
Ajankohtaiskatsaus 7.6.2019

Turun yliopiston Brahea-keskus, paivi.toyli@utu.fi ja heidi.valtari@utu.fi

Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, juha.rutanen@helsinki.fi
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Ruoka-ala kasvuun -tilaisuudet maakunnissa

- Toimijoiden aktivoiminen ja kokoaminen yhteistyön tiivistämiseksi ja eri 

toimijoiden yhteen saattamiseksi 

- Keski-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Kainuu, Varsinais-

Suomi, Lappi, Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Savo, Pohjois-

Karjala, Etelä-Savo, Etelä-Karjala ja Kymenlaakso

- Syksyllä Kanta- ja Päijät-Häme, Satakunta, Uusimaa ja Pohjanmaa

- Kokoaville alueellisille hankkeille nähdään tarve maakunnissa = tehostaa 

kehittämistä. Vaihtelua maakuntien välillä – osassa vakiintuneet ja 

verkostomaiset toimintatavat, ja toisissa niitä luodaan.  

- Yhteistyölle tarvetta eri tasoilla



Mihin ruokasektorin asiaan toivot valtakunnallista tukea?



Ruokasektoriryhmän tapaamiset 4 kertaa vuodessa

- 5.4. keskusteltiin mitä maakunnissa tapahtuu, millaisiin haasteisiin 

yrittäjät törmäävät ja millaisille asioille on tilausta 

- Seuraava 18.6.

Kansainvälistyminen

- yhteydenottoja eri maista ja keskustelua teemojen sisällöistä, viestintää 

esim. Artesaaniruuan SM, kv-sisältöinen Luomuelintarvikepäivä 2.10.

Valtakunnallinen yhteistyö mm. 

- Luonnontuotealan toimialaraportin julkistus 24.4

- tulossa Luonnonpäivä luomutiloilla 31.8. ja Osta tilalta! -päivä 14.9.

- Luonnontuotepäivät 5.-7.11.



Muu alueilla tai valtakunnallisesti tehtävän toiminnan 

tukeminen = osallistuttu ruoka-alan tilaisuuksiin, työryhmiin, 

ohjausryhmiin ja toimikuntiin liittyen esim. 

- Lähi- ja luomumessujen suunnittelu + palkintoraati

- Elintarvikelainsäädännön työryhmät

- Luomumarkkinaesitykset

- Osallistuttu luonnontuotevientiin liittyviin seminaareihin

- Käynnissä olevien valtakunnallisten hankkeiden kanssa tehty tiivistä 

yhteistyötä (mm. kutsuttu Ruoka-ala kasvuun tilaisuuksiin puhumaan ja 

osallistuttu toimenpiteisiin esim. ruokamatkailukilpailun arviointiraatiin 

sekä useisiin ohjausryhmiin)



Verkosto- ja teematapaamisia, kehittämisryhmiä

- Vienti- ja kv-toimijatapaaminen 12.3., seuraava 18.9.

- Luomukeruuasioihin liittyvässä keskustelussa oltu aktiivisesti mukana

- Luomun arvoketjuryhmät kokoontuneet (maito 5.3. ja 23.5.; kasvis 18.3.; 

liha 19.3. ja 14.5.) ja kokoontuvat edelleen syksyllä

- Pk-yritysten ja vähittäiskaupan yhteistyön kehittämistä, hyvien 

esimerkkien esiin nostamista

- Lisäarvotekijöiden hyödyntäminen kehittämisessä ja yrittäjyydessä, 

mietitään toimenpiteitä esim. luomukeruun ympärille ollaan kokoamassa 

pyöreän pöydän tapaamista 10.9.

- Proteiinin (erit. kasviproteiinin) elintarvikekäyttö -toimijatapaaminen 

kootaan syksyllä



Ruoka- ja digitreffeillä ajankohtaisinfoa

- Luomufoorumi 13.-14.3.

- Artesaaniruuan SM -kilpailut webinaari 20.5. 

- Luonnontuotealan hanketoteuttajien skype-tapaamiset 14.1., 11.3. ja 

20.5., seuraava 19.8.

- Syksylle ajateltu webinaareja liittyen: jakelukanaviin, 

brändäykseen/tuotteistamiseen, Amazon-verkkokauppaan, 

nimisuojamerkinnän käyttöön, yritysryhmiin innostamiseen, luomun 

kehittämissuunnitelmien tekoon maakunnissa – ideoita saa antaa!

- Valtakunnalliset ruokatreffit 27.11.: ajankohtaista ruokasektorilta sekä  

julkistetaan mm. elintarviketoimialaraportti (TEM toimialapalveluiden 

kanssa tehdään yhteistyötä)



- Ruokasektorin sähköposti ilmestyy noin viikoittain, muutama viimeisin 

katsottavissa myös https://aitojamakuja.fi/ruokasektorin-

koordinaatiohanke/

- Aitoluonto-uutiskirje on ilmestynyt 5 kertaa keväällä 

http://www.aitoluonto.fi/

- Aitoja makuja -uutiskirje ilmestyy neljä kertaa vuodessa

- Luomu Suomessa 2018 -kooste 

https://proluomu.fi/material/materiaalit/luomu-suomessa-tilastot/ (on 

myös englanniksi ja tulossa ruotsiksi, seuraa https://proluomu.fi/)

- Meidän kaikkien somekanavat ahkerassa käytössä

- Viestitään ajankohtaisista tutkimuksista ja selvityksistä

- Nostetaan ruokasektorin vaikuttavuutta esiin esim. pitkittäiskartoitusten 

kautta (hankkeet ja yritykset)
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https://proluomu.fi/material/materiaalit/luomu-suomessa-tilastot/
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