sekä lihanjalostus.
Jalostavia elintarvikeyrityksiä oli Keski-Suomessa vuoden 2020 tietojen mukaan 124
kappaletta (kuva 1). Tämä yritystilasto laskee mukaan jalostavat yritykset, joiden liike
vaihto on vähintään 10 000 euroa. Jalostavan elintarviketeollisuuden toimipaikoista
suuri osa (39 %) on leipomotoimintaa (kuva 2). (Aitoja makuja yritystilastot 2020.)

JALOSTAVAT ELINTARVIKEYRITYKSET KOKOLUOKITTAIN 2020

Keski-Suomi

YHTEENSÄ 124 KPL, JOISTA LUOMUA 11 KPL

Yhteensä

16%
20 kpl

Henkilöstön määrä
<5
5-9
10-19

3%
4 kpl

72%

18%
2 kpl

89 kpl

3%

20-49
> 50

Luomu

4 kpl

6%
7 kpl

73%
8 kpl

9%
1 kpl

Lähde: Aitoja makuja yritystilasto 2020,
jalostavat elintarvikeyritykset toimipaikoittain
www.aitojamakuja.fi

Kuva 1. Jalostavat elintarvikeyritykset kokoluokittain. Keski-Suomen tilasto vuonna
2020. (Aitoja makuja yritystilasto 2020.)
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JALOSTAVAT ELINTARVIKEYRITYKSET TOIMIALOITTAIN 2020

Keski-Suomi
YHTEENSÄ 124 KPL,
JOISTA LUOMUA 11 KPL
Toimiala
Teurastus ja lihanjalostus
Kalanjalostus
Vihannesten, marjojen
ja hedelmien jalostus
Maidon jatkojalostus
Viljatuotteiden jalostus
Leipomotoiminta
Juomien valmistus
Muiden elintarvikkeiden
jalostus

Yhteensä (%)
39%

40
35

Luomu (%)

30

30

25

28%

27%

25

20

20

15
10

9%

10% 10%

11%

18%

15

9% 9%

10

6% 5%

5
0

10%

9%

5

11

12

13

7

6

49

12

14

kpl

0

3

1

1

2

3

1

kpl

Lähde: Aitoja makuja yritystilasto 2020,
jalostavat elintarvikeyritykset toimipaikoittain
www.aitojamakuja.fi

Kuva 2. Jalostavat elintarvikeyritykset toimialoittain. Keski-Suomen tilasto vuonna
2020. (Aitoja makuja yritystilasto 2020.)

Alkutuotannon ja elintarviketeollisuuden lisäksi elintarvikeketjun merkittäviä työllistäjiä
ovat elintarvikkeiden ja juomien vähittäiskauppa sekä ravitsemistoiminta. Viimeisimmän tilastotiedon mukaan vuodelta 2019 ravitsemistoiminnan toimipaikkoja maakunnassa on 568, ja ala työllistää 2070 henkilöä, mutta erityisesti koronapandemian
vaikutuksesta lukuihin on saattanut tulla muutoksia (Tilastokeskuksen maksuttomat
tietokannat).
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LIITE 2
KESKI-SUOMEN RUOKAVERKOSTON TOIMIJAT JA STRATEGIATYÖSSÄ
NOSTETUT OSA-ALUEET
Keski-Suomen ruokaverkostoon ja sen rajapintoihin kuuluu satoja toimijoita useilta eri
toimialoilta. Virallisen alkutuotanto- sekä teollisuustoimialaluokittelun lisäksi ruokaverkoston toimijoita tunnistetaan myös muilta toimialoilta. Kehittämistyön kannalta on
tärkeää huomioida keskeisten toimijoiden ohella myös nämä muut keskisuomalaiseen
ruokaan liittyvät toimialat sekä toiminnot.
Aiemmassa kehittämisstrategiassa vuosille 2014–2020 tarkasteltiin tarkemmin alkutuotantoa ja elintarviketeollisuutta. Tämän vuosille 2022–2027 toteutetun strategiatyön
kevään 2021 työpajoihin osallistuneiden aloitteesta ruokaketju haluttiin pilkkoa pienemmiksi palasiksi. Näitä osa-alueita tunnistettiin seuraavasti: alkutuotanto, jalostava
teollisuus, pienjalostus ja artesaaniruoka, kalatalous, luonnontuote- ja riista-ala,
logistiikka, kauppa, ravitsemisliikkeet, ruokamatkailu, koulutus, tutkimus ja innovaatiot,
koordinaatio, luomu ja juomat.
Strategiatyön edetessä ketjuajattelua laajennettiin verkostoksi, ja tarkasteluun lisättiin myös kuluttajat aktiivisina ruokaverkoston toimijoina. Näitä edellä mainitussa
kappaleessa nostettuja osa-alueita, ei siis tarkastella tässä virallisina määritelminä,
vaan tarkoituksena on ollut huomioida monipuolisesti työpajaosallistujien nostamat erilaiset toimijat ja teemat, joiden tunnistetaan vaikuttavan keskisuomalaisessa
ruokaverkostossa. Kehittämistoimenpiteet voivat kohdistua laajasti ruokaverkoston
toimijoihin myös viralliset toimialaluokitukset ja -rajat ylittäen.
ALKUTUOTANTO
Alkutuotanto on sananmukaisesti elintarviketuotannon alku. Ilman sitä ei voi olla
muutakaan. Alkutuotanto sisältää raaka-aineiden tuotannon: kasvatuksen, viljelyn
sekä sadonkorjuun. Se sisältää myös metsästyksen, kalastuksen ja luonnonvaraisten tuotteiden keräämisen. Myös alkutuotannon suoramyynti, eläinten tai tuotteiden
kuljetus on alkutuotantoa. Paikallinen alkutuotanto mahdollistaa lähielintarvikkeiden
tuotannon, jakelun ja kaupan sekä käytön.
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ELINTARVIKETEOLLISUUS
Teollisuus-termi ymmärrettiin tai yhdistettiin tämän strategiatyön yhteydessä ns. suuren mittakaavan jalostustoimintaan, jossa alkutuotannon tuottamasta raaka-aineesta
jalostetaan erilaisten koneiden, laitteiden ja/tai teknologioiden avulla maakunnallisessa ja valtakunnallisessa mittakaavassa suuria volyymeja erilaisia hyödykkeitä.
Näiksi toimijoiksi maakunnassa tunnistettiin muun muassa Valion meijerit, teurastamo
sekä makeisten ja einesten valmistus.
PIENJALOSTUS JA ARTESAANIRUOKA
Suuren elintarvikejalostusteollisuuden rinnalla strategiatyössä tunnistettiin ja haluttiin nostaa erikseen pienimuotoinen elintarviketeollisuus, joista käytettiin termejä
pienjalostus sekä artesaaniruoka. Pienjalostajat ovat tärkeässä roolissa etenkin
luomuketjussa, sillä teollisen mittakaavan luomujalostusta on vielä hyvin vähän. Artesaaniruoka on pitkälti käsityönä tehtävää elintarvikejalostusta, joka nojaa kädentaitoihin, yrittäjän elintarvikkeiden valmistuksen ammattitaitoon ja aitoihin, puhtaisiin
lähiraaka-aineisiin. Yritysten kehittämistarpeet vaihtelevat luonnollisesti yrityksen
koon (tuotannon kapasiteetti, raaka-ainevolyymi, resurssit jne.) ja asiakassegmentin
sekä kohdemarkkinan mukaan.
Juomat haluttiin nostaa strategiatyössä omana elintarvikejalostuksen alatoimialana,
sillä niiden valmistus on lisääntynyt maakunnassa varsin voimakkaasti ja ne myös
nähtiin erittäin potentiaaliseksi kasvualaksi. Maanlaajuisestikin pienpanimot lisääntyvät craft beer -ajattelun myötä, ja uusia avauksia näkyy myös mehu- ja virvoitusjuomien valmistuksessa. Keski-Suomessa on perinteisesti viljelty merkittäviä määriä
mehumarjaa juomateollisuuden käyttöön, mutta myös paikallinen valmistus on lisääntynyt viime aikoina. Erityisesti paikalliset luonnontuotteet ja hamppu sekä uudet
teknologiat nähtiin juomien valmistuksen kehittämisen ja innovatiivisen toiminnan
ajureina. Paikallisten juomien ympärille ideoitiin myös ruokamatkailuun liittyvien
tuotteiden mahdollisuuksia sekä vientitoimintaa.
KALATALOUS
Keski-Suomi tunnistettiin kalatalouden alkutuotannon osalta merkittäväksi maakunnaksi, vaikka haasteita kalan saattamisessa vesistöstä kuluttajan lautaselle onkin.
Päätoimisia kaupallisia kalastajia on laskentatavasta riippuen noin 20, luku kasvanee
muutamalla lähivuosina. Kotimaisen villin kalan kysyntä on vahvassa kasvussa. Elin-
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keinokalatalouden voidaan olettaa olevan yksi vahvimmin kasvavista alkutuotannon
muodoista Keski-Suomessa, kunhan kalan pyytämiseen, käsittelyyn ja jalostukseen
liittyviä haasteita saadaan ratkaistua. Alaa vahvistavat alueen kalanviljelylaitokset
ja kalataloustutkimus. Paikallisen kalan kohdalla tunnistettiin myös samat myynnin
ja markkinoinnin sekä logistiikan haasteet kuin muun lähiruoan kohdalla.
LUONNONTUOTEALA
Mittavasta potentiaalista huolimatta riistanliha ei löydä tietään kuluttaja-asiakkaiden
ruokapöytiin kysynnästä huolimatta. Riistanlihan saatavuuden lisääminen edellyttää
uudenlaista ajattelua riistan taloudellisesta hyödyntämisestä niin metsästysseurojen
kuin maanomistajien näkökulmasta. Kuluttajat kaipaavat enemmän eettistä ja ilmastoystävällistä ruokaa. Tämä vaatii määrätietoista ja pitkäkestoista työtä kysynnän ja
tarjonnan kohtaamisen näkökulmasta. Riistanlihan saatavuutta tulee lisätä KeskiSuomessa eri osapuolien hyvinvoinnin edistämiseksi aluetaloudellisia vaikutuksia
unohtamatta. (Häyrynen, 2020.)
Maakunnan luonnontuotealan yritykset ovat pääasiassa mikroyrityksiä, ja ne hyödyntävät innovatiivisesti ja ammattitaidolla suomalaista luontoa, marjoja, sieniä ja
villiyrttejä. Riistaa saadaan jonkin verran lähinnä paikallisilta metsästysseuroilta.
Paljon kehittämismahdollisuuksia on silti vielä hyödyntämättä, myös raaka-aineen
saatavuuden varmistamisessa, erityisesti riistan osalta. Myös luomukeruualueita tarvitaan lisää. Luonnontuotealaan kiinteästi liittyvä arktisuus on kansainvälisesti tunnistettu brändi. Matkailualan kehitys hyödyttää myös luonnontuotealaa, ja päinvastoin.
Matkailulla on positiivinen vaikutus myös riistan kysyntään ja samalla huomiota on
syytä kohdistaa myös metsästysmatkailuun.
LOGISTIIKKA
Toimiva logistiikka on ruokaketjun toiminnan perusedellytys. Koska logistiikka on kuljetuksiin, varastointiin ja tuotannonohjausjärjestelmiin liittyen mitä suurimmassa määrin
tietoa ja tiedon siirtoa, tunnistettiin digitalisaation entistä tehokkaampi käyttöönotto
ja hyödyntäminen keskeiseksi. Teknologian kehittyessä myös pienten yritysten ulottuville tulee tehokkaampia järjestelmiä ohjaamaan varastonhallintaa ja kuljetuksia.
Keski-Suomessa etäisyydet ja, erityisesti pienten toimittajien kohdalla, suhteellisen
pienet toimituserät haastavat logistisia ratkaisuja. Maakunnan elintarviketuotannon
lähitoimijoiden ja lähituotteiden logistiset ratkaisut tunnistettiin yhä olemassa oleviksi
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kehittämiskohteiksi. Ratkaisuja kaivataan erityisesti pienten hajanaisten tuotanto-,
jalostus- ja kulutuspisteiden sekä -virtojen kustannustehokkaaksi yhdistämiseksi. Nähtiin, että logistisen verkoston ja yhteistyön kehittäminen ovat elintärkeitä paikallisten
elintarvikkeiden menekinedistämiseksi ammattikeittiöille, kauppaan ja tukkuihin. Näin
pystytään kehittämään alueellista ruokatuotantoa, erityisesti haja-asutusalueilla.
KAUPPA
Tiedostettiin, että ilman kauppaa ja siihen usein kiinteästi liittyvää tukkutoimintaa ei
ole modernia ruokaketjua. Vähittäiskauppaan kuuluvat tuotteiden myynti ja välitys
kuluttajille. Se kattaa toiminnallaan kaiken kioskeista, myymäläautoista ja ruokavaunuista aina suuriin marketteihin ja ruoan verkkokauppoihin asti. Digitaalisuus
ja verkossa toimiminen on tunnistettu erityisesti pandemian myötä entistä merkittävämmäksi toimintamalliksi. Lähinnä suoraan kuluttajille vaihtoehtoina ovat myös
maakunnassa toimivat suoramyyntipisteet ja REKO-ryhmät. Erityisesti suoramyynnissä ja tuottajatoreissa tunnistettiin vielä hyödyntämätöntä potentiaalia. Suurten
tuotanto- ja jalostusmäärien kohdalla kaupat ja tukut sekä vienti nähtiin kuitenkin
kriittisinä myynti- ja markkinakanavina. Yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen näiden tahojen kanssa lähiruoan alkuperää ja vastuullisuutta lisäarvotekijänä hyödyntäen tunnistettiin suoramyynnin ohella tärkeiksi kehittämiskohteiksi.
RAVITSEMISLIIKKEET
Ravitsemisliikkeisiin kuuluvat erikokoiset ammattikeittiöt, kahvilat ja ravintolat. Ravitsemisliikkeet tarjoavat ruokaa ja virvokkeita, joten niiden merkitys etenkin pientuottajille on merkittävä. Moni pientuottaja pystyy sujuvasti toimimaan paikallisen ravintolan
tai kahvilan kanssa, vaikkei volyymi riittäisi vielä kauppojen hyllyille. Ravitsemisliikkeet
ovat myös merkittävä lähiruoan näkymisen ja maakunnallisen ruokakulttuurin sekä
imagon näyteikkuna erityisesti kansainvälisille asiakkaille.
RUOKAMATKAILU
Maailmanlaajuisesti ruokamatkailun merkitys kasvaa nopeasti. Keski-Suomen
laaja ja monimuotoinen alue tarjoaa ruokamatkailutuotteiden kehittämiselle hyvät mahdollisuudet. ”Ruoan merkitys matkailussa on parhaimmillaan yksilöllisiä ja
merkityksellisiä elämyksiä. Suomalaisille ja ulkomaisille matkailijoille kehitettävillä
ympärivuotisilla ruokaelämyksillä ja ruokamatkailutuotteilla on hyvä mahdollisuus
parantaa suomalaisen ruokakulttuurin tunnettuutta ja imagoa, lisätä ruokamatkailun

JAMK

69

houkuttavuutta ja sitä kautta luoda ja vahvistaa positiivista Suomi-kuvaa.” (Havas,
Adamsson, Sievers 2015.) Maakunnalle on tuotettu oma ruokamatkailun toimenpidesuunnitelma ja käynnistetty yrittäjäyhteistyössä Keski-Suomen ruokapoluilla -teeman
alla erimuotoisia tuotekehitys- ja tuotteistusaihioita. Maakunnan ruokamatkailu näkyy
myös maakunnallisessa matkailustrategiassa ja yhteistyötä tehdään muun muassa
Visit Jyväskylä Regioinin sekä muiden matkailun toimijoiden, oppilaitosten, kuntien
ja yrittäjien kesken.
KOULUTUS
Ruokaketjun ja -verkoston uusia tekijöitä sekä tietoa tuotetaan maakunnassa useassa oppilaitoksessa, kaikilla koulutusasteilla. Monipuolisen, tarvelähtöisen ja ajantasaisen koulutuksen tarve tunnistettiin keskeiseksi niin opiskelijoiden kuin yritysten
työntekijöiden sekä yrittäjien osalta. Etenkin yrityksissä tapahtuvalla koulutuksella
nähtiin olevan merkitystä myös yritysten jatkamisen turvaamisessa. Koulutus- ja
osaamiskeskittymät luovat luontevan ”risteyskohdan” myös maakunnan yritystoiminnalle, yritykset ja työpaikat syntyvät usein alueelle, jossa on tarjolla koulutusta,
asiantuntijaosaamista ja koulutettua työvoimaa. Yhteistyötä oppilaitosten ja yritysten
kesken halutaan tehdä entistä enemmän. Samalla varmistetaan yrityslähtöisiä koulutussisältöjä, ammattitaitoisia työntekijöitä yrityksiin, yrittäjien tiedon ja osaamisen
päivittämistä. Yhteistyömahdollisuuksina nähdään myös erilaiset living lab -toiminnot, joilla yrityksille tarjotaan oppilaitosten yhteydessä mahdollisuus muun muassa
tuotekehitys- ja rahtityöhön. Samalla nämä tilat voisivat toimia maakunnallisen ruokaverkoston näyteikkunoina maailmalle.
TUOTEKEHITYS JA TUOTTEISTAMINEN
Tuotteistamisen tavoitteena on synnyttää mahdollisimman helposti ostettava tuote,
joka on selkeä, helposti ymmärrettävä ja houkutteleva. Tuotteistamalla luodaan kuluttajalle ja kaupalle johdonmukainen ja selkeä kokonaisuus eli tuote, josta ollaan
valmiita maksamaan. ”Tuotteistuksen avulla rakennetaan ne speksit, joiden avulla
tuotekehitys pystyy kehittämään itse tuotteen”. (Kamon; Harki & Jalonen 2021.) Sekä
tuotekehitys että tuotteistaminen vaativat yrityksiltä strategisia valintoja ja päätöksiä sekä resurssointia. Tässä strategiatyössä toiminnan kehittämisen keskiössä nähtiin osaamisen kehittäminen, fasiliteettien, kuten tuotekehitystilojen, tarjoaminen ja
asiantuntija-apu sekä rahoitus.
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TUTKIMUS JA INNOVAATIOT
Yritysten, oppilaitosten ja tutkimusyksiköiden yhteistyötä tarvitaan lisää entistä enemmän koko ruokaverkostossa. Uusia innovaatioita syntyy, kun uusinta tietoa hyödynnetään ennakkoluulottomasti ja kehittämisapua etsitään myös maakunnan ulkopuolelta.
Kannustava, sparraava ja kokeilukulttuuriin perustuva ajatusmalli sekä toimintatavat
nähtiin tärkeinä. Ajantasaisen tiedon jakaminen, tilaisuudet ja aidot kohtaamiset
luovat pohjaa kehittämistarpeiden tunnistamiselle, ratkaisumallien hakemiselle ja
yhteiskehittämiselle. Keskeisessä roolissa nähdään tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnan riittävä sekä oikein kohdentuva rahoitus.
KOORDINAATIO
Maakunnallisen ruokaverkoston koordinointi nähtiin olennaiseksi tuomaan ja kokoa
maan yhteen tietoa ja toimijoita niin maakunnassa kuin sen rajojen ulkopuoleltakin
sekä sparraamaan uutta liiketoimintaa ja toimintamalleja. Koordinointi tunnistettiin
tärkeäksi myös ruokaverkoston tehokkaan ja resurssiviisaan toiminnan kannalta. Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallinnoimat Keski-Suomen ruokaketjun koordinaatio
ja Keski-Suomen ruokaketjun koordinaatio 2 ovat vastanneet tästä tehtävästä päättyneellä ohjelmakaudella. Niin sanottu yhden luukun -toimintamalli maakunnallisen
ruokaketjun (verkoston) koordinoinnissa on tunnistettu hyväksi ja toimivaksi käytänteeksi. Myös kansallisen tason ohjelmissa on otettu kantaa koordinaation tärkeyteen
juuri paikallisen yhteistyön lisääjänä sekä kansallisen verkoston tiedon välittäjänä,
siis aitona ruokaketjun osana (Lähiruokaohjelma, MMM 2021).
LUOMU
Suomen luomutuotteiden viennin kasvu on ollut ennakoitua nopeampaa ja viennin
arvo onkin kaksinkertaistunut vuosina 2019–2020. Vuonna 2020 luomua vietiin noin 60
miljoonaa euron arvosta. Myös Keski-Suomessa luomutuotanto ja -jalostus nähdään
ruokaketjun kehittämisessä tärkeänä, erityisesti, kun olemme kehittämistavoitteissa
muuta maata jäljessä.
Keski-Suomessa luomu on hyvässä nosteessa. Luomusta ollaan yhä enemmän
kiinnostuneita viljelyvaihtoehtona. Tähän ovat vaikuttaneet muun muassa yleinen
ilmapiiri, ihmisten aidosti muuttunut ostokäyttäytyminen koronapandemian vuoksi,
lähi- ja kotimaisen ruoan puolesta sekä tukipolitiikka ja kasvava ympäristötietoisuus.
Luomu Keski-Suomessa, Riitta Laitinen, Keski-Suomen ELY-keskus
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Luomun kohdalla tunnistettiin pitkälti samat haasteet kuin tavanomaisessa tuotannossa, mutta erityisesti luomuun liittyvinä haasteina nostettiin byrokratia, luomukeruualueiden puute/vähäisyys, luomutuotteiden jalostustoimijoiden vähäisyys ja
yrittäjien resurssipula suhteessa tiedon ja osaamisen tarpeeseen.
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tutkittua
tietoa sinulle.
Keski-Suomen ruokaverkoston kehittämisstrategia vuosille 2022–2027 on jatkoa aikaisemmalle Keski-Suomen ruokaketjun kehittämisstrategialle 2014–2020.
Kehittämisstrategian tarkoitus on osoittaa kehittämistoiminnan haluttu suunta ja
kohdentaa tekemistä valittuihin painopistealueisiin. Toteuttamiseen osallistuvat maakunnan ruokaverkoston yrittäjät ja toimijat,
mukaan lukien oppilaitokset, Keski-Suomen
ELY-keskus, Keski-Suomen liitto, ProAgria
Keski-Suomi ja MTK Keski-Suomi.
Ruokaverkoston aktiivisuus on erittäin
tärkeää asetetun vision toteutumisen kannalta.
”Keskisuomalainen ruokaverkosto tuottaa yhteistyöllä aitoja makuja, elämyksiä
ja hyvinvointia kannattavasti, kestävästi ja
luotettavasti”.
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