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Kooste sisältää hanketoteuttajien havaintoja alueella toteutettavan 
kehittämistoiminnan tilanteesta valtakunnallisen Ruokasektorin 
koordinaatiohankkeen toteuttaman Ruoka-ala kasvuun -kiertueen pohjalta 
sekä muiden olemassa olevien kontaktien perusteella. Tämä ei ole kaiken 
kattava esitys, koska asioiden käsittelyyn on vaikuttanut se keitä tilaisuuksiin on 
osallistunut tai mitä asioita on nostettu esille. 

Koosteen lopussa olevat maakuntakohtaiset katsaukset on tarkistutettu 
toukokuussa 2020 ruokasektorin alueellisella yhteyshenkilöllä.

Koosteen ovat toteuttaneet Ruokasektorin koordinaatiohankkeen toteuttajat: 

Päivi Töyli ja Heidi Valtari, Turun yliopiston Brahea-keskus
Juha Rutanen, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti
Marja-Riitta Kottila, Pro Luomu ry

Koosteen kuvat ovat viikolla 12/2019 järjestetyn ruokaviikon kuvamateriaalia. 
Ruokaviikolla nostettiin esiin näkökulmia lähiruoasta, luomusta ja 
luonnontuotteista.
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Ruokasektorilla toimivien tahojen yhteistyön tiivistämiseksi ja yhteen 
saattamiseksi toteutettiin maakunnalliset Ruoka-ala kasvuun tilaisuudet 
loppuvuoden 2018 ja vuoden 2019 aikana. 

Muutamien aluetilaisuuksien osalta yhdistettiin kaksi maakuntaa: Häme, jossa 
mukana olivat Kanta- ja Päijät-Hämeen toimijat sekä Kaakkois-Suomi, jossa 
mukana olivat Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan toimijat. Tilaisuuksia järjestettiin 
yhteensä 16.

Keski-Pohjanmaalla 3.12., osallistujia 25 - Esitysmateriaalit

Etelä-Pohjanmaalla 4.12., osallistujia 46 - Esitysmateriaalit 

Keski-Suomessa 11.12., osallistujia 35 - Esitysmateriaalit

Kainuussa 10.1., osallistujia 21 - Esitysmateriaalit 

Varsinais-Suomessa 25.1., osallistujia 33 - Esitysmateriaalit 

Lapissa 4.2., osallistujia 40 - Esitysmateriaalit
 
Pirkanmaalla 8.2., osallistujia 23 - Esitysmateriaalit
 
Pohjois-Pohjanmaalla 28.3., osallistujia 24 - Esitysmateriaalit
 
Pohjois-Savossa 23.4., osallistujia 31 - Esitysmateriaalit

Pohjois-Karjalassa 24.4., osallistujia 57 - Esitysmateriaalit

Etelä-Savossa 15.5., osallistujia 26 - Esitysmateriaalit

Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson tilaisuus 16.5., osallistujia 32 - Esitys-
materiaalit
 
Hämeessä 2.9., osallistujia 30 - Esitysmateriaalit

Satakunnassa 14.10., osallistujia 25 - Esitysmateriaalit
 
Uudellamaalla 17.10., osallistujia 21 - Esitysmateriaalit

Pohjanmaalla 20.11., osallistujia 27 - Esitysmateriaalit
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http://www.aitojamakuja.fi/blogi/wp-content/uploads/2018/11/Ruoka-ala_kasvuun_KP-ja-Ruokasektori-03122018.pdf
https://seafile.utu.fi/d/9639587667904b258a21/
http://www.aitojamakuja.fi/blogi/wp-content/uploads/2018/11/Ruoka-ala_kasvuun_EP-ja-Ruokasektori_04122018.pdf
https://seafile.utu.fi/f/147551d570f0434a91e5/
https://www.aitomaaseutu.fi/tapahtuma/aitoja-makuja-ja-aitoa-yhteistyota-seminaari
https://www.aitomaaseutu.fi/aitoja-makuja-ja-aitoa-yhteistyota-seminaari-keuruulla-11-12-2018-materiaalit
https://aitojamakuja.fi/wp-content/uploads/2019/04/Elintarvikepaiva-10012019.pdf
https://seafile.utu.fi/d/0dea867ab45d4568a04e/
https://aitojamakuja.fi/wp-content/uploads/2019/04/Ruoka-ala_kasvuun_VS-ja-Ruokasektori_25012019.pdf 
https://seafile.utu.fi/d/7b271466a58f4bb793e7/
https://www.dropbox.com/s/v5f4hu1wldiywou/Ohjelma.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/of96ut88hwfn8cd/AADh5xhI4y8y3NnU0fc8H-PKa?dl=0
https://aitojamakuja.fi/wp-content/uploads/2019/04/Ohjelma-Ruoka-ala_kasvuun_Pirkanmaa-ja-Ruokasektori_08022019.pdf
https://seafile.utu.fi/d/fe23b0fd12574405827f/
https://aitojamakuja.fi/wp-content/uploads/2019/04/Ruoka-ala_kasvuun_PP-ja-Ruokasektori_2803-paiv.pdf
https://seafile.utu.fi/d/69a01687290346c18355/
https://aitojamakuja.fi/wp-content/uploads/2019/04/Ruoka-ala_kasvuun_Pohjois-Savo-ja-Ruokasektori_2304.pdf
https://seafile.utu.fi/d/a0e3dd4f83ef489b8769/
https://aitojamakuja.fi/wp-content/uploads/2019/04/Ruoka-ala_kasvuun_Pohjois-Karjala-ja-Ruokasektori_2404_2019.pdf
http://pkky-wp.pkky.fi/luonnostatuotteeksi/tapahtumien-materiaalit/
https://aitojamakuja.fi/wp-content/uploads/2019/05/Ruoka-ala-kasvuun-Etel%C3%A4-Savossa-15.5.2019.pdf
https://seafile.utu.fi/d/19befd1a038d425b87c7/
https://aitojamakuja.fi/wp-content/uploads/2019/05/Ruoka-ala_kasvuun_Kaakkois-Suomi-ja-Ruokasektori_1605-2019.pdf
https://seafile.utu.fi/d/013e8a21dda845fea90f/
https://seafile.utu.fi/d/013e8a21dda845fea90f/
https://aitojamakuja.fi/wp-content/uploads/2019/05/Ruoka-ala_kasvuun_Kanta-ja-Paijat-Hame-ja-Ruokasektori_kutsu020919.pdf
https://seafile.utu.fi/d/5e065eb4dc31463caac0/
https://aitojamakuja.fi/wp-content/uploads/2019/08/Ruoka-ala_kasvuun_Satakunta-ja-Ruokasektori_14102019.pdf
https://seafile.utu.fi/d/7f24a339e742437b8c88/
https://aitojamakuja.fi/wp-content/uploads/2019/08/Ruoka-ala_kasvuun_Uusimaa-ja-Ruokasektori_17102019-paiv.pdf
https://seafile.utu.fi/d/c5b4a6c9306f4054a8bd/
https://aitojamakuja.fi/wp-content/uploads/2019/09/Ruoka-ala_Svenska-Finska_Osterbotten-ja-Ruokasektori_20112019.pdf
https://seafile.utu.fi/d/8c783ce3161f4b5fab42/
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Ruoka-ala kasvuun tilaisuuksissa käsiteltiin ruokasektoria ja pk-
elintarvikeyrittäjyyttä lähiruoan, luomun ja luonnontuotteiden osalta. Asioihin 
pureuduttiin niin ruokasektorin koordinaatiohankkeen, alueellisen toiminnan 
kuin valtakunnallisten hankkeiden näkökulmista. 

Tilaisuus alkoi koordinaatiohankkeen kolmella teemakatsauksella, joihin 
tarkempaa alueellista tilannekuvaa toivat alueen keskeisten ruokasektorin 
hankkeiden puheenvuorot. Osassa tilaisuuksista puheenvuoroja oli myös ELY-
keskuksista ja yrittäjiltä. 

Keskeistä tilaisuuksissa oli vuorovaikutuksen lisääminen ja innostaminen 
yhteiseen keskusteluun. Tilaisuuksiin kutsuttiin esittäytymään myös 
valtakunnallisia ruokahankkeita (yleensä 1-2), jotka maakunnalliset toimijat 
saivat valita tilaisuuden valmisteluvaiheessa. Perusteena oli, että maakunnassa 
haluttiin kuulla tarkemmin ko. hankkeen tarjoamista mahdollisuuksista 
alueen kehittämistoiminnan tueksi. Tilaisuuksien valmisteluvaiheessa pidettiin 
tärkeänä, että tilaisuuksien kesto ei ylitä puolta päivää.

Keskustelun aktivoinnissa hyödynnettiin kysymyksiä ”Mitä ruokasektoriin 
liittyvää asiaa haluat kehittää alueella?” ja ”Mihin ruokasektorin asiaan 
toivot valtakunnallista tukea?”, joista muodostettiin sanapilviä. Näistä 
jälkimmäistä ei ehditty käsitellä kaikissa tilaisuuksissa. Alueen kehittämiseen 
liittyvät sanapilvien tulokset ovat mukana maakunnittaisissa kuvauksissa (liite 
1). Vastauksista koostetut sanapilvet toimivat keskustelun virittäjinä, vaikka 
vastauksia ei kovin runsaasti aina tullutkaan. 

Sanapilvikuva: Mihin ruokasektorin asiaan toivot valtakunnallista tukea? (Kaikkien 
tilaisuuksien vastaukset)



4

Ruoka-ala kasvuun tilaisuuksien merkitys oli erityisen tärkeä alueilla, joilla alan 
kehittämistoimintaa on vähän tai toimijoiden välistä yhteistyötä ei juurikaan 
ole ollut.

Ruokasektorin koordinaatiohanke toimi kaikkien tilaisuuksien pääjärjestäjänä 
ja lähetti osallistuneille palautekyselyn, jossa kysyttiin odotuksista sekä 
arviota siitä, että miten niissä onnistuttiin. Kysymykset olivat: tilaisuus täytti 
odotukseni, sain uutta tietoa tai uusia ideoita; sain hyödyllisiä kontakteja; 
tilaisuus oli hyödyllinen oman työni kannalta; tilaisuus vahvisti alan 
kehittämisilmapiiriä. Näiden lisäksi oli mahdollisuus antaa avointa palautetta. 
Tilaisuuksien toisena järjestäjänä toimi ruokasektorin alueellinen yhteyshenkilö 
joko oman laajan ja koordinoivan aluehankkeen toimintana tai muutoin 
kytkien alueen toimijoita mukaan jo valmisteluvaiheesta lähtien.

Palautekyselyyn vastasi yhteensä 37 henkilöä (noin 8 % osallistuneista). 
Vastanneet odottivat, että tilaisuuksissa on mahdollisuus tavata 
yhteistyökumppaneita, verkostoitua ja kuulla, mitä ruokasektorilla tapahtuu 
niin laajemminkin kuin omassa maakunnassa sekä miten valtakunnalliset 
hankkeet tukevat alueilla tehtävää työtä. Lisäksi haluttiin uusia ideoita, 
uutta tietoa ja uusia kontakteja sekä kuulla yritysten kokemista haasteista, 
jotta niihin voitaisiin kehittämishankkeilla vastata. Suurin osa vastanneista 
kommentoi, että tilaisuus vastasi odotuksiin hyvin tai vähintäänkin 
kohtalaisesti. Toki oli myös yksittäisiä vastauksia, että odotukset täyttyivät vain 
vähän. 

Kehitysehdotuksissa todettiin, että tilaisuus oli tarpeellinen ja toivottiin, 
että vastaavanlaisia olisi alueella jatkossakin. Toivottiin myös, että aikaa 
keskustelulle olisi ollut enemmän ja että kehittämistyön tuloksista ja 
vaikuttavuudesta olisi kerrottu enemmän. Ruokasektorin koordinaatiohanke 
tuleekin jatkossa järjestämään parin kolmen maakunnan yhteisiä digitaalisia 
keskustelutilaisuuksia. 

Osallistujat edustivat kattavasti eri ruoka-alan toimijoita, vaikka vähemmistönä 
olivat esimerkiksi yrittäjät, ammattikeittiöt ja kaupat. Toki tilaisuuksien luonne 
ja sisältö oli sellainen, että ne kiinnostivat enemmän alan kehittäjiä sekä tuki 
heidän verkostoitumistaan. Valtakunnallisten hankkeiden mukana olo ja niiden 
kanssa tehty yhteistyö tuotti tulosta ja useammat alueilla toimivat hankkeet 
ovat järjestäneet tilaisuuksia jälkeenpäin ko. tahojen kanssa.
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Havaintoja ja 
vinkkejä
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Tämän tavoitteen edellytyksenä on, että alueella on taho, jonka vastuulla 
on kutsua alueen toimijat säännöllisesti keskustelemaan ajankohtaisista 
asioista, jakamaan tietoa, suunnitelmia, omia kokemuksiaan ja löytämään 
yhteisen tekemisen paikkoja sekä suunnittelemaan, mille ja minkälaisille 
toimenpiteille olisi tulevaisuudessa tarvetta. Niissä maakunnissa, joissa 
jonkinlainen alueellinen verkosto on luotu, kehittämistoiminnassa näkyy 
tavoitteellisuutta ja vähemmän päällekkäisyyttä. Yksistään valtakunnallisen 
koordinaation kautta päällekkäisyyttä ei pystytä estämään, kuten vuonna 
2017 maa- ja metsätalousministeriön teettämässä vaikuttavuusarvioinnissa 
todettiin1.

Parhaimmillaan alueellinen verkosto toimii yli hankkeiden ja ohjelmakausien 
vaihtumisen, mikä tarkoittaa sitä, että toiminnan jatkumiseen on sitouduttu 
niin rahoittajien kuin hanketoimintaa toteuttavien organisaatioidenkin 
tasolla.

Mikäli maakunnassa ei ollut ruoka-alan toimintaa kokoavaa hanketta, niin 
hankkeiden välinen yhteydenpito oli satunnaisempaa ja rajautuneempaa. 
Järjestetyissä tilaisuuksissa tämä tuli esille siten, että alueen hanketoimijat 
yllättyivät positiivisesti siitä, kuinka monipuolisesti maakunnassa on erilaisia 
hankkeita ja kuinka monenlaisia asioita edistetään niiden kautta.

Tilaisuuksissa käydyissä keskusteluissa nousi esiin, että pk-
elintarvikeyrittäjyyden kehittämistä on tehty omissa siiloissaan ja
ruokasektori (lähiruoka, luomu ja luonnontuotteet) ei vielä tee kovin tiivistä
yhteistyötä maakunnissa. Toki tässä on vaihtelua maakuntien välillä.

1 Maa- ja metsätalousministeriö: Vaikuttavuusarviointi Manner-Suomen maaseudun 
kehittämisohjelman 2007–2013 ja 2014–2020 valtakunnallisista hankkeista ja 
koordinaatiohankkeista, https://www.maaseutu.fi/uploads/valtakunnalliset-ja-koordinaatiohank-
keet-loppuraportti-19.12.2017---final.pdf

Kehittämistä tehdään liikaa omissa siiloissa

Kehittämistoiminnan koordinointi maakunnassa

Alueelliselle verkostolle ja sen säännöllisille 
tapaamisille on selkeä tarve

https://www.maaseutu.fi/uploads/valtakunnalliset-ja-koordinaatiohankkeet-loppuraportti-19.12.2017---final.pdf
https://www.maaseutu.fi/uploads/valtakunnalliset-ja-koordinaatiohankkeet-loppuraportti-19.12.2017---final.pdf
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Valtakunnallisesta näkökulmasta katsottuna haaste on myös se, että 
kullakin teema-alueella (lähiruoka, luomu, luonnontuotteet) on omia 
kehittämistavoitteita ja omat ohjelmansa. Kaikki aiheet eivät kosketa, 
kiinnosta tai niihin ei ole mahdollista kaikkien perehtyä, joten pitäisi 
tunnistaa paremmin ja konkreettisemmin yhdyspinnat ja yhteistyön hyödyt. 
Oleellista olisi, että tarpeen mukaan tunnistetaan ja osataan hakea yhteydet 
ja kanavat yhteistyön tekemiseen.

Jossain määrin on havaittavissa, että alueilla toimivia kokoavia hankkeita on 
vähemmän kuin aiemmin, vaikka tarvetta niille selvästi olisi. Toki tilanne on 
muuttunut jo sinä aikana, kun kierrosta käytiin eli koordinoivia hankkeita on 
myöhemmin alkanut.

Osassa maakunnissa on varsin vakiintuneet toimintatavat ja sitä 
kautta toimitaan esimerkiksi verkostomaisesti. Näistä tarkemmin 
maakuntakohtaisessa osiossa. Vertaisoppiminen ja uudistumiskyky 
edellyttävät vuorovaikutusta ja verkostoja, joissa tieto ja osaaminen jalostuu 
sekä siirtyy ruokasektorin toimijoiden ja yritysten käyttöön.

Kierroksella jäi myös epäselväksi se, miten tiiviit yhteydet hankkeilla on 
alueen yrityksiin ja muuhun elinkeinoelämään. Yhteinen huoli monilla 
hankkeilla oli se, että osanottajia on vaikea saada tilaisuuksiin ja siten yrittäjiä 
mukaan kehittämiseen.

Erilaiset alueet, erilaiset toimintatavat

Yhtä kopioitavaa mallia alueellisen kehittämistyön toteuttamiseksi ei voida 
osoittaa, koska taustalla vaikuttavat alueen erilaiset lähtökohdat ja osittain 
erilaiset kehittämistavoitteet. Alueilla on esimerkiksi erilainen raaka-
ainetuotanto, jalostus, yritysten määrä ja niiden kokoluokka unohtamatta 
kuluttajien erilaista käyttäytymistä. 

Alueilla toimii myös hyvin erilaisia organisaatioita, jotka ovat linjanneet 
omaa toimintaansa vuosien saatossa tiettyyn suuntaan ja saaneet alueilla 
toteutettavassa ruokasektorin kehittämisessä erilaisia rooleja, jotka on 
toimiviksi havaittu. Ei siis voida tehdä suoraa päätelmää, että jokaisella 
alueella tietyn organisaatiotyypin (esim. ammattikorkeakoulu, yliopisto, 
alan järjestöt) toimijan olemassaolo tarkoittaisi sitä, että sen rooli on 
keskeisin ruoka-alan kehittämistoiminnassa. Tässä on vaihtelevuutta, mikä 
on itse asiassa hyväkin asia verkoston monipuolisuuden ja kattavuuden 
näkökulmasta.



Ehdotukset

 ◼ Huolehditaan, että alueella / maakunnassa on toimiva alueellinen 
verkosto, joka kokoaa yhteen ruoka-alan toimijat ja kokoontuu säännöllisesti. 
Toteutusvaihtoehtoina voi olla 1) kokoava alueellinen hanke, jonka 
toimenpiteisiin tämä kuuluu tai 2) hanketoteuttajien kesken sovitaan 
kiertävästä koollekutsuvuorosta.  

 ◼ Huomioidaan hankkeiden toiminnassa viestinnän tärkeys. Viestinnän 
yhtenä kohderyhmänä tulee olla alueen keskeiset sidosryhmät. Alueellisen 
verkoston kokoontumissa on tärkeää pohtia tehokkaita viestinnän keinoja ja 
sopia myös yhteistyöstä sen osalta.  

 ◼ Etsitään aktiivisesti luontevia ja konkreettisia yhteistyön tekemisen 
paikkoja, jotka pohjautuvat siihen, että osa asioista on kaikille yhteistä, mutta 
pitää ottaa myös huomioon ko. teema-alaan liittyvät erityisyydet. Esimerkiksi 
jakelukanaviin liittyvät asiat ovat osaltaan yhteisiä (esim. julkisiin hankintoihin 
liittyvä osaaminen ja motivaation lisääminen hankkijoille, REKOssa toiminen), 
mutta niihin liittyy myös erityiskysymyksiä ja näkökulmia, jotka koskevat vain 
luomua ja/tai luonnontuotteita.  

 ◼ Aluerahoittajien tehtävä on huolehtia, että jollain hankkeella on kokoon 
kutsuva rooli tai jos sitä ei osoiteta tietylle hankkeelle, niin kutsukapula 
toimii kiertävällä vastuulla. 

 ◼ Alueellisen verkoston kutoja osallistuu esimerkiksi valtakunnalliseen 
ruokasektoriryhmään ja muutoinkin toimii alueen ruokasektorin 
kokonaisuudesta huolehtivassa roolissa. 

 ◼ Yhteistyön tavoitteena on tehostaa ruoka-alan kehittämistoimintaa. Tästä 
syystä alueellisten kehittämistavoitteiden tulisi olla selkeästi mitattavia 
sekä yhteisesti määritettyjä ja seurattavia. Se kenen vastuulle asia kuuluu, on 
määritettävä alueen sisällä.  

 ◼ Yksi malli voi toimia yhdellä alueella, mutta se ei toimi toisaalla. Silti 
tärkeä rooli on sillä, että hanketoimijat kuulevat, miten muilla alueilla 
asioita on viety eteenpäin, että he voivat sitten poimia niistä asioita, jotka 
sopivat heidän omaan toimintaympäristöön. Kiertueen aikana käydyissä 
keskusteluissa tuli useasti esiin, ja siitä syystä haluammekin korostaa, erittäin 
tärkeänä asiana eri alueiden välistä yhteistyötä ja verkostoitumista. 
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Ohjelmallinen ja pitkäjänteinen kehittäminen

Hankevalmistelussa tiivis yhteys kohderyhmään ja 
muihin hankkeisiin

Uuden hankkeen suunnittelun yhteydessä on tärkeää ottaa huomioon, mitä 
muuta kehittämistoimintaa alueella on tai sinne ollaan suunnittelemassa 
sekä miten suunniteltu toiminta sopii ja täydentää laajempia ruoka-
alan kehittämistavoitteita. Lisäksi keskeistä on, että on mahdollisimman 
tarkasti tunnistettu kohderyhmät ja heidän tarpeensa sekä määritelty 
tavoitteet toiminnan kehittämiseen (esim. uudet markkinointikanavat, 
ympäristövastuullisuus). 
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Tavoitteena pitäisi olla, että kehittämistoiminta kokonaisuudessaan olisi 
ohjelmallisempaa, jolloin pystyttäisiin tekemään työnjakoa hankkeiden 
välillä sekä alueen sisällä että valtakunnallisesti. Tätäkin kautta nousee esiin 
edellisessä kohdassa mainitun kokoavan hankkeen tärkeys ja tarve alueella. 

Kiertueen aikana keskusteltiin hankkeiden välisestä kilpailusta. Tämä 
korostuu erityisesti silloin, kun hankkeisiin vaaditaan yksityistä rahoitusta, 
jolloin kilpaillaan samoista osallistuvista yrityksistä sekä niiden yksityisestä 
rahoitusosuudesta. Muutamissa yrittäjäpuheenvuoroissa kiiteltiin, että 
useisiin hankkeisiin osallistumisen kautta on pystytty kehittämään omaa 
yritystoimintaa eri osa-alueita huomioiden. Paras tilanne onkin, jos yrittäjällä 
on mahdollisuus osallistua useamman hankkeen toimintaan ja koulutuksiin, 
joista yhdestä saa työkaluja yhteen asiaan ja toisesta toiseen. Tämä 
tietysti vaatii sitä, että hankkeet tuntevat paremmin muiden hankkeiden 
tekemiset ja kilpailevien toimien sijasta järjestävät esimerkiksi tilaisuuksia ja 
koulutuksia yhteistyössä toisiaan täydentäen. 

Jo hankkeiden valmisteluvaiheessa on tärkeää linkittyä oman alueen 
kehittämistoiminnan lisäksi ruoka-alan valtakunnalliseen koordinaatioon, 
valtakunnallisiin hankkeisiin sekä muuhun alalla tehtävään kehittämistyöhön 
mukaan luettuna kansainväliset alan kehittämistoimet.

Johdonmukainen ja pitkäkestoinen hanketoiminta 
tuottaa tulosta

Kehittämistoiminnan tarkoitus ja tavoite on tukea, palvella ja kytkeä 
hankkeet luontevaksi osaksi yritysten omia kehittämisprosesseja. 
Kun toimenpiteet eivät jää kertaluonteisiksi, vaan ovat osa laajempaa 
kokonaisuutta, ne ovat myös tuloksellisempia. Mitä paremmin alueella 
tai maakunnassa pystytään johdonmukaiseen ja pitkäjänteiseen 
kehittämistyöhön sitä vaikuttavampaa toiminta on sekä sen pysyvyys ja 
uudistuminen ovat mahdollisia. 

Sama pätee toki valtakunnallisessakin toiminnassa. Edellä mainituissa 
ehdotuksissa nostettiinkin esiin, että tavoitteiden toteutumiseen 
liittyvä seuranta on tarpeen. Pitkäkestoisen hanketoiminnan tulosten ja 
vaikuttavuuden mittaaminen sekä seuraaminen on olennaista, sillä se 
auttaa uusien hankkeiden suunnittelussa ja motivoi myös kehittäjiä omaan 
työhönsä.
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Joillakin alueilla kehittämistyön pullonkaula voi olla hanketoimijoiden 
puute. Sinällään ei ole huono asia, vaikka samat organisaatiot toteuttavat 
hankkeita, koska silloin parhaimmillaan osaaminen kumuloituu ja siten 
hanketyön tehokkuus parantuu. Mutta vaarana on kuitenkin, että monet 
hyvät kehittämisideat jäävät toteutumatta, jos ne eivät kiinnosta tai sovi 
vakiintuneiden hanketoimijoiden omaan toimintaan, tai alueella ei ole 
tahoa, joka uskaltaisi lähteä toteuttamaan hanketta, koska hankkeiden 
toteuttaminen vaatii kohtalaisen ison kassan jälkikäteen tulevan rahoituksen 
takia.

Iso kysymys on myös hanketoteuttajien riittävän vahva osaaminen ja 
verkostopääoma, joita tulee kehittää ja kartuttaa. Osaltaan tähän voidaan 
antaa tukea valtakunnallisen koordinaation ja alueilla toteutettavan 
toiminnan kautta, mutta lisäksi tarvitaan koulutusta ja kehittämistoiminnan 
pitkäjänteisyyttä sekä varmuutta toiminnan jatkumiselle ohjelmakausien 
vaihtumisen yhteydessä.

Hanketoimijoiden puute
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Ehdotukset

 ◼ Rahoittaja ohjaa päätöksessä hankkeen toimimaan yhteistyössä erityisesti 
alueella toimivan toimialan kokoavan hankkeen kanssa, alueella toimivan 
samaa teemaa työstävän hankkeen kanssa sekä linkittymään toimialan 
valtakunnalliseen koordinaatioon.  

 ◼ Eri rahoittajien tulee yhdessä kiinnittää huomiota alueen hankeportfolion 
johdonmukaisuuteen kehittämistavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta 
ja toinen toistaan täydentävään toimintaan päällekkäisyyden ja 
samasisältöisyyden sijaan.  

 ◼ Ohjelmakauden lopussa olisi hyvä hetki miettiä yhdessä mahdollisimman 
laajan ruoka-alan kehittäjäjoukon kanssa, missä mennään nyt ja mitä 
tavoitellaan tulevaisuudessa, ja luoda siten pohjaa ohjelmallisemmalle 
kehittämiselle. 



 ◼ Hankkeiden suunnittelun, sen toteutuksen ja rahoituspäätöksen 
valmistelun aikana kiinnitetään huomiota toiminnan johdonmukaiseen 
jatkumiseen ja osaamisen kumuloitumiseen. Tavoitteena on päästä irti 
toimintatavasta, jossa hankkeen päättyessä toiminta loppuu, tieto katoaa ja 
osaajat siirtyvät muualle.  

 ◼ Hanketoimijoiden monipuolistamiseen tulisi kannustaa. Tulisi 
myös miettiä erilaisia malleja siihen, miten yrityksetkin voisivat tehdä 
kehittämistyötä hankerahoituksella, jotta hanketoimijoiden kirjo ja 
osaaminen monipuolistuisi.  
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Miten tiivistää valtakunnallista koordinaatiota ja 
maakunnallista yhteistyötä?

Ruoka-ala kasvuun -kierroksen aikana tuli vahvasti esiin yhteistyö eri 
muodoissaan. Tästä syystä asiaan paneuduttiin ruokasektoriryhmäläisten 
kanssa 28.11.2019. Asiaa lähestyttiin kysymyksellä ”miten tehoa yhteistyön 
kehittämiseen” ja tarkastelukulmiksi valittiin vertaisoppiminen sekä 
valtakunnallisen koordinaatiohankkeen ja alueellisten hankkeiden välinen 
yhteistyö. Lisäksi keskusteltiin useiden hankkeiden käytännön toimiin 
liittyen, että miten viedä markkinointia/brändäystä eteenpäin hankkeiden 
avulla ja mitä ideoita yhteistyöhön alan toimijoiden kanssa. 

Ruokasektoriryhmä kokoontuu säännöllisesti useamman kerran 
vuodessa (noin neljä kertaa), joten koolla on silloin kattava edustus 
kehittämistoiminnan edustajia eri puolilta Suomea. 

Useimmat alueellisista ruokasektoriryhmäläisistä toimivat myös Aitoja 
makuja -verkoston yhteyshenkilönä oman maakuntansa osalta. Useimmilla 
alueilla on ruokasektoriryhmässä myös varahenkilö, jolla varmistetaan se, 
että ainakin joku pääsee osallistumaan palavereihin ko. alueelta. 

Seuraavissa kohdissa esitellään muutamia asioita, jotka marraskuussa käydyn 
yhteisen keskustelun kautta nousivat vahvimmin esiin ja mihin yhteisessä 
ruoka-alan kehittämisessä haluttaisiin kiinnittää huomiota tulevaisuudessa. 
Nämä siis osaltaan peilaavat myös tehdyn kierroksen antia.
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Vertaisoppimisella oppia toisilta

Vertaisoppimisen osalta esille nousi muun muassa, että tapaamisissa pitää 
olla riittävästi aikaa käytännön kokemusten jakamiseen eli mahdollisuus 
kuulla, että mikä on onnistunut, mikä on epäonnistunut ja mikä toimii hyvin. 
Kun yleensä kokoontumisiin osallistuu useita hankkeita, niin täytyy yhdelle 
puheenvuorolle rajata tarkka aika ja mielellään myös tulokulma, jotta 
ehditään kuulla kaikkia läsnäolijoita. 

https://aitojamakuja.fi/yhteystiedot/


Korostettaessa ja innostettaessa alueen sisällä yhä vahvempaan 
verkostoitumiseen heräsi myös kysymys, että mikä on alue ja keitä 
esimerkiksi alueelliseen verkostoon pitäisi kuulua varsinaisten 
kehittämishankkeiden lisäksi. Esille nousi muun muassa Leader-ryhmät, 
elintarvikevalvojat, maaseutuviestijät, jotka eivät tällä hetkellä useinkaan 
kuulu alueelliseen verkostoon. 

Tavoitteena ja näkökulmana on, että kun ollaan avoimia ja verkostoidutaan 
laajemmin, niin yhteistyöstäkin tulisi toimivampaa. Tämä vaatii myös 
kaikilta ruoka-alan toimijoilta vastavuoroisuutta ja aktiivista viestintää. 
Haaste on samalla kehittää toimintaa, jolla vanhojen teemakohtaisten raja-
aitojen yli tunnistetaan mahdolliset yhdyspinnat ja päästään kohti aiempaa 
yhtenäisempää ruokasektoria. 

Erityisesti luomun ja luonnontuotteiden osalta on olennaista, että myös 
alkutuotannon toimijoita on mukana verkostossa. Lisäksi verkostoja pitää 
olla myös ruoka-alan ulkopuolelle.

Valtakunnalliset verkostot tiiviimpään yhteistyöhön

Verkostojen kattavuuden huomioiminen

Ruoka-alalla tehdään toimenpiteitä ja kehittämistyötä sekä verkostoitumista 
todella monella tasolla. Toivomuksena oli, että valtakunnallinen 
koordinaatiohanke nostaisi esiin jo olemassa olevia ryhmittymiä, 
jotka kokoontuvat eri teemojen ympärillä (esim. kasviproteiini ja 
kouluruokaverkosto). Siten koordinaatiohanke edistäisi hanketoimijoiden 
mukaan pääsyä ryhmittymien toimintaan ja/tai verkostoon sekä niiden 
viestinnän piiriin. Kaikki yksittäiset hankkeet eivät ole tietoisia ryhmittymien 
olemassaolosta.

Hyvin vahvasti tuli esiin, että koordinaatiota tarvitaan sekä valtakunnallisesti 
että alueellisesti kuin myös valtakunnallisen ja alueellisen toiminnan kesken. 

14



Ehdotukset

 ◼ Alueilla toteutettavien kokoavien hankkeiden hankesuunnitelmat 
toimitetaan tiedoksi valtakunnalliselle koordinaatiohankkeelle. Kuten 
aiemmin mainitussa vaikuttavuusarvioinnissakin todettiin, olisi tärkeää 
jollakin tavalla osallistua alueilla toteuttavaan toimintaan tiiviimmin. 
Hankesuunnitelman kautta koordinaatiohanke saa paremman käsityksen, 
mitä asioita ollaan tekemässä kussakin maakunnassa. 

 ◼ Jatkossa olisi hyvä etsiä mahdollisuudet valtakunnan tasolla 
hankesuunnitelmista keskusteluun valtakunnallisen koordinaatiohankkeen, 
toimialapäälliköiden sekä ELY:n rahoittajien kesken hankkeesta ja siinä 
huomioon otettavista asioista ennen rahoituspäätöstä. Myös luomun osalta 
toimialapäällikön nimeämistä tulisi harkita.  

 ◼ Teemakohtaista valtakunnallista, ohjelmallista kehittämistä sekä niitä 
toteuttavia valtakunnallisia hankkeita tarvitaan jatkossakin aluehankkeiden 
toiminnan tueksi.  

 ◼ Vertaisoppimisen ja kokemusten vaihdon lisäksi olisi hyvä etsiä keinoja 
siihen, että miten voitaisiin jakaa tehtäviä maakuntien kesken ja tarjota 
aktiivisemmin esimerkiksi koulutuksia yli maakunta- ja rahoitusrajojen, 
sillä yritykset eivät toimi maakuntalähtöisesti. Alueilla on tehty erilaista 
kehittämistä eri aikajänteillä, joten niihin on myös kertynyt enemmän 
osaamista, jota olisi syytä jakaa laajemminkin.  
 
Nykytilanteesta johtuen tulevaisuudessa etäyhteyksin järjestettäviä 
tilaisuuksia tulee olemaan selvästi aiempaa enemmän, joten päällekkäisyyttä 
näiden osalta olisi hyvä vähentää. Tämä vaatii tietysti myös resursseja.  

 ◼ Tärkeää olisi niin alueilla kuin koordinaationkin näkökulmasta tunnistaa 
yhdyspinnat ja yhteistyön hyödyt paremmin ja konkreettisemmin. Oleellista 
on, että tarpeen mukaan olisi kanavat ja yhteydet toimia yhdessä ja hakea tai 
tarjota tarvittava osanen tekemiseen, kun tilanne sitä vaatii.
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Alueelliset koosteet ja 
hanketoiminta
Liitteenä oleviin alueellisiin koosteisiin on kerätty lyhyesti ko. alueen 
maakunnallisissa ohjelmissa ja strategioissa olevaa lähiruoka, luomu 
ja luonnontuotteet näkökulmaa. Alueellisessa koosteessa on myös 
tilaisuudessa tai muun kokemuksen kautta saatuja havaintoja ko. alueen 
kehittämistoiminnasta. 

On huomioitava, että nämä ovat yksinomaan yhteen tilaisuuteen tai muuhun 
yhteydenpitoon liittyviä havaintoja ja eivät sellaisenaan varmastikaan anna 
täydellistä kuvaa tilanteesta. 

Tällä ohjelmakaudella toteutettavia / toteutettuja ruoka-alan hankkeita 
on koottu alueittain huomioiden alueelliset ja alueiden väliset hankkeet, 
yritysryhmähankkeet sekä kansainväliset hankkeet niiltä osin, kun ko. alue 
on keskeisessä roolissa hankkeen toteutuksessa. Lisäksi liitteeseen 2 on 
kerätty tiedot valtakunnallisten hankkeiden osalta. Listaus ei ole kaiken 
kattava, mutta antaa kuitenkin kuvan ruoka-alan kehittämistoiminnasta tällä 
ohjelmakaudella (2014-2020). 
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Etelä-Pohjanmaa

Maakuntaohjelmat/-strategiat (2015) 

Kestävien ja tehokkaiden ruokajärjestelmien 
sekä biotalouden uusien ratkaisujen 
synnyttäminen, jonka yhtenä alatavoitteena 
kehittää lähiruokaketjua sekä vahvistaa 
ruokamaakunnan näkyvyyttä nostamalla 
ruokateemaa esiin elämyksenä ja alueellisena 
vetovoimatekijänä yhdistäen esim. ruuan, 
hyvinvoinnin, kulttuurin ja liikunnan. 
Ruokaprovinssin kehittäminen, jossa 
yhdistyvät ruokaketju-, liikunta-, terveys-, 
kulttuuri-, tapahtuma- ja matkailuyrittäjyys 
sekä koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja 
elinkeinotoimijat (pitää sisällään 
lähiruokaketjun kehittämisen). Teema on 
nostettu vahvasti esiin myös alueen Leader-
ryhmien strategioissa. 

Aitoja makuja verkoston yhteyshenkilö

Riina Mansikkamäki
Into Seinäjoki Oy

Havaintoja tilaisuudessa ja maakunnasta 

Runsaasti hanketoimintaa niin maakunta- kuin kv-tasollakin. Ei 
varsinaista koordinoivaa / kokoavaa hanketta käynnissä parhaillaan. 
Aiemmin oli säännöllisesti tapaamisia Etelä-Pohjanmaan 
lähiruokatoimijoiden kanssa, mutta niiden järjestäminen loppui, 
kun vastuuhanke loppui. Alueella kokoontuu erilaisia ruokaan 
liittyviä ryhmiä. Voisikin pohtia, mikä voisi olla esim. Seinäjoen 
yliopistokeskuksen koollekutsuman Kestävät ruokajärjestelmät -
ryhmän (KERRU) rooli. Ryhmä kokoaa yhteen ruoka-alan toimijoita 
kattavasti.
Sanapilven perusteella tärkeimmäksi nousivat ammattikeittiöt ja 
luomu, muut teemat saivat yksittäisiä mainintoja. 



Etelä-Pohjanmaa, hanketoiminta

Alueelliset
- AGRIFOOD – Ruokajärjestelmä- ja liiketoimintaosaamisen kehittämisohjelma 

alkutuottajille, 2018-2019
- Asiakaslähtöisyyden kehittäminen lyhyissä jakeluketjuissa (ASKEL)
- Digiluomu, 2018-2019
- Elintarviketalouden uudet prosessit, 2015-2017
- Food Hub – Kohtauttamisia, kumppanuuksia ja kokeiluja ruoka-alalla, 2020-2022
- Food Summit - Monialainen tapahtuma-alusta alueellisen osaamiskeskittymän 

vahvistamiseksi, 2016-2018
- Frami Food Lab, 2018-2020
- JUURET lähiruokahanke, 2016-2018
- Kasvua Ruokaprovinssista, 2015-2017
- Kiertotalous, puurakentaminen ja ruokaketju - yhdessä liiketoiminnaksi, 2017
- Kimpasta voimaa maaseudulle, 2016-2017
- Läheltä lautaselle, 2018
- Paikalliset proteiinit Kansainvälisten Innovaatioiden lähteenä – PIKI, 2019-2021
- Pavunvartta elintarvikeyrittäjille –selvityshanke, 2017
- Pop up –lähiruokatapahtumahanke, 2016-2017
- Puusta ruokaa, 2018-2019
- Ruokahävikin vähentäminen julkisissa suurkeittiöissä – Wasteless, 2019-2021
- Ruokajärjestelmien uudet digitaaliset ratkaisut - Ideoista ja konsepteista kohti 

pilotointeja, 2015-2017
- Ruokamatkailun kehittämishanke, 2018-2019 
- Ruokaverstas, 2016-2017
- Seinäjoen kaupungin elintarvikehankintaverkoston kehittäminen, SEKEHAKE
- Seinäjoen seudun uudistuvat ruokatarinat, 2019-2021
- Villiruoka valuutaksi, 2017-2020

Yritysryhmähankkeet
- Kasvua viennistä Ruokaprovinssiin, 2017-2018

Alueiden väliset
- Elintarvikealan kiihdyttämöohjelman valmisteluhanke
- Innovative Technologies and Concepts for Business Growth Based 

on Finnish Mushrooms (In-Mushroom), 2016-2018
- Koulutuksella osaamista luomukasvistuotantoon (KOULU), 2019-

2021
- Lammastalouden tuotannontekijät (LaTu), 2019-2021
- Lähiruoka ja maaseutumatkailu Leader aktiivisen Pohjois-

Satakunnan ja Leader Suupohjan alueella, 2018-2020
- Pohjanmaan Elintarvikeyritykset Kasvuun, 2019-2020
- Ruokaketjun koulutusvienti, 2017-2019

Kansainväliset
- Food Bait – better food as growth and attraction factor for the 

Kvarken, 2016-2019 
- FRIDGE - Development of food industry SME competitiveness for 

better potentials in growth, 2019-2023
- Industry Nordic – kohti luonnontuotteiden teollisen mittakaavan 

valmistusmenetelmiä, 2015-2018
- Makuja maakunnan metsistä, 2019-2021
- NICHE - Building innovative food value chains in regions, 2016-

2020
- REGIONal Strategies 4 FOOD 4.0 Revolution, 2018-2023
- SME ORGANICS - Enhancing SME competitiveness and 

sustainability in the organic sector, 2019-2021



Etelä-Savo
Maakuntaohjelmat/-strategiat (2015) 

Keskeisinä teemoina on kestävä biotalous ja 
älykkäät innovaatiot. Strategian kärkinä ovat metsä, 
ruoka ja vesi. 
Tavoitteina mainitaan, että ruokaketjut ovat 
erikoistuneet ja hyvin toimivat, 
elintarvikeosaaminen on korkean jalostusasteen 
liiketoimintaa sekä kilpailuetuna on vahva 
ruokakulttuuri. Tarkemmin otetaan esiin mm. 
lähiruoka ja luomu huipputuotteiksi (ml. puhtaat 
raaka-aineet), jalostettujen huipputuotteiden 
vienti, lähiluomun tuote- ja tuotantoinnovaatioiden 
edistäminen, ruoka-/elintarviketurvallisuus, 
luomuosaamisen kaupallistaminen, sesonkien 
huomioiminen, älykkäät ja ekologiset 
pakkausinnovaatiot, jäljitettävyys, uudet logistiikka-
ja jakeluratkaisut sekä verkostoimaiset 
liiketoimintamallit. Lisäksi Etelä-Savosta halutaan 
ruokamatkailun keskittymä. 

Aitoja makuja verkoston yhteyshenkilö

Taina Harmoinen
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 

Havaintoja tilaisuudessa ja maakunnasta

Runsaasti ruoka-alaan liittyviä hankkeita ja kokoavana 
hankkeena Kumppanuudella ruokasektorille 
vuorovaikutusta ja innovatiivisuutta – KURVI. Ekoneum ry:n 
jäsenten kesken tiedonvaihto ja yhteistyö on säännöllisintä. 
Erityisesti Saimaan alueen matkailullinen vetovoima ja 
myös lukuisat vapaa-ajan asukkaat ovat alueella merkittävä 
kysyntätekijä ruoka- ja hyvinvointimatkailussa sekä 
lähituotteiden osalta. 
Etelä-Savo on ollut pioneeri luomun kehittämisessä. Siellä 
on onnistuttu laajentamaan luomu myös matkailun ja 
luonnontuotealan kehittämiseen. Luonnontuotealallakin 
Etelä-Savo on ollut monessa aiheessa edelläkävijä. Alaa 
onkin kehitetty vuosien mittaan useilla hankkeilla ja 
monien toimijoiden yhteistyönä. Uutta yrittäjyyttäkin on 
alalle tullut. 
Sanapilveä ei voitu toteuttaa teknisistä ongelmista johtuen. 



Etelä-Savo, hanketoiminta
Alueelliset hankkeet
- Asiakaslähtöiset kotiruokapalvelut –ASKO, 2015
- Centre for Wildfood Safety, 2018
- Digillä dialogia - ruokatuottajien ja asiakkaiden kohtaaminen, 2018-2019
- D.O.Saimaa - Food&Culture, 2019-2021
- Elintarvikeketjun ekoteolliset symbioosit – soveltuvuus Etelä-Savoon (ETES), 2020-2021 
- Fish & Eat –kalastusmatkailuyrittäjien ruokapalvelujen kehittäminen, 2018-2019
- Fisu-postilla järvikalat liikkeelle, 2018-2019
- Food from Wilderness – Saimaan ruokayritysten markkina-aseman vahvistaminen kansainvälisesti, 2019-2021
- Food meets Art for Europe 2, 2015-2016
- Grüne Woche Saimaa, 2018-2019
- Järvikalan jäljet: saalistietoa ja kestävyyttä, 2017-2019
- KASTU – kasvisketjun tuoteturvallisuuden ja vähähiilisyyden parantaminen koulutuksen keinoin, 2015-2017
- Kestävä ja paikallinen ruoka yleisötapahtumissa, 2019
- Kilpailukykyinen ja uusiutuva elintarvikeala Etelä-Savossa – KILTU, 2016-2018
- Kilpailukykyinen ja vähähiilinen elintarvikealan tulevaisuus 2030 Etelä-Savossa – kestävää arvonluontia asiakkaille, 

2016-2018
- Kimpassa syömään - ikääntyvien yhteisöllinen ruokailu, 2018
- Kumppanuudella ruokasektorille vuorovaikutusta ja innovatiivisuutta – KURVI, 2018-2020
- Laajamittakaavainen tryffelinviljely- ja taimituotannon kehittäminen, 2015-2016
- Luomua vai melkein luomua?, 2016
- Luomumetsistä moneksi, 2015-2018
- Luomuinstituutin jalkauttaminen, 2015-2016
- Lähde luomun matkaan! – Luomun lisäarvon hyödyntäminen Etelä-Savon matkailuyritysten liiketoiminnassa, 2017-

2019
- Nostetta särkikaloista - Vajaasti hyödynnetyn kalan kalatalo, 2018-2019
- Ruokamatkailuideoita Saimaan seudulle, 2016
- Ruokapalveluyritysten prosesseja petraamalla työhyvinvointia (PETRA), 2015-2016
- Ruokaviestintä ja alueellisen ruokaidentiteetin vahvistaminen – Etelä-Savon ruokaviesti, 2015-2018
- Selluloosa ja selluloosajohdannaiset elintarvikkeissa, 2017-2018
- Sähköiset palvelut ruokapalvelujen asiakasrajapinnassa, 2014-2015
- Särkikalojen keräilyn ja kuljetusten logistiset ratkaisut, 2018
- Tuottava ja tehokas ammattikeittiö, 2016-2018
- Unelmakauppa – elintarvikkeista euroja, 2016-2020
- Vastuullisuudesta valttia eteläsavolaiselle ruoalle, 2016-2017
- Veget ja hiilet haltuun pk-ruokapalveluyrityksissä, 2018-2019
- Äijätiimillä duunarimiesten työaikainen syöminen paremmaksi, 2014-2016

Yritysryhmähankkeet
- Läntisen Savon elintarvikkeiden 

kehittäjät, 2016-2017
- Pure Heart Finland, 2018-2020

Alueiden väliset hankkeet
- Katras-koulutushanke 

lammastiloille, 2015-2019
- Marjamaat, 2016-2019
- Pakuri ja metsien erikoissienet 

– nimisuojan turvin vientiin, 
2017-2020

- Sirkkaa sopassa –
ravitsemisalan koulutuksen 
kehittäminen ammatillisella 
toisella asteella ja 
ammattikorkeakoulussa, 2017-
2018

Kansainväliset hankkeet
- Etelä-Savo - Henan maakuntien 

luomuyhteistyön 
käynnistäminen, 2015-2016



Häme (Kanta- ja Päijät-Häme)

Maakuntaohjelmat/-strategiat (2015) 

Hämeessä vahva painotus alueen ruokaketjun 
kehittämiseen ml. lähiruoka.  Toimenpiteet kattavat 
niin osaamistason noston kuin viestinnän, uusien 
tuotteiden ja markkinointi- ja logistiikkaratkaisujen 
kehittämisen, vientimarkkinoiden vahvistamisen kuin 
pitkien ja lyhyiden jakeluketjujen edistämisen. Häme –
lähiruokamaakunta. 

Kanta-Hämeessä: Ruokasektorin kehittäminen tärkeä 
osa biotalouden kehittämistä. 
Päijät-Hämeessä: 
Mainitaan ruokapalvelut, joissa voidaan pilotoida uusia 
lähi-, luomu-, kasvis- tai sesonkituotteita ja niiden 
kilpailutusta. Lisäksi kehitetään uutta paikallisiin 
luonnonvararaaka-aineisiin perustuvaa 
elintarviketuotantoa.  

Aitoja makuja verkoston yhteyshenkilö

Päivi Rönni Sanna Lento
MTK Häme Hämeen ammattikorkeakoulu

Havaintoja tilaisuudessa ja maakunnasta

Ruokasektoriin ja maaseutuun liittyvää toimintaa on 
koottu Hämeessä yhteen Kestävää ruokaa ja kasvua 
Hämeessä -teemaohjelman puitteissa ja siihen liittyen 
toteutetaan useampia kehittämishankkeita. Jo 
aiemmalla ohjelmakaudella on pidetty säännöllisiä 
verkostotapaamisia toimijoiden kesken. 
Sanapilvessä nousee vahvasti esiin ruokamatkailu, 
mihin nyt ollaankin maakunnassa panostamassa. 
Lisäksi yhteismarkkinointi, tiedonvälitys ja yritysten 
kehittäminen mainittiin. 



Häme, hanketoiminta

Alueelliset
- Hämeestä hyönteiskeskus (HämIncent), 2018-2020
- Innovoinnilla ja kokeilutoiminnalla kestävää ruokaa ja kasvua 

Hämeessä 2015-2018
- Kanta- ja Päijät-Hämeen ruokaviesti, 2018-2021
- Kaupunkiviljelystä järkiruokaa, 2020-2021
- Kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä, 2015-2018
- Kirkkautta pienpanimoiden laatutyöhön, 2018-2019
- Luomukeruualueilta euroja Päijät-Hämeessä, 2019-2020
- Luomussa vara parempi – ruokaa ja digi hyötykäyttöön, 2019-

2021
- Luonnonyrteistä bisnestä, 2018-2020
- Lähilomien väylä (ruokamatkailuosio), 2019-2021
- Lähiruoasta uutta liiketoimintaa – local street food, 2015-2016
- Pellolta pakettiin ja paketti maailmalle, 2019-2020
- Sirkka – kestävästä proteiinituotannosta uutta liiketoimintaa, 

2018-2020
- Uusia arvoketjuja ja liiketoimintaa maaseudulle (ArvoLiike), 

2020-2021
- Valkuaisfoorumi 2015-2016

Yritysryhmähankkeet
- Kilpailukykyä laadulla (elintarvikejalostajat), 2019-2020
- Lumous-yritysryhmähanke (luonnonyrtit), 2018-2020
- Vientivalmiuksien kehittäminen Saksan markkinoille –

Internationale Grüne Woche IGW2019, 2018-2019

Alueiden väliset
- Elinvoimainen maatila Elina II, 2018-2021
- FutureCrops – Uusia kasvilajeja tuotantoon, tietoa ja 

elämyksiä kysynnän ja liiketoiminnan tueksi, 2016-
2019

- Hukka - Herneen, härkäpavun ja makealupiinin 
tuotanto ja uudet korjuumenetelmät, 2019-2021 

- Hyvinvointia Riistasta – Välmående av vilt, 2019-2021
- Kuitupohjaisten pakkausratkaisuiden integrointi PK-

yritysten tarpeisiin
- Satoa ja laatua pölytyspalvelulla -hanke, 2019-2020
- Tiedolla ja osaamisella kasvuun – elintarvikealan 

yhteistyöhanke, 2016-2019
- Voimaa puutarhayritysten osaamiseen – Vopu, 2016-

2020

Kansainväliset
- B2B distribution model supporting local food sector in 

Baltic Sea region rural areas, 2017-2020
- Baltic Sea Food 



Kaakkois-Suomi (Etelä-Karjala, Kymenlaakso)

Maakuntaohjelmat/-strategiat (2015) 

Kaakkois-Suomi tuottaa puhtaita ja alkuperältään tunnettuja 
elintarvikkeita sekä toimii elintarvikkeiden porttina itään. 
Tavoitteena on, että maatalous- ja elintarvikeyrittäjät ovat 
osaavia, aktiivisia ja innovatiivisia toimintansa 
kehittämisessä ja ottavat käyttöön uusia toimintamalleja. 
Tärkeitä painopisteitä ovat luonnonmukaisen tuotannon 
lisääminen sekä luomu- ja lähiruuan käytön edistäminen 
siten, että alueen väestö, ruokapalveluyritykset ja 
ammattikeittiöt käyttävät niitä säännöllisesti.
Etelä-Karjalassa: Lähiruoan tuotannon, markkinoinnin, 
jakelun ja viennin edistäminen, jossa huomioitu myös 
kysynnän kasvu esim. luomutuotteilla, paikallisuus, 
järvikalat.
Kymenlaaksossa: paikallisten (lähiruoan) tuotteiden 
kehittäminen, käytön edistäminen, luomuviljelypinta-alan 
lisääminen, pienteurastamot, riista ja kala, luonnonmarjojen 
ja sienten jalostus, talteenottologistiikka. 

Havaintoja tilaisuudessa ja maakunnasta

Kaakkois-Suomen alueella on eri teemoihin liittyviä 
ja yritysten neuvontaan liittyvää hanketoimintaa. 
Pelkästään ruokasektorin kehittämiseen 
syventyvään ja kahta maakuntaa yhdistävää 
ruokakoordinaatiohanketta ei ole ollut. Säännöllisiä 
hanketoimijoiden tapaamisia järjestettiin 
ohjelmakauden alkupuolella, ja aktivoitumista 
yhteisten tapaamisten osalta on ollut viime aikoina.

Sanapilvessä nousi vahvasti esiin verkostoituminen 
ja yhteistyö eli niille olisi tarvetta. Lisäksi 
ruokaketjun eri osat aina alkutuotannosta, 
jalostuksen kautta erilaisiin myyntikanaviin saivat 
mainintoja.

Aitoja makuja verkoston yhteyshenkilö

Sanna Lento-Kemppi
Suomen Maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Etelä-Suomi, Etelä-
Karjala



Kaakkois-Suomi, hanketoiminta

Alueelliset
- Etevä – Eteläkarjalaisella elintarvikeosaamisella Eurooppaan, 

2018 -2020
- Kestävästi Kaakossa, 2019-2021
- Liiketoimintariskin hallinta luomuviljan tuotanto- ja 

toimitusverkostossa, 2019-2020
- Luomu lentoon Kaakkois-Suomessa, 2019-2020
- Luomuviljan ketjut vientikuntoon – tuottajien ja jalostajien 

yhteistyö toimitusketjua virittämään, 2017-2018
- Luonnontuotteista kasvua Kaakkois-Suomeen, 2018
- Maaseutuyritysneuvonnan hanke, sisältäen alueellisen 

ruokakoordinaation, 2015-2019
- NOSTAVA – Nostetta opiskelijoiden yrittäjyyteen, 

myyntitaitoihin ja asiantuntijuuteen, 2020 -2021
- Ruokaelämyksiä ja tarinoita tutuksi, 2019-2020
- Ruokahävikki kuriin Kaakkois-Suomen maaseudun 

ruokapalveluyrityksissä, 2020-2021
- Sirkka – kestävästä proteiinituotannosta uutta liiketoimintaa, 

2018-2020
- Töitä luonnosta, 2019-2020
- Yhteinen puutarha, 2018-2020
- Yhteistyöllä kilpailukykyä – maaseutuyritysneuvonnan hanke, 

2015-2018
- Yhteistyöllä lisäarvoa ruokaketjuille – Elintarvikeyritysten 

aktivointi Kaakkois-Suomessa, 2016-2018

Yritysryhmähankkeet
- eKarjalasta
- Operaatio Helsinki eli eteläkarjalaisia 

leipomotuotteita Helsinkiin, 2019
- Pienyritysten matkailu- ja ruokapalvelutuotteita 

venäläisille matkailijoille, 2017-2018
- Suomalaisia luksus- ja huippuelintarvikkeita 

Ranskaan, 2018-2021
- Viestintä maaseudun pienyrittäjän vahvuudeksi -

VIPU-yritysryhmähanke, 2017 -2018 

Alueiden väliset
- Elinvoimainen maatila Elina II, 2018-2021
- Kuitupohjaisten pakkausratkaisuiden integrointi PK-

yritysten tarpeisiin, 2018-2020
- Luonnontuotealan rajat rikkova 

liiketoimintaekosysteemi (LUTU), 2019-2021
- Sisältöä kulinaristeille kulttuurista, 2019-2021
- Uutta liiketoimintaa sivutuotteista – Uusivu, 2017-

2021 
- Voimaa puutarhayritysten osaamiseen – Vopu, 

2016-2020

Kansainväliset
- SARURE – Save Rural Retail, 2018-2022



Kainuu

Maakuntaohjelmat/-strategiat (2015) 

Lähiruoka on vahvasti mukana ja sen 
mahdollisuudet niin matkailussa, julkisissa 
hankinnoissa kuin volyymin noston kautta myös 
maakunnan ulkopuolella oleville markkinoille 
toimittamiseksi. 
Tavoite, että Kainuun maa- ja puutarhatalouden 
tuotantopotentiaali säilyy nykyisessä tasossaan 
sekä luomu- ja lähiruoan tarjontaa lisätään 
maakunnassa. Toimenpiteissä on mainittu 
koulutus (laatutyö, turvallisuus, jäljitettävyys), 
luomu- ja lähiruoan tuotanto- ja jakeluketjut. 
Mahdollisesti käynnistetään elintarvikealan 
teemaohjelma.   

Aitoja makuja verkoston yhteyshenkilö

Soili Hypén
ProAgria Itä-Suomi ry. / Maa- ja kotitalousnaiset 
Kainuun aluetoimisto

Havaintoja tilaisuudessa ja maakunnasta

Kainuussa tilaisuus yhdistettiin Kainuun Elintarvikepäivään parin 
tunnin sessiona lopuksi. Aiemmin maakunnassa oli yhteisiä 
kokoontumisia muutaman kerran vuodessa, kun 
MaaseutuHarava-hanke kokosi alueen toimijoita yhteen. Kun 
hanke loppui, myös säännölliset tapaamiset päättyivät, koska 
käynnissä olevilla hankkeilla ei ole alueeseen liittyvää 
koordinoivaa roolia. Pk-elintarvikesektoriin liittyen muutamia 
hankkeita käynnissä. Kainuussa oli tilaisuuden aikoihin 
käynnistymässä elintarvikestrategian tekeminen, joten 
tilaisuudessa innostettiin läsnäolijoita osallistumaan tuleviin 
tilaisuuksiin. 
Sanapilvessä esiin nousi vahvimmin yhteistyö.



Kainuu, hanketoiminta

Alueelliset
- Arvoaineita pohjoisen männystä ja marjoista, 2017-2019
- Kainuun luonnontuotealan kehittämishanke (KALKE), 2017-2020
- Kantri & Co. - Yhteistyöllä valmiuksia ja kasvua elintarvike- ja luontoaloille, 

2016-2018
- KANTRI-INNO - Osaamisen lisääntymisestä kasvua maaseutuelinkeinoihin, 

2016-2018
- Kantri-Sampo - Luonnosta ja elintarvikealalta hyvinvointia ja palveluita 

Kainuuseen, 2019-2021
- Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa -esiselvityshanke, 2016-

2017
- Luonnontuotteiden laadun ja turvallisuuden kehittäminen (Palko 1, 2 & 3), 

2016-2019
- Luonto- ja luonnontuotepainotteinen kansainvälinen leirikoulu (LuoPaLe), 

2017-2018
- MaaseutuHarava, 2015-2019
- Makuja maasta ja metsästä, 2016-2018
- Maistuva Kainuu – Kainuun elintarvikealan strategia ja koordinointi, 2019-

2020
- Mikroaaltojen ja kryokonsentraation hyödynnettävyys teollisissa 

prosesseissa (KryoMikro), 2017-2019
- Oulujärven ruokamatkailun tiedotushanke, 2016-2017
- Puolukan arvoaineet jalostettuina maailmanmarkkinoille (PULU), 2016-

2017
- Seppälän vertikaalipuutarha
- Vesakon hyödynnettävyys arvokkaiden uuteaineiden lähteenä (PAJU), 

2016-2017

Yritysryhmähankkeet
- Elintarvikkeet yhdessä uusille markkinoille, 2016-
2018

Alueiden väliset
- Katras-koulutushanke lammastiloille, 2015-2019
- MARJAKOPTERI - Miehittämättömät ilma-alukset 
marjasatoseurannassa, esiselvitys, 2018-2020
- Pakuri ja metsien erikoissienet – nimisuojan turvin 
vientiin, 2017-2020
- SieVi -Sientenviljely biotalouden toimenpiteenä, 
2016-2018

Kansainväliset
- ECODIVE - Metsien luonnontuotteet osana 
biotaloutta, 2019-2021



Keski-Pohjanmaa

Maakuntaohjelmat/-strategiat 
(2015) 

Lähiruoka sisältyy 
painopisteeseen ”Yrittävä ja 
elinvoimainen maaseutu”, jossa 
on elintarvikeketjun 
kehittämiskokonaisuus.
Muista maakunnista poiketen 
lähiruoka -sanaa ei erikseen 
mainita maakuntaohjelmassa ja -
suunnitelmassa, mutta 
lähiruokasektorin kehittäminen 
sisältyy vahvasti mukaan osana 
maaseudun kehittämisen 
tavoitetta maakunnan tuotannon 
jatkojalostuksen ja ruokatalouden 
kehittämisestä. 

Aitoja makuja verkoston yhteyshenkilö

Kirsi Varila
Keski-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaiset

Havaintoja tilaisuudessa ja maakunnasta

Tilaisuuden aikaan ei ollut varsinaista yleistä/kokoavaa ruoka-alan hanketta, 
mutta toiminnan edistämiseksi vuonna 2018 oli toteutettu kehittämistarvekysely 
alueen yrityksille. Käynnissä oli eri organisaatioiden toimesta hankkeita ja toimia 
esim. luonnontuotteisiin ja matkailuun liittyen, Biolaakson toiminta, kala-asiat, 
valtakunnalliset lähiruokateemat (maa- ja kotitalousnaisten kautta). 
Maakunnan toimijat kokoontuvat muutaman kerran vuodessa keskustelemaan 
ruoka-alan ajankohtaisista asioista. Nähtiin hyväksi, että on sovittu yksi taho, joka 
kutsuu toimijat koolle. 
Tarvetta olisi juoma-alan, ruokamatkailun ja tiedonvälityksen toimille. Sanapilven 
perusteella eniten nousi esiin ruokamatkailu, lähiruoka, yhteistyö, jalostaminen, 
mutta myös riista eri muodoissaan mainittiin useaan kertaan.



Keski-Pohjanmaa, hanketoiminta

Alueelliset
- Lähellä, 2017-2019

Alueiden väliset
- Arvopilotti – kohti luonnon raaka-aineiden arvoketjujen pilotointia, 2016-2018
- Elintarvikealan kiihdyttämöohjelman valmisteluhanke
- Pohjanmaan Elintarvikeyritykset Kasvuun, 2019-2020
- 63 Degrees North - Pohjoisen erikoiskasvit €uroiksi, 2018-2020

Kansainväliset
- Industry Nordic – kohti luonnontuotteiden teollisen mittakaavan valmistusmenetelmiä, 2015-2018
- MoreNPBiz. More Natural Product Business by Enhanced Quality and Energy Efficiency of Drying, 2019-

2020



Keski-Suomi
Maakuntaohjelmat/-strategiat (2015) 

Biotalouden osana on lähellä tuotetun ja 
jalostetun ruoan kehittäminen. Lähiruoan 
arvostuksen ja käytön lisääminen on kirjattu 
tavoitteisiin.
Painopisteinä on maatalousyrittämisen 
kehittäminen ja uudistuva yrittäjyys, jotka 
molemmat edistävät ruokaketjun 
kehittämisstrategiaa ja jotka sisältävät lähiruoan 
edistämistoimenpiteitä. 
Keski-Suomen ruokaketjun kehittämisstrategia 
2014-2020, jossa mm. paikallisesti tuotetun ruoan 
käytön lisääminen kunnissa ja julkisissa 
hankinnoissa sekä paikallisesti tuotetun ruoan 
saatavuuden ja toimitusvarmuuden parantaminen 
sekä ihmisten ruokatiedon ja –taidon lisääminen ja 
asenteisiin vaikuttaminen sekä ruoan saaminen 
osaksi matkailu- ja kulttuuripalveluja. 

Aitoja makuja verkoston yhteyshenkilö

Leena Pölkki
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Havaintoja tilaisuudessa ja maakunnasta

Tilaisuus järjestettiin Keski-Suomen ruokaketjun 
koordinaatiohankkeen päätösseminaarin yhteydessä parin 
tunnin sessiona. Aito maaseutu Keski-Suomessa kokoaa yhteen 
maaseudun kehittämishankkeita (maaseudun, ruokaketjun ja 
matkailun yrittäjyyden edistämisestä sekä toimialarajat 
ylittävästä työhyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta). Ruoka-
alan kokoavana hankkeena toimii ”Keski-Suomen ruokaketjun 
koordinaatio 2”. 
Sanapilvessä ja keskustelussa korostuivat jatkojalostus, 
verkostoituminen, yhteistyö. Esille nousivat myös 
ruokamatkailu ja koulutus, osaaminen, tuotteistaminen. 
Luomumarjatuotanto, luonnontuotteisiin ja lähiruoan myyntiin 
liittyvät toimet niin ikään näkyivät useammassa vastauksessa. 



Keski-Suomi, hanketoiminta
Alueelliset
- Back to basic, 2016-2018
- FFB 2020-Tulevaisuuden kuitutuotteet, 2017-2020
- Ikäihmisten ruokapalvelut muuttuvassa toimintaympäristössä, 2017-2018
- Indoor aquaponics farming planning, 2018
- Indoor aquaponics farming development, 2019-2020
- Järvikala markkinoille, 2017-2018
- Keski-Suomen LP-hanke, 2016-2018
- Keski-Suomesta proteiinikiertotalouden piilaakso (Proteiinipiilaakso), 2018
- Keski-Suomen ruokaketjun koordinaatio, 2015-2018
- Keski-Suomen ruokaketjun koordinaatio 2 (KEKO 2), 2019-2021
- Kestävästi kyläkeittiössä, 2017-2020
- Kierrenuotan kehittämishanke, 2017-2018
- Kierrätyspohjaiset kasvualusta ratkaisut (Biokas), 2017-2020
- Luomuliiketoiminnan kehittäminen Keski-Suomessa -koulutushanke (LuomuKS), 

2016-2019
- Luontolähtöisiä palveluita Keski-Suomesta (LuoKSe), 2016-1018
- Luonnosta lautaselle -koulutushanke (LUOLA), 2016-2019
- Luonnosta tuotteeksi, 2019-2021
- Lähiruokaterminaali Pihtiputaalle – esiselvitys, 2017-2018
- Maatalouden digitaaliset verkko-opetusaineistot yrittäjille (MataDigi), 2018-2020
- Menestyvä keskisuomalainen nautakarjatila (MEKA), 2015-2019
- Päämäärätietoisesti uutta liiketoimintaan Pohjoiseen Keski-Suomeen (PÄMÄ), 

2019-2020
- Riistatalouden liiketoimintamallien aktivointihanke, 2016-2018
- Ruokamatkailutuotteiden tuotteistus, 2019
- Suomen kotieläintuotannon tulevaisuuskuvat ja yhteiskunnalliset vaikutukset, 

2018-2021
- Toivo-tiedonvälitys, 2016-2019
- Tulevaisuuden ruokaturva Suomessa – ruokajärjestelmän haavoittuvuuden 

analyysi, 2014-2019
- VinsectS – Hyönteistalous osana Viitasaari-Saarijärvi seutukunnan kiertotaloutta, 

2018-2019

Yritysryhmähankkeet
- Vientivalmiuksien kehittäminen Saksan markkinoille –
Internationale Grüne Woche IGW2019 (oli vuonna 2019):
yritysryhmä 1 ja 2.
- Visit-Kapee yritysryhmä, 2018-2020

Alueiden väliset
- Food Learning Expert Network (FLEN), 2017-2019
- Lammastalouden tuotannontekijät (LaTu), 2019-2021
- Marjamaat, 2016-2019
- Novel Protein Sources for Food Security (ScenoProt), 

2015-2020
- Ruokaketjun koulutusvienti, 2017-2019
- Tuota valkuaista (TUOVA), 2016-2018
- Virtaa vientiin ja verkostoihin (VVV), 2016-2019
- 63 Degrees North - Pohjoisen erikoiskasvit €uroiksi, 

2018-2020

Kansainväliset
- Assessment of the impact of drivers of change on 
Europe's food and nutrition security (TRANSMANGO), 
2014-2017
- Emeu-verkosto, Engineering Mobility in Europe, 2017-
2019
- Making Artisan Food Visible, 2019-2021
- Rural RDI milieus in transition towards 
smart bioeconomy clusters and innovation ecosystems 
(RDI2Club), 2017-2020
- Smart Specialisation Creative Districts (CREADIS3), 201-
2019 (+ seurantajakso 2020-2021)



Lappi

Maakuntaohjelmat/-
strategiat (2015) 

Elintarvikealan kehittäminen 
ja lähiruoan käytön 
edistäminen on huomioitu 
laajasti strategioissa ja 
ohjelmissa. 
Toimenpiteet kattavat 
esimerkiksi toimijoiden 
osaamistason noston, 
jalostusarvon lisäämisen, 
uusien tuotteiden 
lisäämisen, lähiruoan 
saatavuuden parantamisen 
ja yhteistyön ja 
verkostoitumisen.

Aitoja makuja verkoston yhteyshenkilö

Petri Muje
Lapin ammattikorkeakoulu

Havaintoja tilaisuudessa ja maakunnasta

Lapin tilaisuus järjestettiin Lapin elintarvikepäivän yhteydessä parin tunnin 
sessiona. Lapissa toimi kokoavana hankkeen Maaseutuklusterin viestintä, 
joka kokosi yhteen maaseutuun liittyvää hanketoimintaa. Ammattikeittiö 
(niin julkiset kuin ravintolat) yhteistyö on ollut tärkeässä roolissa ja vientiin 
liittyviä ponnistuksia. Ruoan ja matkailun yhteistyö vahvasti esillä. 
Em. hanke on nyt päättynyt ja varsinaista kokoavaa hanketta ei ole, mutta 
asiaa on suunniteltu. 
Sanapilvessä esiin nousi vahvimmin esiin viestintä, yhteistyö ja verkostot. 
Lisäksi jalostaminen, raaka-aineen hankinta, paikallisuus saivat useampia 
mainintoja. 



Lappi, hanketoiminta

Alueelliset
- Alueellinen elintarvikelogistiikka, 2017-2020
- Arktinen biotalous, 2016-2017
- Arktinen mehiläistalous (ARM), 2019-2022
- Arktinen älykäs metsäverkosto, 2017-2020
- Digiarkkitehtuurin tiekartta lappilaisille elintarvikeyrityksille, 2018-2020
- Elintarviketalo alueellisen ruoantuotannon edistämiseksi Lapissa, 2017-2018
- Hanna Å vähälä hiilelä (VÄHEÄ), 2019-2021
- Hautomon konseptointi lähiruoka- ja luonnontuotealalle, 2018-2019
- Keruupilotti 2018, 2018
- Laatusormenjälki arktiselle luonnon raaka-aineelle (Arctic FingerPrint), 2017-

2020
- Lapland Food Club, 2017-2019
- Lappilaisia makuelämyksiä matkailijalle - lähiruokaa lautaselle, 2016-2018
- Lappi Luxus - palveluja ja tuotteita lappilaiseen hyvinvointimatkailuun, 2019-

2021
- Luonnosta liiketoiminnaksi (LuoLi), 2016-2018
- Lähiruoan edistämistä tukeva toimintamalli julkisiin ruokapalveluihin, 2019-2020
- Maaseutuklusterin viestintä, 2016-2019
- Malli julkisen joukkoruokailun mahdollisuuksista edistää lähiruuan menekki, 

2016-2018
- Täsmätietoa Lapin luonnontuotteista maakunnalle (LUTUNEN), 2016-2018
- Valoisten kesäöiden ja keskiyönauringon kasvattamaa Sinulle -

liiketoimintamallin konseptointi, 2017-2018
- Voimametsistä viherkattoihin - Ekosysteemipalveluista ja ympäristöystävällisestä 

viherrakentamisesta lisäarvoa matkailuun, 2015-2017
- Ympärivuotinen kaupunkiviljely ja lähiruoan tuottaminen Kemissä, 2020-2022

Alueiden väliset
- Arvoaineita pohjoisen männystä ja 

marjoista, 2017-2019
- MARJAKOPTERI - Miehittämättömät 

ilma-alukset marjasatoseurannassa, 
esiselvitys, 2018-2020

- SieVi -Sientenviljely biotalouden 
toimenpiteenä, 2016-2018

- Uusia tuotteita metsästä, 2016-2019
- Vesirutto hyötykäyttöön – riesasta 

raaka-aineeksi (Elodea), 2016-2017

Kansainväliset
- MoreNPBiz. More Natural Product 

Business by Enhanced Quality and 
Energy Efficiency of Drying, 2019-
2020

- WAX - Natural Wax of Arctic Berries as 
Our Treasure, 2016-2019



Pirkanmaa

Maakuntaohjelmat/-strategiat (2015) 

Älykkään erikoistumisen teemoiksi on nostettu 
mm. vihreä talous ja biotalous, maaseudun 
kehittäminen, luomutuotanto ja lähiruoka. Myös 
innovatiiviset julkiset hankinnat mahdollistaa 
lähiruoan nostamisen esille julkisen 
hankintatoimen kehittämisessä.
Alueellisen tuotannon kilpailukeinona kehitetään 
pirkanmaalaisen ruoan brändiä, jolla on tuottajan 
kasvot (maatalous nostetaan osaksi tätä brändiä). 
Tuotekehitykseen ja markkinointiin liittyvän 
osaamisen kehittäminen on tärkeää paikallisen 
tuotannon edistämistyössä. Pirkanmaan vahvaa 
panostusta luomu- ja lähiruokaketjujen 
kehittämiseen jatketaan. Hanketoiminnan avulla 
luodaan edellytyksiä luomu- ja lähiruoan 
kasvavalle tuotannolle ja kysynnälle. 

Aitoja makuja verkoston yhteyshenkilö

Eeva Ylinen
Ahlmanin koulun Säätiö sr

Havaintoja tilaisuudessa ja maakunnasta

Pirkanmaalla ruokaan liittyviä koulutus- ja 
tiedotushankkeita oli muutamia, joista maakunnan kattavin 
Parasta pöytään Pirkanmaalta, jonka jälkeen Parasta 
Pirkanmaalta – Ruokasektorin ja rajapintojen koordinaatio. 
Ensimmäisellä hankkeella ei ollut varsinaista koordinoivaa 
roolia, mutta kuten jälkimmäisen nimestäkin jo selviää, niin 
sillä on. 
Sanapilvessä vastaukset eivät juurikaan olleet yksittäisiä 
sanoja, mutta jos jotain nostaa esiin, niin yhteistyö, 
tuottajat, ruokaketjun reiluus näkyivät vastauksissa.



Pirkanmaa, hanketoiminta

Alueelliset
- Elinvoimaa lähiruoasta – kumppanuudet lähiruoan

hankinnoissa, 2018
- Farmarin teematieto 2020-2022
- FORLEAP-Metsäbiomassan sivuvirroista uusia tuotteita, 

2015-2018
- Hyvinvointia, työtä ja tuloa luonnosta, 2016-2020
- Kangasalan lähiruokahanke, 2016-2018
- Kaskadimalli turvemaiden heikkotuottoisten hieskoivikoiden

tehokkaampaan hyödyntämiseen, 2016-2018
- Kaskinauris – Retkiä luontoon ja historiaan 2019-2020
- Kaupunkiviljelystä resurssitehokasta liiketoimintaa – KIVIREKI, 

2015-2017
- Lauhan lähiruokafestivaali 2018
- Lumolaidun-verkosto 2019-2021
- Metsien hiilinielu kasvuun Pirkanmaalla 2019-2022 
- Parasta Pirkanmaalta, 2019-2022
- Parasta Pöytään Pirkanmaalta – Lähiruokaa jokaiseen 

päivään, 
- Pientuottajat yhteistyöllä markkinoille, 2019-2022
- Sastamalasta brändiviljaa kansainvälisille markkinoille 2015-

2019 
- Uudistava nautakarjatalous, 2020-2022 

Yritysryhmähankkeet
- Vientivalmiuksien kehittäminen Saksan markkinoille 

– Internationale Grüne Woche IGW2019, 2018-2019

Alueiden väliset
- Elintarvikealan kiihdyttämöohjelman valmisteluhanke
- Elinvoimainen maatila Elina II, 2018-2021
- FutureCrops – Uusia kasvilajeja tuotantoon, tietoa ja 

elämyksiä kysynnän ja liiketoiminnan tueksi, 2016-
2019

- Hukka - Herneen, härkäpavun ja makealupiinin 
tuotanto ja uudet korjuumenetelmät, 2019-2021

- Hyvinvointia Riistasta – Välmående av vilt, 2019-2021
- Luonnonyrteistä bisnestä 2018 – 2020 
- Tiedolla ja osaamisella kasvuun – elintarvikealan 

yhteistyöhanke, 2016-2019
- Voimaa puutarhayritysten osaamiseen – Vopu, 2016-

2020



Pohjanmaa

Maakuntaohjelmat/-strategiat (2015) 

Nostetaan esille, että uudet 
liiketoiminnan mahdollisuudet nousevat 
maaseudulla mm. elintarvike-, 
hyvinvointi- ja luovilta aloilta. 
Elintarvikeala voi kehittyä hyödyntämällä 
muun muassa luomu- ja 
lähiruokatrendien nousua.
Painopisteenä on mainittu 
elintarvikkeiden jalostusasteen 
nostaminen ja lähiruoka, kohderyhmänä 
niin yksittäiset kuluttajat kuin 
ammattikeittiöt. Lähiruoan 
elämyksellisyys on myös nostettu esiin. 

Aitoja makuja verkoston yhteyshenkilö

Mats Sabel
Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy

Havaintoja tilaisuudessa ja maakunnasta

Vuonna 2019 alkoi kokoava hanke Ruokamaa Pohjanmaa – Plattform
för Matriket Österbotten. Hankkeessa mm. vahvistetaan yhteistyötä 
Pohjanmaan alueen ruoka-alan yritysten kesken käynnistämällä eri 
teemoihin keskittyviä verkostoja sekä tehdään selvitystä ruoka-alan 
alueelliseen kehittämistoimintaan ja brändäykseen liittyen ml. 
kansainväliset esimerkit. Ruoka-alan hankkeita on ollut, mutta 
pitkäkestoisuus ja hankkeiden yli toimiminen on puuttunut (aika lailla 
henkilöitynyt yhteen ihmiseen). Nyt käynnistetään 5-6 teemallista 
verkostoa, joiden on tarkoitus jäädä elämään. Pitkäkestoista toimintaa 
on tehty EkoNu-hankkeiden toimesta luomualalla. 
Sanapilvessä vahvimmin nousi esiin yritysten yhteistyö, ruokamatkailu 
sekä brändäys, mutta myös yritysrahoitukset ja REKOn jatko. 



Pohjanmaa, hanketoiminta

Alueelliset

- Matriket - information och Innovation, 2016-2018 
- Ruokamaa Pohjanmaa – Plattform för Matriket Österbotten, 2019-2021

Alueiden väliset

- EkoNu! – För ekobranschen i Svenskfinland, 2015-2018
- EkoNu 3.0 – nya steg framåt för ekobranschen i Svenskfinland, 2019-2021
- Elintarvikealan kiihdyttämöohjelman valmisteluhanke
- FutureCrops – Uusia kasvilajeja tuotantoon, tietoa ja elämyksiä kysynnän ja liiketoiminnan tueksi, 2016-2019
- Kustens Mat, 2016-2019
- Pohjanmaan Elintarvikeyritykset Kasvuun, 2019-2020

Kansainväliset

- Food Bait – better food as growth and attraction factor for the Kvarken, 2016-2019 
- Industry Nordic – kohti luonnontuotteiden teollisen mittakaavan valmistusmenetelmiä, 2015-2018
- Spotlight High-Low Coast, 2015-2018



Pohjois-Karjala

Maakuntaohjelmat/-strategiat (2015) 

Yhtenä painopisteenä on ruoan 
tuotanto, ja sen yhtenä 
kehittämistavoitteena lähiruoan ja 
luomutuotannon lisääminen. 
Matkailuun liittyen mainitaan, että 
kehitetään mm. ruokakulttuuriin 
perustuvia tuotteita.
Tavoitteena on, että alue on johtava 
lähiruokatuotannon ja luomuviljelyn 
maakunta Suomessa. Toimenpiteinä on 
mainittu mm.  alueen 
jatkojalostuslaitosten laadukkaan 
raaka-aineen saantia edistäminen ja 
pienimuotoisen paikallisiin raaka-
aineisiin perustuvan 
jatkojalostustoiminnan kehittäminen. 
Lähiruoka on myös osa matkailun ja 
biotalouden kehittämistä.

Aitoja makuja verkoston yhteyshenkilö

Marja-Leena Hirvonen
Riveria

Havaintoja tilaisuudessa ja maakunnasta

Useita eri hankkeita käynnissä ja toimivat hankkeiden verkostot, myös 
eri teemojen kesken esim. luonnontuotteisiin liittyen. Maakunnassa 
on ja on ollut kokoavia hankkeita, joiden tehtäviin on kuulunut 
verkoston koordinointi ja koollekutsuminen. Karelia-verkosto on 
toiminut yli hankekausien ja se nousikin tilaisuudessa esiin, että on 
edelleen tärkeä. Oman erilaisen ruokakulttuurin esiinnosto nähtiin 
tärkeäksi, vaikka tosin myös Suomi-ruuan yleinen brändääminenkin
mainittiin. 
Sanapilvessä selvästi eniten mainittiin tuotekehitys, jonka jälkeen 
yhteistyö, vienti, Karelia a la carte-verkosto (karjalaisuus) ja ylipäätään 
verkostoituminen alueen sisällä ja myös alueiden välillä. 
Markkinointiin ja brändäämiseen liittyvät asiat nousivat myös selvästi 
esiin. 



Pohjois-Karjala, hanketoiminta
Alueelliset
- Asiakaslähtöinen omistajanvaihdos 2020-2022
- Elinkeinoa ja liiketoimintaa ruokaketjussa – ELLI 2020-2022
- Elinvoimaa maaseudulle – yhteiskunnallinen yritys energian ja 

hyvinvoinnin tuottajana 2016-2017
- Hyönteisbiojalostamo Pohjois-Karjalaan 2018
- Hyönteistuotannon esiselvitys 2017
- Itäinen ruokareitti –esiselvityshanke 2018
- Karelia a´ la carte -brändin kehittäminen 2019
- Kasvua pellosta 2016-2019
- Luomua ja luonnontuotteita metsävaratietoihin (LULUME) 2018-2020
- LuonnonILO 2015-2018
- Luonnontuote- ja puutarha-alan kehittäminen Pohjois-Karjalassa 2016-

2017
- Luonnontuotteiden rohdos- ja muu perinnekäyttö ja sen elvyttäminen 

2019-2020
- Luonnosta turvaa 2015-2018
- Mahdollisuuksia jatkojalostukseen 2017-2018
- Maistuvat kyläjuhlat 2017-2019
- Marjataito 2 2018-2019
- MURU – Muonitusosaamisen vahvistaminen kylillä
- Pohjois-Karjalan maaseudun kehityksen ja tulevaisuuden luotain 2016-

2017
- ProYritys Pohjois-Karjala 2018-2019
- Pure Power – the waves of the wild food 2017-2018
- Riistatalouden uudet mahdollisuudet Pohjois-Karjalassa 2017-2018
- Ruoka kasvuun verkostoilla 2017
- Ruokaa läheltä 2015-2016
- Sienten luontaisiin pigmentteihin ja väriaineisiin perustuvaa 

liiketoimintaa Pohjois-Karjalaan esiselvityshanke 2018-2020
- Sisältöä kulinaristille kulttuurista 2019-2021
- Tiedolla Tuloksia tiedonvälityshanke 2016-2019
- Tulevaisuuden elintarvikkeet-kuluttajatuotteiden osaaminen ja 

verkostot 2015-2017
- Tulevaisuutta luonnontuotteista – Villiyrtit ja sienet 2018-2020
- Tulosta maidosta 2015-2018
- Uudet ja kehittyvät yritystoiminnan muodot Pohjois-Karjalan 

maaseudulla 2018-2021
- Viljellään viisaasti 2020-2022

Yritysryhmähankkeet
- Hiljaisuusmatkailun kehittäjät 2016-2017
- Ideasta tuotteeksi Ylä-Karjalassa 2018-2019
- Matkailun asiakaskunnan, automatisoinnin ja digitalisoinnin kehittäjät 2016-2018
- Pielisen rannoilla –yritysryhmähanke 2016-2017
- Suomalaisia luksus- ja huippuelintarvikkeita Ranskaan 2018-2021
- Wilderness Travelling in Northern Finland 2017-2019

Alueiden väliset
- EuroMaito 2016-2018
- Katras-koulutushanke lammastiloille, 2015-2019
- Kohti teollisia symbiooseja, puu- ja panimoteollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen valkuaisaine- ja 

ravintolisätuotannossa – MushBrew 2018-2020
- Koronakriisi ja kausityövoiman hankinnan turvaaminen 2020
- Luonnontuotealan rajat rikkova liiketoimintaekosysteemi (LUTU), 2019-2021
- MARJAKOPTERI - Miehittämättömät ilma-alukset marjasatoseurannassa, esiselvitys, 2018-2020
- Marjamaat, 2020-2022
- Olutklusterin kehittämishanke 2017-2019
- Pakuri ja metsien erikoissienet – nimisuojan turvin vientiin, 2017-2020
- P-Savo Solmut auki – alueellinen neuvontapilotti 2017-2019
- Ravinnerenki 2015-2019
- Rural Future 2018-2021
- SieVi -Sientenviljely biotalouden toimenpiteenä, 2016-2018
- Sisältöä kulinaristeille kulttuurista, 2019-2021
- Tallitoimijan verkkoluennot 2016-2017
- Tuottava itäsuomalainen naudanlihatuotanto 2015-2018
- Tuottava Nautatilan Nurmi 2018-2021
- Umpi – Hyvinvoiva umpilehmä 2017-2019
- Umppari – Onnellinen umpilehmä 2017-2019
- Uudistuvat elinvoimataajamat 2017-2019
- Vastuullista proteiinia pöytään PROTE, 2018-2020
- Verkostot maatilainvestointien voimaksi 2019-2021
- YK-luomuliha 2018-2019
- Ylämaankarjan ja kyytön erikoisluomulihan markkinointiselvitys, 2018-2019

Kansainväliset
- ECODIVE - Metsien luonnontuotteet osana biotaloutta, 2019-2021
- KALITKA - the development of cross-border gastronomic tourism, 2019-
- #wildwonders, 2018-2021



Pohjois-Pohjanmaa

Maakuntaohjelmat/-strategiat (2015) 

Lähiruuan hankinta-, jakelu- ja 
markkinointiketjujen kehittäminen sekä  
lähiruokatoimijoiden kytkeminen matkailun 
kehittämiseen.
Lähiruokaa halutaan kehittää osana virkistys-, 
matkailu- ja hyvinvointipalvelua ja edistää 
lähiruokatuotantoa pienyrittäjyyden 
näkökulmasta. Luomu- ja lähiruoan jakelu- ja 
markkinointiketjujen kehittäminen samoin 
kuin toimialan verkostoituminen 
yhteismarkkinoinnin kehittämiseksi ja 
sivuvirtojen hyödyntämiseksi on nostettu 
esiin. Alueellisen ruokakulttuurin merkitys 
osana matkailua on nähty tärkeäksi. 

Aitoja makuja verkoston yhteyshenkilö

Soila Hiltunen
Pohjois-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaiset

Havaintoja tilaisuudessa ja maakunnasta

Käynnissä todella paljon hankkeita eri näkökulmiin pohjautuen 
niin pk-elintarvikesektori, ammattikeittiöt, luomu, 
luonnontuotteet kuin matkailu ja usean toteuttajatahon 
toimesta. Nähtiin tarve ammattikeittiötuotteille. 
Varsinaista kokoavaa hanketta ei alueella ollut. Tilaisuudessa 
nousi selvästi esiin tarve hankkeiden säännöllisille 
tapaamisille. Ehdotettiinkin, että kun hankkeita kuitenkin on 
paljon, että voisiko toimijat kutsua koolle vuoronperään 
toisiansa, että tiedonvaihto olisi säännöllistä. 
Sanapilven teknisessä toimivuudessa oli puutteita, joten 
saatiin vain muutamia vastauksia, vaikka niitä pyydettiin vielä 
jälkikäteen myös palautekyselyn yhteydessä. Esille voi nostaa, 
että luomu ja luonnontuotteet nousivat vastauksissa kärkeen. 



Pohjois-Pohjanmaa, hanketoiminta
Alueelliset
- Callio Edible Insects From Mine, 2018-2020
- Elintarvikkeista ja luonnosta elinvoimaa Koillismaalle, 2015-2018
- ELYKE - Elintarvikealan yritysten tarpeet Pohjois-Pohjanmaalla, 2017-2019
- Kantama - kansainvälinen tapahtumamarkkinointi, 2016-2017
- Kasvintuotantoa kaivoksessa, 2016-2018
- Kuoreesta gourmeeta, 2018-2020
- Labrobot, 2016-2020 
- Luonnollisesti läheltä, -2019
- Luonnonvaratuotannon kehittämisselvitys, 2016-2017
- Luonnosta Käsin, 2015-2018
- Luontonuoret, 2018-2020
- LuotuKasvuun, 2017-2020
- Lähiruokaexpertti, 2016-2019
- Maasta markkinoille 2016-2018
- Marjoilla maailmalle, 2016-2017
- Meijeriteollisuuden laitteistojen puhdistustoimenpiteiden tehostaminen, 2019-2021
- Metsästä monituotebisnestä, 2019-2020
- MiniEines – hyönteisistä einestä ja euroja, 2018-2020
- Osaamisella tehoa – Luomutuotannon koulutushanke 2019-2021
- Oulun Seudun BiotalousLeader -kiertue, 2016-2019
- Pohjoiset luomudemonstraatiot ja –verkostot, 2019-2021
- Pohjois-Pohjanmaan elintarviketalous Euroopan älykkään erikoistumisen alustalle, 2018-2019 
- Pohjois-Pohjanmaasta luomuperunamaakunta, 2016-2017
- Pohjoinen ruoka ja matkailu – Arctic Food and Travel, 2016-2018
- Ruokajälki – Pohjois-Pohjanmaan elintarvikeketjujen jäljitettävyyden ja ruokaturvallisuuden 

kehittäminen, 2020-2021
- Ruokaketjun alueellinen verkostomalli lähiruoan käytön lisäämiseksi julkisissa keittiöissä, 

2014-2016
- RUOKARIIHI – Osaava elintarviketalous Pohjois-Pohjanmaalle, 2019-2021 
- Ruokeva – ruokaa kestävästi ja vastuullisesti, 2019-2021
- Suokasveista uusia elinkeinomahdollisuuksia (SUOKAS), 2015-2017
- Tyrnävä tarjottimelle, 2015-2017
- Villiruuan uudet mahdollisuudet (VILMA), 2019-2020
- Villiruuan saatavuuden kehittäminen Koillismaalla (AIKO), 2018
- Ylijäämäelintarvikkeiden hyödyntäminen osana kiertotaloutta, 2017-2019

Yritysryhmähankkeet
- Flavours of Kuusamo Lapland 2016-2019
- Kartanot kiitoon 2019-2021
- Suomalaisia luksus- ja huippuelintarvikkeita Ranskaan –

yritysryhmähanke 2018-2021

Alueiden väliset
- 63 Degrees North - Pohjoisen erikoiskasvit €uroiksi, 2018-

2020
- Arvopilotti – kohti luonnon raaka-aineiden arvoketjujen 

pilotointia, 2016-2018
- Case Sodankylä – Pudasjärvi 2016-2020
- Elintarvikeviennin Osaaja, 2018-2019 
- ELOA - Elintarvikeviennin osaaminen kasvuun, 2019-2021 
- Matkailuyritykset kestävälle kehityspolulle 2020-2021
- SieVi -Sientenviljely biotalouden toimenpiteenä, 2016-

2018
- Uusia tuotteita metsästä, 2016-2019

Kansainväliset
- ECODIVE - Metsien luonnontuotteet osana biotaloutta, 

2019-2021
- Leg4Life - Legumes for Sustainable Food System and 

Healthy Life / Palkokasveilla kohti kestävää 
ruokajärjestelmää ja terveyttä, 2019-2022/2025 

- MoreNPBiz. More Natural Product Business by Enhanced 
Quality and Energy Efficiency of Drying, 2019-2020

- NovelBaltic, 2019-2021
- Smart Fish - Smart Labels for High-quality Products -

hankkeessa, 2015-2018 
- Seafood Age, 2019-2022 (Interreg Atlantic Area 
- Uutta ruokaa pohjolasta 2015-2018
- WAX - Natural Wax of Arctic Berries as Our Treasure, 

2016-2019



Pohjois-Savo

Maakuntaohjelmat/-strategiat (2015) 

Pohjois-Savossa on raaka-aineiden puolesta 
terveyttä edistävien ja bioaktiivisten 
elintarvikkeiden kehittämiselle ja lähiruualle hyvät 
edellytykset. Osana elintarvikejalostusosaamisen 
ja yritysten kasvua on tavoitteena 
lähiruokamarkkinoiden, luonnontuotteiden ja 
erikoiskasvien hyödyntämisen edistäminen.
Visiona on, että vuonna 2020 Pohjois-Savo on 
valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tunnettu 
ruokamaakunta. Lähiruoka on mukana monissa 
kehittämisen kohteissa ml. lähiluomu, -yrtti ja -
villiruoka sekä osana matkailun ja muiden 
palveluiden kehittämistä.

Aitoja makuja verkoston yhteyshenkilö

Marja Niskanen
ProAgria Itä-Suomi /Itä-Suomen maa- ja kotitalousnaiset

Havaintoja tilaisuudessa ja maakunnasta

Maakunnassa on käynnissä kaksi isoa hanketta, Ruokalaakso ja 
toiminnot liittyen European Region of Gastronomy, Kuopio 
Region 2020-2021 vuoteen. Ensimmäiseksi mainitun hankkeen 
tavoitteena on verkostomainen toimintatapa. Jälkimmäiseen 
liittyen toimijat tapaavat säännöllisesti. Käynnissä on paljon 
hankkeita eri toimijoiden toteuttamana. Tilaisuudessa 
keskusteltiin siitä, että yritysten hankeosallistumisen ja 
yritysryhmähankkeiden kokoamisen haasteista. Keskustelun 
aikana kiiteltiin, että tilaisuudessa kuuli mitä maakunnassa 
tapahtuu. Tästä voisi päätellä, että hankkeiden välillä ei ole 
tiivistä tiedonvaihtoa. 
Sanapilveen tuli vain pari vastausta ja niissä korostui luomu.



Pohjois-Savo, hanketoiminta

Alueelliset
- Elintarvikkeiden säilyvyyden parantaminen ja laadun varmistaminen uusilla tekniikoilla -kehityshanke (ELSAPA), 2019-2021
- ERG (European Region of Gastronomy) Juhlavuosi, 2019-2021
- Gastro Business, 2019-2021
- Gastronomic Plan - Pohjois-Savon Gastronominen suunnitelma, 2018-2019
- Hyvinvointia elintarvikkeista, 2015-2017
- InsectSavo, 2019-2020
- Järvikala-hanke, 2016-2017
- Ruokalaakso, 2018-2020
- RuokaSavo, 2015-2018
- Savolaisuus on makuasia, 2019-2021
- Savon silmut – pienten elintarviketoimijoiden sparraushanke, 2018-2020
- Verkostoitumalla marjasektori nousuun, 2020-2022 
- Wild Food Savo, 2019-2020

Yritysryhmähankkeet
- Gastronominen silta maailmalle

Alueiden väliset
- Katras-koulutushanke lammastiloille, 2015-2019
- Ruokaketjun koulutusvienti, 2017-2019
- Satoa ja laatua pölytyspalvelulla -hanke, 2019-2020
- Ylämaankarjan ja kyytön erikoisluomulihan markkinointiselvitys, 2018-2019

Kansainväliset
- EuReGa - EUropean REgions of Gastronomy building resilience and creating economic growth, 2018-2022
- Four Seasons Derby – food tourism in rural area, 2018-2020



Satakunta

Maakuntaohjelmat/elintarvikestrategia (2014-
2020) 

Elintarvikeketjun kehittäminen on keskeinen 
painopiste, jossa lähiruoalla on tärkeä rooli. 
Erikseen on tavoitteena, että nostetaan 
Satakunnan ruokaketju Suomen suurimmaksi. 
Toimenpiteissä nostetaan esiin lähiruoan 
arvostuksen ja käytön edistäminen, joka kasvattaa 
kysyntää. Osaamisen parantaminen 
alkutuotannossa ja jalostusyrityksissä sekä 
panostus tuotteiden jalostusarvon kasvattamiseen. 
Mainitaan suoramyynnin, lyhyiden tuotanto- ja 
toimitusketjujen sekä luomutuotannon ja 
terveellisen ruuan markkinalähtöinen 
kehittäminen. Satakunnan elintarvikealan imagoa 
vahvistetaan kansallisesti ja kansainvälisesti. Kasvu 
haetaan sekä viennistä että paikallisen ja 
suomalaisen markkinaosuuden lisäämisestä. 
Lähiruoalla on kytkentä maaseutumatkailun 
kehittämiseen. 

Aitoja makuja verkoston yhteyshenkilö

Marko Jori
Pyhäjärvi-instituutti

Havaintoja tilaisuudessa ja maakunnasta

Suomi syö Satakunnasta -Sikses Parasta lähiruokaa ja Luomuisa
Satakunta -hankkeet kokoavat yhteen satakunnan ruoka-alan 
kehittämistä tällä ohjelmakaudella ja toimivat imagollisen 
näkyvyyden kautta Satakunnan näkyvyyden edistämiseksi. 
Työryhmä kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa, lisäksi 
erikseen eritapahtumien ja toimien suunnittelupalavereissa. 
Satakunnassa on useita kaikkiin ruokasektorin teemoihin 
liittyviä hankkeita. 
Sanapilvessä suurimmaksi asiaksi nousi yhteistyö, 
paikallisruoan näkyvyys eri tavoin, luomutuotanto ja 
logistiikka. 

Tuuli Pirttikoski
Satafood Kehittämisyhdistys ry



Satakunta, hanketoiminta

Alueelliset
- BIOeväät - maan kasvukunnon ja vesitalouden parantaminen (Maaseutuohjelma) ja PeltoAI -

innovatiiviset seurantamenetelmät ja tekoäly ruoka- ja vesitaloudessa (EAKR), symbioosihanke 
(2019-2020)

- Bugs and Brands, 2019-2020
- Elintarvikeketjun kilpailukyvyn kehittäminen ja resurssitehokkuus – ELSA, 2015-2016
- Elintarviketeollisuuden kiertotalousinnovaatioympäristö ja kestävä uudistuminen – INNOKIERTO, 

2019-2021
- Järvikalaa NAM!, 2015-2017
- Kalaherkut haltuun 2019-2020
- Kalaoppia kouluihin 2017-2019
- KALATALO - Pienten kalalajien teollisen tuotannon mahdollisuudet Pyhäjärviseudulla, (2019 -2021)
- KASTELUVESI – Älykkäät kasteluvedet alkutuotannossa, (2020 – 2022)
- Kilpailuetua Satakunnan elintarviketeollisuuden ja ruokaketjun veden laadusta ja laadunhallinnasta
- Kihokin viljelyä lääkekasviksi Pohjois-Satakunnan heikkotuottoisilla ja/tai turvetuotannon jälkeisillä 

turvemailla, 2016-2019
- Laatumarja 2019-2022
- LAATUVESI 2019-2022
- Luomuisa Satakunta, 2019-2021
- Luontomatkailu ja lähiruoka –esiselvityshanke, 2016
- Mushroom road – Sienitie, 2017-2020
- ProYritys – Yhteistyöllä kilpailukykyä maaseutuyrityksiin 2015-2018
- ProYritys II – Yhteistyöllä kilpailukykyä maaseutuyrityksiin Satakunnassa 2019-2022
- SATAKUNTALAINEN VÄHÄHIILISEN BIOTALOUDEN OSAAMISKESKITTYMÄ, 2016-18
- Satakunnan elintarviketeollisuuden TKI-toiminnan kehittäminen, 2019
- Satakunnan elintarviketeollisuuden uudistuminen ja TKI-ulottuvuus – SEUTU, 2016-2018
- Satakunnasta – Sikses parasta, 2015-2019
- SATAyrtti - yrttituotannon kehittäminen Satakunnassa, (2020 – 2022)
- Silakan lisäarvomahdollisuudet –esiselvitys 2016-2017
- Suomi syö Satakunnasta - Sikses parasta lähiruokaa, 2019-2021
- TOKKO - Uusia makuja ja lisäansioita mustatäplätokosta, (2019 – 2020)
- Tulevaisuuden alkutuotannon menestystekijät Lounais-Suomessa, 2018-2020
- Uudet kokeilut sivuvirtojen hyödyntämisessä – AIKO, 2017-2019
- Uutta kasvua luomusta – osaamisella kannattavuutta Satakuntaan, 2015-2019
- Yrtinviljely tutuksi

Yritysryhmähankkeet
- Gastronominen silta maailmalle
- Pure Heart Finland, 2018-2020

Alueiden väliset
- Gluteeniton viljelykierto erikoistumisvaihtoehto asiaan 

perehtyville tiloille, 2016-2019
- Hukka - Herneen, härkäpavun ja makealupiinin tuotanto 

ja uudet korjuumenetelmät, 2019-2021
- Hyvinvointia Riistasta – Välmående av vilt, 2019-2021
- HYVINVOIVA POSSU – Älykkään sikatalouden tulevaisuus, 

2020 – 2022
- Innotori, 2016-2019
- Koulutuksella osaamista luomukasvistuotantoon 

(KOULU), 2019-2021
- Lounais-Suomen metsäekosysteemipalvelut, 2015-2019
- Lähiruoka ja maaseutumatkailu Leader aktiivisen Pohjois-

Satakunnan ja Leader Suupohjan alueella, 2018-2020
- Tiedolla ja osaamisella kasvuun – elintarvikealan 

yhteistyöhanke, 
- TANAKKA - Kaupallisen hoitokalastusmallin testaaminen 

ja jalkauttaminen, (Hallituksen kärkihanke 2018 -2020

Kansainväliset
- Four Seasons Derby – food tourism in rural area, 2018-

2020
- LCA4Regions - Improved Environment and Resource 

Efficiency through use of Life Cycle Instruments for 
implementation of regional policies of the European, 
(Intereg Europe, 2019 – 2020)

- NatureBizz - Business and Wellness from Green Economy 
Growth, 2018-2020



Uusimaa

Aitoja makuja verkoston yhteyshenkilö

Ritva Jäättelä
Laurea-ammattikorkeakoulu

Havaintoja tilaisuudessa ja maakunnasta

Ruokasektoriin liittyvä koordinoiva hanke on nyt 
Uudenmaan ruokasektorin kehittämishanke, mutta 
myös aiemmin on ollut koordinoiva hanke, joka on 
koonnut yhteen säännöllisesti alan toimijoita. 
Hanketoimintaa on myös eri teemoihin liittyen. 
Yrittäjäpuheenvuorossa korostui se, miten ovat 
saaneet hyötyä eri hankkeista oman toiminnan 
kehittämiseen. 
Sanapilven vastaukset näyttivät hajaantuvan, mutta 
yhteistyöhön liittyvät asiat saivat eri muodoissaan 
useita mainintoja. 

Maakuntaohjelmat/-strategiat (2015) 

Ruokaketjun kokonaisvaltainen kehittäminen, jolla 
pyritään ilmastomuutoksen hillintään ja lähiruoan 
markkinaosuuden kasvattamiseen. Lähiruoka nähdään 
tulevaisuuden toimialana.  Toimenpiteet kattavat 
uusien kuluttajalähtöisten ruokaratkaisujen (ml. uudet 
toimintamallit kumppanuuteen ja lyhyisiin 
toimitusketjuihin liittyen) kehittämisen ruokailuun, 
elintarvikekauppaan ja -logistiikkaan, elintarvikejätteen 
vähentämisen, ruokaturvallisuusosaamisen viennin, 
lähiruokayrittäjien verkostoitumisen ja kuntien 
elintarvikehankintojen kehittämisen. Tuotekehitys, 
jatkojalostus sekä luomu- ja erikoistuotteiden 
saatavuuden edistäminen (ml. vienti). Huomioitu myös 
matkailu- ja kulttuurihistoriaan liittyvät palvelut. 
Elintarviketuotannon imagoa ja tunnettavuutta 
parannetaan.



Uusimaa, hanketoiminta

Alueelliset
- Agroekologisten symbioosien verkostot: ravinne- ja 

energiaomavarainen alueellinen ruokajärjestelmä, 
2017-2020

- Farm to Restaurant, 2019-2020
- Food Hub, 2017-2019
- HYMY Uusimaa II, 2018-2020
- Luonnon raaka-aineet kosmetiikkateollisuudessa 

(Lukos), 2018-2019
- Lähiruokaa Uudeltamaalta 2015-2018
- Matregion Nyland, - Ruokamaakunta Uusimaa 2018-

2021
- Mission Zero Foodprint 2019-2021
- Plan B. Matens nya rutt – en ny värdekedja för närmat, 

2016-2017
- Ruokaa luonnosta -toimialaselvityshanke, 2017-2018
- Ruokaa luonnosta –yhteistyöhanke, 2018-2020
- URBAN FOOD – Smart & Clean, 2018-2019
- Uudenmaan Ruokasektorin kehittämishanke, 2019-

2021
- #Uusimaaseutu – #Nylansbygd, 2016-2020

Alueiden väliset
- EkoNu! – För ekobranschen i Svenskfinland, 2015-2018
- EkoNu 3.0 – nya steg framåt för ekobranschen i 

Svenskfinland, 2019-2021
- Elintarvikealan kiihdyttämöohjelman valmisteluhanke
- Elinvoimainen maatila Elina II, 2018-2021
- FutureCrops – Uusia kasvilajeja tuotantoon, tietoa ja 

elämyksiä kysynnän ja liiketoiminnan tueksi, 2016-2019
- Hyvinvointia Riistasta – Välmående av vilt, 2019-2021
- Kustens Mat, 2016-2019
- Voimaa puutarhayritysten osaamiseen – Vopu, 2016-2020

Kansainväliset
- BioColour - Biovärit - Väripaletti biopohjaisille väriaineille ja 

pigmenteille, 2019-2025
- Sustaintable Cooking for the Planet, 2018-2021



Varsinais-Suomi

Aitoja makuja verkoston yhteyshenkilö

Johanna Mattila
Turun yliopiston Brahea-keskus

Havaintoja tilaisuudessa ja maakunnasta

Käynnissä on maakunnan kattava hanke Kuluttajat 
ruokaTalouden keskiössä – KULTA, jolla oli koordinoiva 
ja kokoava rooli. Lisäksi maakunnassa on runsaasti 
erinäkökulmista ruokaan liittyviä hankkeita, joista osa 
on eri maakuntien yhteisiä. Varsinais-Suomessa on ollut 
myös edellisillä ohjelmakausilla kokoava hanke, jonka 
roolina on kutsua koolle alan toimijoita säännöllisesti.
Sanapilvessä nousi esiin eniten ruokamatkailu, mutta 
myös laatuasiat. 

Maakuntaohjelmat/-strategiat (2015) 

Lähiruoka on vahvasti esillä ja se liittyy teemaan 
vastuullisuus, jossa yhtenä toimenpiteenä on hyviä 
käytäntöjä välittävä lähitoimijaryhmien luominen. 
Varsinais-Suomi on vahva ruokamaakunta. 
Toimenpiteinä mm: luomu- ja lähiruokaketjun toiminnan 
edistäminen (mm. jalostusasteen nostaminen sekä 
toimitusketjujen lyhentäminen ja suoramyynnin 
edistäminen), pienten yritysten strategisen osaamisen 
vahvistaminen,  erikoistuminen, yhteistyö, laatu, vienti. 
Kehitetään lähiruoan markkinoille saamiseksi logistiikan 
toimivuutta sekä edistetään mm. lähiruokamyymälöiden 
ja suoramyyntikanavien perustamista/ kehittymistä. 
Lähiruoka- ja elintarvikealan toimijoiden kokoaminen 
yhteen, esim. koordinaatiohanke, joka linkittää yhteen 
maakunnalliset ja valtakunnalliset kehittämistoimet. 



Varsinais-Suomi, hanketoiminta

Alueelliset
- 6Aika: Tulevaisuuden ruokamaailma, 2016-2018
- CoBo | Coastal Bootcamp | matkailualan 

kehittämis- ja yhteistyöhanke 2018-2021
- FoodTech Platform Finland - Ruokajärjestelmän 

innovaatioprosessin uudistava ekosysteemi, 
2019-2021

- Kalankasvatuksen sivutuotejalosteiden 
tuotekehitys ja markkinointi 2020

- Kiertotalous tutuksi, 2017-2019
- KulTa - Kuluttajat ruokaTalouden keskiössä, 

2018-2020
- Luomumpi Varsinais-Suomi, 2018-2020
- Multaa ja mukuloita – ruoan ja ravinteiden 

kierto varhaiskasvatuksen opetuksessa, 2017-
2019

- Nuorten Luonto, 2015-2017
- Paikalliset proteiinit Kansainvälisten 

Innovaatioiden lähteenä – PIKI, 2019-2021
- Pieniä ilmastotekoja - kotitarveviljelyä ja 

kylätoiminta, 2020-2021
- Polku Tulevaisuuden Ruokamaailmaan, 2016-

2017
- Tarjousosaamista ruoantuottajille, 2017-2018
- Yhteisillä eväillä lähiruoka kasvuun Varsinais-

Suomessa, 2015-2018

Yritysryhmähankkeet
- Kasvulämäri – tiedolla maaliin, 2019-2020
- Pure Heart Finland, 2018-2020

Alueiden väliset
- 6Aika: Carbon Neutral Tourism 2020-2021
- FutureCrops – Uusia kasvilajeja tuotantoon, tietoa ja elämyksiä kysynnän ja 

liiketoiminnan tueksi, 2016-2019
- Hukka - Herneen, härkäpavun ja makealupiinin tuotanto ja uudet 

korjuumenetelmät, 2019-2021 
- Hyvinvointia Riistasta – Välmående av vilt, 2019-2021
- Innotori, 2016-2019
- Innovative Technologies and Concepts for Business Growth Based on Finnish 

Mushrooms (In-Mushroom), 2016-2018
- Koulutuksella osaamista luomukasvistuotantoon (KOULU), 2019-2021
- Kustens Mat, 2016-2019
- Lounais-Suomen metsäekosysteemipalvelut, 2015-2019
- Tiedolla ja osaamisella kasvuun – elintarvikealan yhteistyöhanke, 2016-2019
- Tulevaisuuden alkutuotannon menestystekijät Lounais-Suomessa, 2018-

2020
- Vastuullista proteiinia pöytään PROTE, 2018-2020

Kansainväliset
- Archipelago Access 2019-2021
- FinEst Countryside –Maaseutu, saaristo- ja kylämatkailu Itämeren alueella 

2018-2020



Valtakunnalliset kehittämishankkeet
ArvoBio - Puutarhatuotannon uusi kiertotalous 2015-2019

Bioaktiiviset yhdisteet osana tulevaisuuden biotaloutta, 2012-2017

DELICIOATS-hanke: Kauratuotteiden kansainvälisen Some-sisältömarkkinoinnin 
mallin kehittäminen 2018-2019

Elintarvikeviennin osaaja 2017-2019

Elintarviketietoasetuksen koulutushanke 2015-2016

ELOA - Elintarvikeviennin osaaminen kasvuun 2019-2021

ERIHYVÄ - Erityisruokavaliot, tarpeita ja mahdollisuuksia, 2016-2017

Finnish food innovations 2.0, 2016-2018

From Failand to Winland 2016-2019

Growcery 2019-2021

Houkutusten maailmasta lasten terveelliseen ruokaympäristöön - puhtia 
poikkihallinnollisuudesta 2019 -2020

Hungry for Finland – Ruokamatkailun tuotteistaminen 2018-2021

Hyvinvointia Luonnosta 2015-2016

Julkiskeittiöiden lähiruoan käytön muutos ja sen aluetaloudelliset vaikutukset 2019-
2020

Kasvavaa liiketoimintaa luonnontuotteista, 2019-2021

Kaurasta kaaliin, muikusta mustikkaan - pohjolan superruoat lautaselle, 2015-2016

Kiertotalous tutuksi 2017-2019

Kirkkautta pienpanimoiden laatutyöhön 2018-2019

KUMAKKA – Kumppanuusmaataloudella kestävyyttä, kilpailukykyä ja maatalouden 
arvostusta 2019-2021

Leg4Life 2019-2025

Luomubuumi - Lisää luomutuotteita rohkeilla kokeiluilla ja paremmalla osaamisella 
2018-2021

Luomun valtakunnallinen koordinaatiohanke, 2015-2017



Luomusertifioinnilla lisäarvoa -selvitys, 2017

Luonnonmarjat biotaloudessa, 2017-2019

Luonnontuotealan uuselintarvikekysymykset, 2016

Luonnontuotteiden saatavuuden varmistaminen ja yhteistyömuodot -selvitys (LT-
RASA), 2016-2017

Luonnontuotteiden vientivalmiuksien ja matkailukytkennän kehittäminen 2018-2019

Luonnontuotteista uutta liiketoimintaa (LUMO-INKA), 2016-2017

Luonnontuotteet monipuolistuvissa arvoverkoissa (LUMOA) – luonnontuotealan 
koordinaatiohanke, 2015-2018

Luonnosta kestävästi ja vastuullisesti 2019-2021

Luontoaskel hyvinvointiin 2018-2019

Lyhyet läheiset ketjut - lähiruoka ja sosiaalinen pääoma, 2015-2017

LÄHI-INNO - Räätälöimällä ammattikeittiöihin, 2015-2017

Lähiruoan koordinaatiohanke, 2015-2018

Miksi pakkausmerkinnät? 2019-2021

MarketWise -kansainvälisen markkinatiedon välityshanke 2018-2020

More than honey 2018-2021

Multaa ja mukuloita – ruoan ja ravinteiden kierto varhaiskasvatuksen opetuksessa 
2017-2019

Nimisuojasta kilpailukykyä, 2015-2016

NYT - Tuotekehitystä ja hankintaosaamista, 2015-2017

Package Heroes 2018-2023

Paikallisen ruuan tulevaisuuskuvat ja yhteiskunnalliset vaikutukset, 2015-2016

Paikallisruoan arvoketjua kehittämässä, 2015-2017

Pienistä puroista suuria väyliä 2019-2021

PROMO - Nimisuojatuotteiden monimediakampanja 2018-2019

RUOKAePELI - Lasten ruokatietoisuuden lisääminen pelillistämisen keinoin, 2015-
2017



Ruokahukka ruotuun, katse vesistöihin 2017-2019

Ruokajärjestelmän kansanterveydellisten vaikutusten kustannukset ja riskinarviointi 
2018-2019

RuokaMinimi 2018-2019

Ruokasektorin koordinaatiohanke 2018-2021

RuoKasvu 2018-2020

Suomalainen leipäkori, 2016-2018

Suomen RUOKA ja MATKAILU strategian jalkauttaminen, 2015-2017

SUPERHYVÄ – uusilla avauksilla menestykseen 2018-2020

Terveyttä edistävät välipalat koulujen ja kotien yhteistyönä, 2018

Tiedolla hyönteisalan tulevaisuuteen 2018-2020

Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin, 2015-2018

Uutta liiketoimintaa sivutuotteista 2017-2020

Verkostoista voimaa alueellisille metsä- ja luontopalveluyrityksille - MeLua metsään!, 
2018-2020


