
Keski-Suomen 
ruokaketjun 
tulevaisuus
Työpajojen 17.3.2021 ja 23.3.2021 tuloskoonti

Keski-Suomen ruokaketjun koordinaatio 2 –
yhteistyöhanke (KEKO2)



Nykytila
Millainen Keski-Suomen ruokaketju ja sen imago on nyt?

Ei tunneta ruokamaakuntana

Asennemuutos vaikuttanut 
kielteisesti erityisesti 
lihantuotantoon

Ei omaa erottuvuustekijää

Turha vaatimattomuus

Ilmastonmuutoksen 
luomat haasteet

Ilmastonmuutoksen luomat uudet 
mahdollisuudet

Tuoteinnovaatiot

Yritysten ja toimijoiden 
määrä vähenee 

Uusien toimijoiden 
tulo alalle

Puhtaus
Hyvä tuoteturvallisuus 
ja huoltovarmuus

Paljon resursseja ja 
potentiaaliaKeskeinen sijainti

Vahvuudet Haasteet



Nykytilasta tulevaisuuteen
Millainen on Keski-Suomen ruokaketju/sektori vuonna 2027?



Keski-Suomen ruokaketjuun vaikuttavat tekijät

Ilmastonmuutos Tuotekehitys ja 
innovointi

Yrittäjien ja 
tuotantomäärien 

vähentyminen

Kuluttajien 
ruokailutottumusten 

ja asenteiden 
muutos

Imago ja maine Muutokset ja kyky 
reagoida niihin



Kehitysehdotuksia
Toimitilat

• Tyhjillään olevien 
rakennusten 
hyötykäyttö

• Rakennuksia 
yhteiskäyttöön 
(pakastamo, 
jalostamo, 
tuotantotilat…)

Houkuttelevuus

• Alan jatkuvuuden 
turvaaminen

• Oppilaitosyhteistyö ja 
opiskelijoiden 
osallistaminen

• Koulutuksen 
lisääminen ja 
kehittäminen

Näkyvyys ja 
saavutettavuus

• Yhteistyö, 
vuoropuhelu ja  
verkostoituminen

• Lähiruokatietoisuuden 
lisääminen

• Lähiruokatukku tai 
verkkokauppa

• Tiedon 
kohdentaminen ja 
keskittäminen 
(vuosikello, 
ruokakartta tms.)

Tuotekehitys

• Jatkojalostus
• Tehokkaampi sadon ja 

luonnontuotteiden 
hyödyntäminen

• Sivuvirtojen ja 
hukkalämmön 
hyödyntäminen

Arvostus

• Lähiruuan 
arvostuksen 
nostaminen

• Oman työn arvostus
• Lihantuotannon 

maineen 
”puhdistaminen”

• Imagon 
muodostaminen 
yritysten kautta

Mitä haluaisit kehittää? Mitä puuttuu Keski-Suomen ruokaketjun osalta? 



Vienti ja kansainvälistyminen

Tavoitteet
• Ruokaketjun kehittyminen ja laajentuminen
• Yritysten menestyminen
• Parempi hinta tuotteille -> enemmän rahaa = enemmän mahdollisuuksia
• Vientiin laadukkaita korkean jalostusasteen tuotteita
• Oman osaamisen kehittäminen ja näkemyksen laajentaminen
• Laajempi verkostoituminen
• Ruokamatkailun lisääntyminen maakuntaan ja koko Suomeen 

Mitä Keski-Suomen ruokaketju tavoittelee viennillä ja kansainvälistymisellä?



Vienti ja kansainvälistyminen

Toimenpide-ehdotukset
• Osaamisen ja yhteistyön lisääminen 

(työpajat, hankkeet, opintomatkat)
• Korkean lisäarvon tuotteiden kehittäminen
• Tuotteiden brändäys laatu ja kohdemaan 

markkinat huomioiden
• Omien vahvuuksien tunnistaminen
• Verkkokauppojen tehokas hyödyntäminen
• Ruoka osaksi matkailu- ja kulttuuripalveluita

Tarvittava apu ja tuki
• Yritysyhteistyö

-tuotetaan vientiin valmiita tuotteita
-kartoitetaan viennin mahdollisuuksia

• Vertaistuki/mentorointi
• Resursseja kaikkiin viennin osa-alueisiin 
• Hankkeita ja oppilaitosyhteistyötä
• Markkinointiammattilaisia avuksi 

markkinointiin ja brändäykseen

Mitä toimenpiteitä tarvitsee tehdä? Millaista apua ja tukea tarvitaan?



Visio 2027
Millainen on Keski-Suomen ruokaketju vuonna 2027?

Tukeutuu alueensa 
vahvuuksiin pellolta 

pöytään 

Hyödyntää 
voimavaransa 
monipuolisella 

yhteistyöllä

Houkuttelee uusia 
toimijoita alalle

Toimii 
kuluttajalähtöisesti, 

eettisesti, vastuullisesti 
ja läpinäkyvästi 

Arvostettu ja laajalti 
tunnettu niin kotimaassa 

kuin ulkomaillakin

Toimijat ovat ylpeitä 
omasta tekemisestään, 

markkinoivat tuotteitaan 
ja osaamistaan vahvasti 

itsevarmuudella 

Rohkea, 
kehitysmyönteinen, 

kasvuhakuinen, 
ennakoiva ja resilienssi

Keski-Suomella on oma 
tarina ja ruokalähettiläs



Työpajojen tuotokset 
kokonaisuudessaan
1. Työpaja 17.3.2021

 Millainen on Keski-Suomen ruokaketju/sektori 2027? (sanapilvi)
 Millaiset asiat vaikuttavat tulevaisuuden Keski-Suomen ruokaketjuun? Mitä pitää ottaa 

huomioon? (Padlet)
 Mitä haluaisit kehittää? Mitä puuttuu Keski-Suomen ruokaketjun osalta? (Flinga)
 Millainen on Keski-Suomen ruokaketju - ruokasektori vuonna 2027? (Padlet)

https://www.aitomaaseutu.fi/media/1.-KSRuokaketju_sanapilvi_2027.png
https://www.aitomaaseutu.fi/media/2.-Keski-Suomen-ruokaketjun-tulevaisuuteen-vaikuttavat.pdf
https://www.aitomaaseutu.fi/media/3.-KSRuokaketju_toimenpiteet_2027.jpg
https://www.aitomaaseutu.fi/media/4.-Lauseet_KSruokaketju_2027.pdf


Työpajojen tuotokset 
kokonaisuudessaan
2. Työpaja 23.3.2021
 Millainen on K-S ruokasektorin imago nyt? Alan imago tulevaisuudessa? (Padlet)
 Millaiset tavoitteet viennille ja kansainvälistymiselle laitetaan? Mitä toimenpiteitä tämä 

vaatii? (Padlet)
 Keski-Suomen ruokaketjun palaset. Mistä osasista Keski-Suomen ruokaketju on tehty ja 

miten niiden tulisi näkyä strategiassa? (Padlet)
 Keski-Suomen ruokaketjun ja sen kehittämisen painopistealueet (Flinga)

https://www.aitomaaseutu.fi/media/5.-KSruokaketju_imago.pdf
https://www.aitomaaseutu.fi/media/6.-KS_ruokaketju_vienti.pdf
https://www.aitomaaseutu.fi/media/7.-KSruokaketju_-palaset.pdf
https://www.aitomaaseutu.fi/media/8.-KSruokaketju_painopisteet.png


Seuraa Keski-Suomen ruokaketjun tulevaisuustyön etenemistä Aito maaseutu -verkkosivuilla: 
https://www.aitomaaseutu.fi/Keski-Suomen%20ruokaketjun%20tulevaisuus%20-
linjaus%20vuosille%202022-2027

Keski-Suomen ruokaketjun tulevaisuus –työpajat  toteutti ja tämän tuloskoonnin 
kokosi Keski-Suomen ruokaketjun koordinaatio 2- yhteistyöhanke. Jyväskylän 
ammattikorkeakoulun hallinnoimaa hanketta rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus 
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Lisätietoja:
Leena Pölkki, projektipäällikkö
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
050 401 1894, leena.polkki@jamk.fi

https://www.aitomaaseutu.fi/Keski-Suomen%20ruokaketjun%20tulevaisuus%20-linjaus%20vuosille%202022-2027
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