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T

ämän ruoka-asiakirjan tarkoituksena on esitellä Varsinais-Suomen ruokaketjun kehittämisen avainkohdat ohjelmakaudella 2014–2020.
Ruoka-asiakirja toimii työkaluna kaikille ruokaketjussa toimiville alueellisille yrityksille, kehittäjille, tutkijoille, koulutuksen järjestäjille sekä
muille sidosryhmille.
Ruoka-asiakirja pohjautuu ja toimii linjassa monien ohjelmakauden 2014–2020 kehittämisohjelmien kanssa: Hallituksen Lähiruokaohjelma
(2013) ja Luomuohjelma (2013), Ravitsemussuositukset (2014), TEM:n Maaseutupoliittinen
kokonaisohjelma 2014–2020, Varsinais-Suomen
Maaseudun kehittämisstrategia 2014–2020, Varsinais-Suomen Maakunta -strategia 2014–2020,
Lounais-Suomen ympäristöohjelma 2014–2020
ja Varsinais-Suomen Matkailustrategia 2013–020.
Lisäksi taustamateriaalina on käytetty tilastotietoja ja mm. Varsinais-Suomen ruokaketjun kehittämishankkeen tuloksia (www.varru.fi/aineistot).

Tämän ruoka-asiakirjan ja ohjelmakauden tavoitteina ovat yritysten toimintaedellytysten parantaminen, ruoan korostaminen terveyden ja
hyvinvoinnin edistäjänä, ruokakulttuurin vahvistaminen ja vastuullinen ruoantuotanto (kuvio 1).
”Elinvoimainen ruokaketju – Made in VarsinaisSuomi” kuvaa sitä näkemystä, joka edellä mainittujen tavoitteiden avulla pyritään saavuttamaan.
Ruoka-asiakirjan tavoitteena on kehittää tasapuolisesti kaikkia maakunnan ruokaketjun tuotannonaloja ja yrityksiä. Painopistealueiksi seuraavalla ohjelmakaudella 2014 - 2020 on valittu
lähiruokaohjelman sekä ravitsemus- ja ympäristösuositusten tavoitteiden mukaisesti: vihannes-,
puutarhamarja- ja hedelmäntuotanto; juoma- ja
vesitalous; kotimaisen proteiinin tuotanto. Läpileikkaavina teemoina ohjelmakaudella ovat koko
ruokaketjun kattavat biotalous ja tuotteistaminen
(kuvio 1).

Elinvoimainen ruokaketju – Made in Varsinais-Suomi
Biotalous
Tavoitteet

Painopistealueet ohjelmakaudella

1. Ruokaketjuyritysten toimintaedellytysten parantaminen

Vihannes-, puutarhamarja- ja hedelmäntuotanto

2. Ruoka terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä

Juomat ja vesi

3. Ruokakulttuurin vahvistaminen

Proteiinit

4. Vastuullinen ruoantuotanto

Tuotteistaminen
Kuvio 1. Ruokaketjun kehittämisen painopistealueet ja
tavoitteet ohjelmakaudella 2014–2020.
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1. Ruoka-asiakirjan tausta, tavoitteet ja
		 kehittämisen painopistealueet

Varsinais-Suomen ruokaketju merkittävä
aluetaloudellinen toimija ja työllistäjä

1.1. Tausta
Alueen elinvoimaisuus ja hyvinvointi perustuu työhön ja toimeentuloon. Varsinais-Suomi on yksi
Suomen merkittävimmistä ruoantuotantoalueista
(taulukko 1). Leipäviljoista kolmannes, öljykasveista vajaa neljännes ja valkuaiskasveista yli kolmannes
viljellään Varsinais-Suomessa. Varsinais-Suomi on
vahvaa vihannes- ja puutarhavihannesviljelyaluetta:
20 prosenttia maan puutarhaviljelmistä sekä avomaan- ja kasvihuonepinta-alasta on varsinaissuomalaisia, varhaisperunasta täällä tuotetaan 70 prosenttia. Maakunta on myös merkittävä sianlihan- ja
kananmunantuottaja - neljännes koko Suomen sian-

lihantuotannosta ja 60 prosenttia kananmunantuotannosta tuotetaan Varsinais-Suomessa (Tike 2012).
Neljännes Suomen meri- ja sisävesikalastajista toimii
Varsinais-Suomen alueella (taulukko 1).

Taulukko1. Viljelykasvien sato, puutarhaviljelmät,
kotieläintuotanto ja kalastajat sekä Varsinais-Suomen
% -osuus koko maan tuotannosta vuonna 2012.

Varsinais-Suomi

%-osuus koko maan
tuotannosta

Kokonaistuotanto Suomessa

282,0

31,5

895,0

Vehnä (milj. kg)

276,8

31,8

869,4

Ruis (milj. kg)

5,2

20,2

25,7

Rehuviljat (milj. kg)

502,9

15,9

3167,7

Öljykasvit (milj. kg)

19,7

24,5

80,3

Härkäpapu (milj. kg)

5,7

32,0

17,8

Herne (milj. kg)

5,4

51,4

10,5

Avomaanviljelmät (kpl)

602,0

19,1

3150,0

Avomaanviljely pinta-ala (ha)

3560,0

22,6

15729,0

Kasvihuoneviljelmät (kpl)

324,0

22,9

1417,0

Kasvihuonepinta-ala (ha)

1012,0

25,2

4011,0

6
Leipäviljat (milj. kg)

Varsinais-Suomen yrityksistä suurin osa (75 %) on
pieniä, alle viisi henkeä työllistäviä yrityksiä (kuvio
2), samoin valtakunnallisesti 65 % yrityksistä on mikRuokaketju on tällä hetkellä merkittävä aluetaloudel- royrityksiä. Viimeisten neljän vuoden aikana on juuri
linen toimija maakunnassa. Ruokaketjun suora työl- näiden yritysten määrä kasvanut eniten. Kokoluokissa
listävä vaikutus on runsas 17 200 henkeä (taulukko 5-9 henkeä, 10-19 henkeä ja yli 50 henkeä työllistä2). Varsinais-Suomen kaikista toimipaikoista 25 pro- vien elintarvikeyritysten määrässä on tarkasteluajankohtana tapahtunut hienoista kasvua
senttia on ruokaketjun toimipaikkoja
Varsinais-Suomessa, vastaavasti 20-49
ja maakunnan teollisuusyrityksistä 12
Varsinais-Suomen
yritysten määrässä on tapahtunut väprosenttia on elintarvikkeita jalostavia
yrityksistä suurin osa
henemistä (kuvio 2).
yrityksiä (Toimiala Online). Elintar(75 %) on pieniä, alle
vikkeiden tukku- ja vähittäiskaupassa
viisi henkeä työllistäviä Varsinais-Suomessa tehdyn ruoantuoliikevaihdon osuus on noin kolmanyrityksiä.
tannon aluetaloudellisen vaikuttavuunes koko Varsinais-Suomen tukku- ja
den selvityksen (2012) mukaan elinvähittäiskaupasta (Toimiala Online).
Tilastokeskuksen (2012) mukaan Varsinais-Suomessa tarvikejalostajien kasvuennusteet lupaavat Varsinaismaatalouden kokonaistulot olivat vuonna 2012 maan Suomeen vuoteen 2020 mennessä noin 3000 uutta
korkeimmat. Ruokaketjun yritykset tuottavat maakun- työpaikkaa ja alueen BKT:hen vajaan neljänneksen
nan laskennallisesta liikevaihdosta lähes 15 prosenttia (344 milj. euroa) parannuksen nykyiseen verrattuna
ja erityisesti elintarvikekaupan osuus liikevaihdosta (Määttä ja Törmä 2012). Kasvun vetureina ovat viimeisten vuosien aikana toimineet lähinnä pienet mikon huomattava noin 30 prosenttia (Toimiala Online).
ro- ja pk-yritykset. Ruokaketjussa panostukset tuleeRuoka-Suomen tilaston (6/2013) mukaan vuonna kin kohdentaa juuri alan kasvua tuottaviin yrityksiin.
2013 Varsinais-Suomessa oli 315 elintarvikejalostusyritystä, joka on 11 prosenttia maan kaikista elintarvikeyrityksistä. Maakunnista ainoastaan Uudellamaalla
on yrityksiä enemmän (431 kpl). Toimialoittain tarkasteltuna Varsinais-Suomessa on eniten leipomo- (83
kpl), teurastus- ja lihanjalostusyrityksiä (59 kpl) sekä
marjojen, hedelmien ja vihannesten jalostusyrityksiä
(48 kpl). Vähiten on maidon jatkojalostus- (9 kpl) sekä
Taulukko 2. Ruokaketjun toimipaikat, henkilöstö ja
juomien valmistusyrityksiä (11 kpl).
liikevaihto Varsinais-Suomessa vuonna 2012.
Toimipaikat (kpl)

Puutarhaviljelmät*

Kotieläintuotanto
Maito (1000 l)

62692,0

2,9

21 803 26

Naudanliha (milj. kg)

3,3

4,1

80,4

Sianliha (milj. kg)

50,8

26,3

192,8

Kananmunatuotanto (tilat)

117,0

47,6

246,0

Kalastajat (meri- ja sisävesi)**

611

24

2538
Lähde:
Tike 2012,*maataloustilastot 2012,**RKTL 2012.
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%-osuus V-S:n
toimipaikoista

Henkilöstö
(kpl)

%-osuus V-S:n
henkilöstöstä

Liikevaihto
(milj. €)

Alkutuotanto ja kalastus

6469

5811

623 **

Elintarvikeyritykset

315*

2506

812

Elintarvikkeiden ja juomien
tukkukauppa

135

1104

1000

Elintarvikkeiden ja
juomienvähittäiskauppa

564

3273

1151

Ravitsemistoiminta

1193

4548

421

Yhteensä

8361

25 % kaikilla
toimialoilla

17242

13,7 % kaikilla
toimialoilla

4007

%-osuus
liikevaihdosta

14,6 % kaikilla
toimialoilla

Lähde: Toimiala Online toimipaikkatilastot ELY-keskuksittain 2012 ja *Ruoka-Suomi 6/2013.
** Maatalouden tulot. Suomen virallinen tilasto (SVT): Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto 2012
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1.3. Ruokaketjun kehittämisen
		 painopistealueet

Kuvio 2. Varsinaissuomalaisten elintarvikeyritysten määrä (kpl) ja niiden määrän kehitys kokoluokittain (henkilöstömäärä) vuosina 2009–2013 (Lähde: Ruoka-Suomi tilastot 6/2013).
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1.2. Ruoka-asiakirjan tavoitteet
Maakunnallinen ruokaketju on merkittävä työllistäjä
ja aluetaloudellinen toimija ja sen kasvunäkymät ovat
myönteiset (Määttä ja Törmä 2012). Tämä yhdistettynä lähellä tuotetun ruoan kysynnän kasvuun, edullisiin tuotanto- ja kasvuolosuhteisiin sekä markkinoiden läheisyyteen luovat erinomaisen pohjan varsinaissuomalaisen ruokaketjun kasvulle ja menestykselle.
8

Tämän ruoka-asiakirjan tarkoituksena on esitellä
Varsinais-Suomen ruokaketjun kehittämisen pääkohdat ohjelmakaudella 2014–2020. Se toimii työkaluna
kaikille alueellisille kehittäjille, tutkijoille, koulutuksen järjestäjille, yrityksille sekä muille sidosryhmille.
Ruoka-asiakirjan näkemykset pohjautuvat ja toimivat
linjassa monien ohjelmakauden 2014–20201 kehittämisohjelmien kanssa.
Ohjelmakauden tavoitteina ovat ruokaketjun yritysten

Ruoka-asiakirjassa halutaan kehittää tasapuolisesti
kaikkia alueen ruokaketjun tuotannonaloja ja yrityksiä.
Kuitenkin ohjelmakaudella 2014–2020 halutaan tuotannonaloista nostaa esille aiemmilla ohjelmakausilla
vähäisemmälle huomiolle jääneisiin – vihannes-, marja- ja hedelmäntuotanto, vesi ja juomanvalmistus
sekä kotimainen proteiinin tuotanto lähiruokaohjelman ja ravitsemus- ja ympäristösuositusten tavoitteiden mukaisesti. Kuvioon 3 on havainnollistettu ruokaketjun kehittämisen painopistealueet, joiden avulla
saavutetaan ohjelmakauden 2014–2020 tavoitteet.

alkupäässä tuotteistamisella ja jalostuksella voidaan lisätä lyhyempiä jakeluketjuja ja yritysten kannattavuutta. Tehokkaalla neuvonnalla ja tulevaisuusajattelulla
yrittäjiä voidaan kannustaa yritystoiminnan kasvattamiseen, yhteistyöhön ja riskienhallintaan. Pienet elintarvikealan yritykset tarvitsevat apua, tukea ja neuvontaa tuotekehitystyöhön ja tuotteistukseen.

Vihannes-, puutarhamarja- ja
hedelmäntuotanto
Maakunnan edulliset viljelyolosuhteet ja puhdas kasteluvesivaranto luovat hyvät edellytykset puutarhatuotannolle. Samoin alueen sijainti lähellä kuluttajia antaa
hyvät mahdollisuudet kasvattaa tuntuvasti avomaan-

Elinvoimainen ruokaketju – Made in Varsinais-Suomi
toimintaedellytysten parantaminen, ruoan merkityksen korostaminen terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä, ruoan arvostuksen lisääminen ja vastuullinen
ruoantuotanto. ”Elinvoimainen ruokaketju - Made in
Varsinais-Suomi” kuvaa sitä näkemystä, joka näillä tavoitteilla pyritään saavuttamaan.
Ruoka-asiakirjan avulla halutaan luoda hyvät toimintaedellytykset varsinaissuomalaisen ruokaketjun
kehittämiseksi siten, että se pystyy parhaalla mahdollisella tavalla vastaamaan asiakkaiden ja ympäröivän
yhteiskunnan asettamiin tarpeisiin ja odotuksiin sekä
toimimaan vastuullisen ja resurssitehokkaan ruoantuotannon ja hyvinvoinnin edelläkävijänä. Ruokaketjuun katsotaan tässä asiakirjassa kuuluvan alkutuottajat, elintarvikkeiden jalostajat, ammattikeittiöt,
kauppa ja kuluttaja sekä ruokaketjuun liittyvä jakelu ja
logistiikka.

Hallituksen lähiruokaohjelmassa (2013) lähiruoalla tarkoitetaan erityisesti
paikallisruokaa, joka edistää oman alueen paikallistaloutta, työllisyyttä ja
ruokakulttuuria, joka on tuotettu ja jalostettu oman alueen raaka-aineista ja
joka markkinoidaan ja kulutetaan omalla alueella.
Hallituksen lähiruokaohjelman tavoitteena on parantaa alkutuotannon
mahdollisuuksia, monipuolistaa lähiruoan tuotantoa ja lisätä sitä kysyntää
vastaavaksi, nostaa paikallisesti tuetetun ruoan jalostusastetta, parantaa
pienimuotoisen elintarvikejalostuksen ja myynnin mahdollisuuksia
lainsäädännön ja neuvonnan keinoin, kasvattaa lähiruoan osuutta julkisista
hankinnoista parantamalla hankintaosaamista ja laadullisia kriteereitä,
tiivistää lähiruokasektorilla toimivien yhteistyötä sekä lisätä ruoan ja
ruokaketjun toimijoiden arvostusta
Hallituksen lähiruokaohjelma (2013) ja Hallituksen luomualan kehittämisohjelma (2013) ja kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020, Ravitsemus¬suositukset (2014), TEM:n Maaseutupoliittisen kokonaisohjelma 2014–2020, Varsinais-Suomen Maakuntastrategia 2014–2020, Varsinais-Suomen Maaseudun kehittämisstrategia 2014 - 2020, Varsinais-Suomen Matkailustrategia 2013–2020 ja Lounais-Suomen ympäristö¬ohjelma 2014–2020. Taustamateriaalina on käytetty mm. Varsinais-Suomen ruokaketjun kehittämishankkeessa (VARRU) vuosina
2011–2013 tehtyjä selvityksiä, haastatteluja, työpajamateriaaleja sekä tilastotietoja (www.varru.fi/aineistot).
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Biotalous
Tavoitteet

Painopistealueet ohjelmakaudella

1. Ruokaketjuyritysten toimintaedellytysten parantaminen
2. Ruoka terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä
3. Ruokakulttuurin vahvistaminen
4. Vastuullinen ruoantuotanto

Vihannes-, puutarhamarja- ja hedelmäntuotanto
Juomat ja vesi
Proteiinit

Tuotteistaminen
Kuvio 3. Ruokaketjun kehittämisen painopistealueet ja tavoitteet ohjelmakaudella 2014–2020.
Läpileikkaavina teemoina ohjelmakaudella ovat biotalous ja tuotteistaminen, jotka kattavat koko ruoantuotantoketjun. Ruokaketju käyttää kokonaisvaltaisesti luonnonvaroja tuotannossaan ja se on riippuvainen
puhtaan veden, energian ja tuotantopanosten saatavuudesta sekä niiden riittävyydestä. Koko tuotantoketjussa tuleekin edistää luonnon resurssien tehokasta
ja kestävää käyttöä taloudellisesti kannattavilla, uusilla
toimintatavoilla.
Biotalous määritellään taloudeksi, joka käyttää
luonnonvaroja ravinnon, tuotteiden, energian
ja palveluiden tuottamiseen. Biotalous pyrkii
siten edistämään talous- kehitystä, luomaan
uusia työpaikkoja, vähentämään riippuvuutta
fossiilisesta energiasta ja ehkäisemään
ekosysteemien köyhtymistä.
(Suomen biotalousstrategia TEM 2014).
Keskeistä ruoantuotannossa on tuotteistaminen. Paikallisesti tuotetun ruoan saatavuutta tulee entisestään
parantaa muun muassa jalostusastetta nostamalla sekä
palvelutoimintaa kehittämällä. Erityisesti ruokaketjun

vihannes-, hedelmän- ja puutarhamarjatuotantoa sekä
kehittää logistisia mahdollisuuksia. Varsinais-Suomessa on korkeatasoista puutarhatalouden tutkimusta,
jota hyödyntämällä voidaan edelleen parantaa muun
muassa kasvihuoneviljelyä ja sen tehokkuutta niin
tuotannossa kuin resurssien käytössä, kuten kasvihuoneiden käytön monipuolistamisessa. Ilmatieteenlaitoksen tutkimusten mukaan viimeisten vuosikymmenten aikana kasvukaudet ovat olleet pidempiä ja
lämpösummat korkeampia (Hakala ja Peltonen-Sainio
2008). Tämä luo mahdollisuudet uusien erikoisvihannesten ja -hedelmien tuotannon kehittämiselle.

Juomat ja vesi
Talousvesi on tärkein juoma joko sellaisenaan tai osana muita elintarvikkeita kuten kahvi, tee tai mehu.
Talousvettä tarvitaan tämän lisäksi alkutuotannossa ja
elintarvikkeiden jalostuksessa. Tuotannon puhtauden
ja jatkuvuuden samoin kuin ympäristön viihtyvyyden
vuoksi vesivarojen riittävyyteen ja hoitoon tulee kiinnittää huomiota. Ilmastonmuutoksen on arveltu globaalisti vaikuttavan talousveden määrään ja laatuun.

Varsinais-Suomen ruokaketjun kehittämishanke (VARRU) toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007–2013
ja sitä rahoittaa Varsinais-Suomen ELY-keskus.

9

Proteiinit
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to ja jalostaminen tarjoavat maakunnassamme uusia
mielenkiintoisia avauksia (Karlin, Louhivaara & Vähämiko 2014). Kotimaiseen kasviproteiinin suhtaudutaan myönteisesti ja valmiiden tuotteiden kysyntä on
jatkuvassa kasvussa, mutta on selvää, että sekä viljelyssä että jalostamisessa tarvitaan tulevaisuudessa paljon
uutta teknologista osaamista ja tiivistä yhteistyötä niin
tutkimuksen kuin kuluttajien suuntaan. Kotimaiset
kasviproteiinilähteemme kaipaavatkin huomiota niin
viljelijöiden, jalostajien kuin myös kuluttajien parissa.

Eläinproteiinit
Meren läheisyydestä johtuen Varsinais-Suomessa on
perinteikäs ja merkittävä kalastus-, kalanviljely-, kalanjalostus toimiala. Varsinais-Suomessa toimii vahva
kalaketju, jota tukee niin siihen linkittyvä teollisuus,
kuten kalarehujen jalostajat, kalankasvattajat kuin kalanjalostajat. Markkinat eivät kuitenkaan toimi kalaketjussa, sillä kotimaisen kalan kysyntä ylittää jatkuvasti tarjonnan (Törmä ja Määttä 2012). Kotimaisen
kalan markkinaosuuden kasvattaminen luo mahdollisuuksia tulevaisuudessa.

Proteiinit jaetaan tässä ruoka-asiakirjassa eläin- ja
kasviperäisiin proteiineihin. Asiaa tarkasteltaessa on Kotimaiselle kalataloudelle luo haasteita sen heikko
tärkeää huomioida, että Suomi ei ole omavarainen kannattavuus, huono imago, tiukka hallinto, kalastaeläinrehuissa kasviproteiinin osalta,
jien ikääntyminen ja logistiikka. Koko
vaan hyvin riippuvainen tuontiproteKuluttajat ovatkin yhä kalatalouden imagoa nostaminen on
iinista. Ihmisravinnon kannalta, prote- kiinnostuneempia kasvi- tärkeää, jotta alalle saadaan lisää yrittäiinit ovat ravitsemuksemme tukipilari
jiä ja osaavaa työvoimaa. Uusien ravitpohjaisista proteiinija suurimmalla osalla aikuisista protesemussuositusten mukaan kala on hyvä
lähteistä.
iininsaanti täyttyy ongelmitta. Proteravintolähde niin ravitsemuksellisesti
iininkäyttötottumuksiamme kuitenkin leimaa runsas kuin ympäristönkin kannalta. Suomessa ympäristöyseläinperäisen proteiinin käyttö, sillä aikuisikäisten tävällisen kalanviljelyn ja –kasvatuksen mahdollisuusuomalaisten proteiininsaannista jopa noin kolman- det olisi hyödynnettävä paremmin yhteistyössä eri
nes tulee liharuoista ja noin neljännes maitotalous- viranomaisten kanssa, esimerkiksi kalan ympäristöystuotteista.
tävällisen sertifikaatin lanseerauksessa. Alueella on
myös hyvät edellytykset kehittää vesiviljelyä. Maakuntamme voisi toimia näissä edelläkävijänä.
Kasviproteiini
Proteiinikasvit ovat ekologisia, viljelykiertoon sopivia
ja biodiversiteettiä kasvattavia lajeja, joista tunnetuimpia kotimaiseen viljelyymme soveltuvia ovat herne,
härkäpapu, pellava ja hamppu. Kuluttajat ovatkin yhä
kiinnostuneempia kasvipohjaisista proteiinilähteistä. Useat tulevaisuuden ruokatrendejä ennustavista
markkinatutkimuksista ovat nostaneet kasviproteiinin
ruokateollisuuden kasvavaksi trendiksi (Allegra Food
Strategy Forum 2013). Ravitsemussuositukset (2014)
rohkaisevat palkokasvien ja siementen käytön lisäämiseen ja ne tulevat vääjäämättä lisäämään kotimaisen
kasviproteiinin tarvetta ammattikeittiöissä ja vähittäiskauppojen valikoimissa. Kasviproteiinin tuotan-

Kotieläintuotannossa Varsinais-Suomen vahvuuksia ovat sikatalous ja kananmunan tuotanto (ks. luku
1.1). Maakunnassa on myös useita lammastiloja, jotka myyvät tuottamansa lihan suoraan kuluttajille ja
ammattikeittiöille. Valtaosa sianlihan ja kananmunan
tuotannosta on sopimustuotantoa elintarviketeollisuuden kanssa, ja aika ajoin se kärsii heikosta kannattavuudesta ja ylituotannosta. Vastaavasti esimerkiksi
luomusianlihatuotteista on pulaa. Näillä tuotannonsektoreilla on mahdollista lisätä kannattavuutta muun
muassa eläinten hyvinvoinnin tuotteistuksella, tuotekehityksellä ja jalostusasteen nostamisella sekä suorilla asiakaskontakteilla.
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2. Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

T

ähän lukuun on koottu kehittämistoimenpiteitä
luvussa 1.2 esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Päälinjoina ovat ruokaketjun yritysten toimintaedellytysten parantaminen, ruoan merkitys terveyden
ja hyvinvoinnin edistäjänä, ruokakulttuurin vahvistaminen ja vastuullisen ruoantuotannon edistäminen.
Kehittämisen avainkohdat on koottu asiakirjassa esitettyjen kokonaisuuksien pohjalta keskittyen ruokaketjun yritysten, toimijoiden, kehittäjien ja sidosryhmien näkemyksiin sekä alakohtaiseen tutkimustietoon.

muuttuvissa markkinatilanteissa
• Uudet sopimusmuodot ja -mallit, joilla
huolehditaan tuotannon jäljitettävyydestä ja
läpinäkyvyydestä
• Vaihtoehtoisten jakelu- ja myyntikanavien
esittely ja löytäminen
• Uusien älykkäiden logistiikkateknologioiden
kartoittaminen
• Yrittäjien ja ammattikeittiöhenkilökunnan
hankintaosaamisen lisääminen
• Yrittäjien myynti- ja markkinointiosaamisen
sekä yhteistyön lisääminen

2.1. Ruokaketjuyritysten toiminta		 edellytysten parantaminen
Asiakaslähtöisyys ja tuotteistus
Ruokaketjun toiminnan lähtökohtana on toiminnan
kannattavuus läpi koko ruokaketjun, asiakaslähtöisyys
sekä toimitusvarmuus. Markkinavuoropuhelun toimivuus ja vastavuoroisuus ruokaketjussa mahdollistavat,
että tieto ja tuotteet virtaavat saumattomasti ja ketju
toimii kannattavasti ja tehokkaasti asiakkaitaan palvellen.
Ruokaketjussa on erilaisia asiakkuuden tasoja, kuten
kuluttajat, yksityinen HoReCa-sektori, julkiset ammattikeittiöt ja kauppa. Asiakkaasta riippuen tuotekonsepteissa tulee huomioida eri tekijöitä. Kuluttajat tekevät
valintoja, joita ohjaavat arvot, tarpeet ja odotukset.
Tulevaisuudessa kysyntärakenne tulee entisestään pirstaloitumaan; mm. erikokoiset kotitaloudet ja eri ikäryhmien tarpeet, erityisruokavaliot ja monikulttuuriset
kuluttajat, luovat ruokaketjulle mahdollisuuksia.
Ohjelmakaudella toteuttavia toimenpiteitä ovat
esimerkiksi:
• Ruokaketjutoimijoiden välisen yhteistyön ja
markkinavuoropuhelun lisääminen
• Uusien menetelmien kehittäminen asiakasryhmien tarpeiden selvittämiseen ja
ymmärtämiseen
• Yrittäjien valmiuksien kehittäminen asiakkaan
tarpeiden ennakointiin sekä reagointiin

Varsinais-Suomen ruokaketjun kehittämishanke (VARRU) toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007–2013
ja sitä rahoittaa Varsinais-Suomen ELY-keskus.
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Juomamarkkinoiden trendinä on virvoitusjuomien
kulutuksen lasku ja toisaalta kivennäisvesien tuoteryhmän kasvu. Hedelmä- ja marjajuomat ovat suurin
mehutuoteryhmä, ja niiden kulutus on tasaista (Kehittyvä Elintarvike 4/2012). Panimoteollisuuden mukaan
kotimaisten juomamarkkinoiden kehitystä muokkaavat samat trendit kuin muuallakin maailmassa, ennen
kaikkea keveys ja luonnollisuus. Juomateollisuus on
ollut hyvin keskittynyt toimiala aina viime vuosiin
asti. Nyt alalle on syntynyt pienempiä panimoita ja
juomanvalmistajia, joiden tuotteista kuluttajat ovat
kiinnostuneita. Nämä toimijat ovat piristäneet seutukuntien aluetaloutta mm. Vakka-Suomessa. Samoin
muiden juomien valmistus on vahvistunut, esimerkiksi alueen marjan- ja hedelmän viljelijät jalostavat
osan sadostaan juomiksi, joilla on myös vientimahdollisuuksia. Pullotetut vedet, kylmäpuristetut ja muut
mehut, kerta-annoksina myytävät juomat sekä sesonkituotteista sima ja glögi ovat esimerkkejä juomanvalmistuksen mahdollisuuksista.
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Yhteistyö, verkostoituminen ja koko ruokaketjun toiminnan ymmärtäminen ovat paikallisen ruoantuotannon menestyksen tae. Yritysten välisen yhteistyön
sekä yritysverkostojen synnyttämiselle on tarve niin
toimialojen välillä kuin sisälläkin. Luonnollisia yhtymäkohtia elintarvikealalla voidaan löytää esimerkiksi
niin elintarvikealan, matkailun kuin teknologia-, logistiikka- sekä luovien alojen kanssa.
Yhteistyöverkostojen rakentamisen ja hyvien käytäntöjen hyödyntämisen tulisi olla sekä alueellista, kansallista että kansainvälistä. Eri toimialojen välisellä
yhteistyöllä ja vertailuanalyyseilla (benchmarking)
voidaan löytää uusia toimintatapoja alan ja yrittäjien
kehittämiseksi.

12

Ohjelmakaudella toteuttavia toimenpiteitä ovat
esimerkiksi:
• Uusien yritysmuotojen edistäminen ja
mallintaminen: yhteisyritykset, yhteistyö ja
alihankintaketjut sekä omistajuuden uudet
ratkaisut
• Eri toimialojen välisen yhteistyön kehittäminen
ruokaketjun kanssa
• Uusien hyvien käytäntöjen ja ideoiden
oppiminen muilta kuin elintarvikealan
toimialalta
• Yrittäjien jaksamisen ja verkostoitumisen
tukeminen esim. mentoroinnin avulla
• Mikroyritysryhmien rakentaminen
• Yrityksen kansainvälistymisen ja viennin
konkreettiset edistämistoimenpiteet

Yritysten tuki-, ohjaus- ja neuvontapalvelut
sekä omistajanvaihdokset

tyksen alkuvaiheessa joustavan rahoituksen turvaaminen on keskeisessä roolissa.
Ohjelmakaudella toteuttavia toimenpiteitä ovat
esimerkiksi:
• Yrityslähtöiset tuki-, ohjaus- ja neuvontapalvelut
• Elintarvikeyrittäjyyden neuvonta- ja tiedotuspalvelu, joka pystyy nopeasti ja asiantuntevasti
vastaamaan elintarvikeyrittäjien tarpeisiin ja
palvelemaan heitä alan substanssiasioissa
• Yrityslähtöisten tutkimus- ja kehittämispalveluiden saattaminen helpommin yrittäjien
käyttöön

Maaseudun infrastruktuurin kehittäminen
Alueen yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi
tulee huomioida infrastruktuurin jatkuva kehittäminen koko maakunnan alueella. Maaseudun ja ruoantuotannon kilpailukyvyn näkökulmasta on tärkeää
turvata vesi-, sähkö-, tietoliikenne- ja jätehuolto sekä
tiestön ylläpito, sen kunto ja rakenne myös maaseutualueilla. Alkutuotantotilojen rakennemuutoksen kiihtyessä ja yritystoiminnan laajetessa on oleellista kiinnittää huomioita niihin maakäytön ratkaisuihin, joilla
voidaan turvata alueellinen ruoantuotanto.
Ohjelmakaudella toteuttavia toimenpiteitä ovat
esimerkiksi:
• Infrastruktuurin ylläpidetään ja kunnostetaan
lähituotantoa tukevasti
• Maankäytössä ja kaavoituksessa on huomioitava
kestävien energiaratkaisujen mahdollisuus
• Huolehditaan maankäytön pitkäjänteisestä
suunnittelusta ja kaavoituksesta ruoantuotannon
näkökulmasta

Koulutusmahdollisuudet ja työvoiman

Yritystukien riittävyyteen ja yksinkertaisempaan
saatavuus
hallinnointiin tulisi kiinnittää erityistä huomiota,
jotta alalla jo toimivia yrittäjiä voidaan innostaa laa- Elintarvikealan yritysten ja työvoiman koulutusjentamaan toimintaansa ja uusia yrittäjiä saadaan mahdollisuuksia on maakunnassa tuettava. Yhtäältä
osaavan ja motivoituneen työvoiman
houkutelluksi elintarvikealalle. Yrisaatavuus on keskeistä elintarvikealan
tystuet mahdollistavat myös uusien
Yritysten välisen
yritysten toiminnan kannalta. Toisaalyritysten syntymisen, sukupolven- ja
yhteistyön sekä
ta merkittävää on myös yrittäjien oma
omistajanvaihdokset, toimivien yriyritysverkostojen
koulutus sekä ruokaketjun yrittäjyystysten kehittämisen, kasvamisen ja
synnyttämiselle on
kasvatus.
investoinnit sekä ulkopuolisen työntarve niin toimialojen
tekijän palkkaamiseen. Tietotaidon
välillä kuin sisälläkin.
Ollakseen tulevaisuudessa houkuttesaumaton siirtäminen yritystoiminleva ja varma työllistäjä sekä kilpainassa on tärkeää. Yritystoiminnan jatkajia voidaan motivoida alalle uusilla ”matalamman lukykyinen elinkeino, elintarvikealan tulee kiinnitkynnyksen”-malleilla. Omistajanvaihdoksissa ja yri- tää huomiota alan houkuttelevuuden rakentamiseen
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ja omaan kannattavuuteen. Työvoimaa tulee pystyä
palkkaamaan yhteisesti eri yritysten kesken. Tähän on
selkeä tarvetta erityisesti alkutuotannossa sekä pienillä elintarvikejalostajilla, joilla ei ole mahdollista kokopäiväisen ja pitkäaikaisen työvoiman palkkaamiseen.
On tärkeää säilyttää maakunnassa myös laadukas elintarvikealan ammattikoulutus, korkeakouluopetuksen
lisäksi.
Alan kilpailukyvyn turvaamiseksi yrittäjien oman
osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen
on luotava mahdollisuus. Elintarvikealan yrittäjyyskasvatusta tulee lisätä läpi koulutusketjun. Maakunnassa tulee turvata korkeatasoinen ammatillinen nuoriso- ja aikuiskoulutusopetus niin työntekijöille kuin
yrittäjiksi aikoville. Lisäksi on turvattava laadukas täydennyskoulutus ja kurssitustoiminta hankkeiden avulla. Yhteiskunnan muutosten nopea turbulenssi vaikuttaa myös elintarvikealalla, ja siksi näihin on pystyttävä
nopeastikin vaikuttamaan, mm. kouluttamalla ns. alan
vaihtajia ja työttömäksi jääneitä.
Ohjelmakaudella toteuttavia toimenpiteitä ovat
esimerkiksi:
• Koko ruokaketjun koulutusjärjestelmän
vuoropuhelun lisääminen
• Yrittäjille kohdistetut joustavat koulutus- ja
uusimman tiedon hyödyntämismahdollisuudet
• Ruokaketjuun kohdentuva yrittäjyyskasvatus

2.2. Ruoka terveyden ja hyvinvoinnin
		 edistäjänä
Elintarvikealan korkealuokkainen ja kansainvälisesti
tunnustettu tutkimus elintarvikkeiden terveyttä edistävien raaka-aineiden, aistittavien ominaisuuksien,
sekä ihmisten yksilöllisten makumaailmojen välillä
antavat alueelle etulyöntiaseman erikoistumisen ja
menestyksen tiellä. Lisäarvotuotteiden kehittäminen yhteistyössä alueen pk-yritysten kanssa on jo nyt
maakunnan ylpeydenaihe ja hyvinvoinnin tuoja. Uusien raaka-aineiden tutkimusta ja sovellusten kehittämistä terveellisten elintarvikkeiden ainesosina on
jatkettava.
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Verkostoituminen ja yhteistyö

lisimman kestävä, ja silti kuluttajalle nautinnollinen.
Ravitsemusosaamista tarvitaan läpi ruokaketjun, jotta terveyden edistäminen laajasti on mahdollista.
Myös julkisen ruokahuollon kehittämisessä tulisi huomioida niin ruoantuotannon kokonaisvaikutukset
niin lapsille, pitkäaikaissairaille kuin vanhuksille. Tavoitteena on löytää tuotteistettuja kokonaisratkaisuja
sekä palvelumalleja julkiselle ruokapalveluketjulle.
Ohjelmakaudella toteuttavia toimenpiteitä ovat
esimerkiksi:
• Terveellisten lisäarvotuotteiden kehittäminen
• Tuotekehitys- ja aistipalveluiden
hyödyntäminen asiakaslähtöisten tuotteiden
kehittämisessä
• Ravitsemuskasvatus ja -osaamisen
sisällyttäminen alan koulutustarjontaan
• Uusien sovellusten kehittäminen ravitsemusseurantaan ja ruokavalintoihin vaikuttamiseen
• Julkisen ruokapalvelun toimintamallin
kehittäminen

Ravinnolla on merkitys sairauksien synnyn ennaltaehkäisyssä. Ruoalla on täten huomattava kansanterveydellinen ja näin myös taloudellinen vaikutus. Ravitsemussuositusten (2014) tavoitteena on terveyttä
edistävä ruokavalio Pohjoismainen ruokalautanen,
joka on samalla myös ympäristön kannalta mahdol-
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vetovoimatekijäksi muun muassa lähiruoka-ajattelu,
vuodenaikoihin perustuvat sesonkiherkut, alan korRuoan arvostuksen lisääminen
keatasoineen koulutukseen perustava osaaminen, inRuoka on keskeinen osa kulttuuriamme niin arjessa novatiivinen tuotekehittely ja eri toimijoiden yhteistyö
kuin juhlassa. Ruoan arvostuksen nostaminen koko takaavat maakunnalle ainutlaatuisen mahdollisuuden
nousta kansainvälisestikin tunnetuksi
ruokaketjussa ja kuluttajien keskuudessa
Omaleimainen
gastronomiseksi matkailukohteeksi.
vaikuttaa myös yleiseen suhtautumiseen
ruokakulttuurimme,
ruokaan, sen tuotantoprosessiin sekä
ruokakulttuurimme,
kuluttamisen ekologisuuteen ja taloudel- alueen luonnon antimet Omaleimainen
lisuuteen. Kuluttajat ovat osaltaan vie- ja sesonkiherkkumme alueen luonnon antimet ja sesonkiantavat hyvät eväät herkkumme antavat hyvät eväät myös
raantuneet ruoantuotannosta ja ruokamyös matkailulle.
matkailulle. Kasvanut ravintola- ja kahketjun toimintamalli on heille vierasta.
vilakulttuuri, torit ja ruokakulttuuritaErilaisilla kehittämistoimenpiteillä, kuten ruokakasvatuksella voidaan, vaikuttaa kuluttajien pahtumat elävöittävät ja kiinnostavat yhtäältä matkailijoita ja toisaalta saattavat ruoantuottajat ja kuluttajat
ruoka-asenteisiin ja ruoan arvostuksen lisäämiseen.
tietoiseksi toisistaan. Ruokamatkailun kehittämissä
Ohjelmakaudella toteuttavia toimenpiteitä ovat
voidaan hyödyntää alueen vahvaa läntistä ruokakultesimerkiksi:
tuuria. Tulevaisuudessa on huolehdittava ruokakult• Ruoantuotannon ja alkuperän sekä arvostuksen
tuurin luovuudesta ja uusiutumisesta, sillä ruokakultlisääminen viestinnän keinoin
tuuri rikastuu erilaisten väestöryhmien kohtaamisesta
• Kuluttajien ja tuottajien välisen yhteistyön
ja uusien sukupolvien ruokamuistoista.
lisääminen mm. yritysvierailuilla
• Ruokakasvatuksen vakiinnuttaminen varhaisOhjelmakaudella toteuttavia toimenpiteitä ovat
kasvatuksessa ja kouluissa
esimerkiksi:
• Kaupunkiviljelyn edistämistoimenpiteet
• Lähiruoan esiintuominen ravintoloissa,

Ruoka osana matkailua
Ruokakulttuuri liittyy keskeisesti myös vapaa-aikaan,
matkailuun ja turismiin. Paikallinen ruoka ja ruokakulttuuri on nostettu Varsinais-Suomen matkailuohjelmassa (2013–2020) yhdeksi alueen matkailun

kahviloissa, pitopalveluissa (Horeca-sektori)
• Lähiruoan esilletuominen erilaisissa yleisötapahtumissa, messuilla jne.
• Maakunnan torikulttuurien elvyttäminen
• Ruokakulttuurin esille nostaminen ja
arvostuksen lisääminen

2.4. Vastuullinen ruoantuotanto
Elintarvikeyritysten näkemys tulevaisuuden kulutuskysynnästä on, että kuluttajat vaativat yrityksiltä jatkossa yhä enemmän läpinäkyvyyttä sekä eettistä, vastuullista ja ympäristöystävällistä toimintatapaa (Törmä ja Määttä 2012). Ruokaketjun yrityksillä on hyvät
mahdollisuudet vastata tähän luomalla vastuullisesta
ruoantuotannosta alueelle kilpailuetutekijän. Vastuullisuuden teemat jakautuvat kolmeen osa-alueeseen, taloudelliseen, sosiaaliseen ja ekologiseen vastuullisuuteen, jotka ovat kiinteästi sidoksissa toisiinsa.
Vastuullisuus liittyy kiinteästi resurssitehokkuuteen.
Ollakseen kestävää niin taloudellisesti, sosiaalisesti
kuin ympäristönkin kannalta ruoan tuotannon ja jalostuksen pitää olla resurssitehokasta. Resurssitehokas
tuotanto ottaa huomioon tuotantopanosten ja sivuvirtojen optimaalisen käytön, suljetun ravinnekierron
sekä energiatehokkaat ratkaisut ja teolliset symbioosimahdollisuudet.
Ruokavalinnoilla tehdään päivittäin merkittäviä valintoja niin talouden kuin ympäristön kannalta. Ruoan
alkuperän sekä elintarvikkeiden jäljitettävyyden merkitys kasvaa ruokaskandaalien vaikutuksesta. Oikealla
ja todennetulla tiedolla sekä ruokaviestinnällä voidaan
huolehtia siitä, että kuluttajat voivat perustaa ruokavalintansa oikean tiedon varaan. Julkisella ruokapalvelulla on merkittävä rooli vastuullisen ruoantuotannon
edistämisessä.
Varsinaissuomalaisella ruokaketjulla on vaikutus ympäristön ja esimerkiksi Itämeren tilaan. Lounais-Suomen ympäristöohjelman 2014–2020 ruokalautanen
ympäristövaikuttajana -teemalla ja ravitsemussuositusten (2014) kautta voidaan vaikuttaa koko elintarvikeketjun ympäristöosaamisen tilaan. Tuotannon tulee
tapahtua luonnonvarojen ehdoilla erityisesti maaperän ja sen puhtauden, veden ja luonnon monimuotoisuuden osalta.
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2.3. Ruokakulttuurin vahvistaminen

Ohjelmakaudella toteuttavia toimenpiteitä ovat
esimerkiksi:
• Uusien liiketoimintamahdollisuuksien
kehittäminen teollisten symbioosien avulla,
kuten bioenergia,
sivuvirtojen ja jätteiden hyödyntäminen
• Ravinteiden kierrätyksen ja ravinteiden
tehokkaamman käytön lisääminen
• Viestintää sesonkiruoasta ja ympäristöystävällisestä ruokalautasesta
• Viestintää ja uusia ratkaisuja ruoan alkuperän ja
jäljitettävyyden sekä läpinäkyvyyden
lisäämiseksi
• Yhteistyö julkisten ruokapalvelujen kanssa
vastuullisuuden huomioimiseksi hankinnoissa
• Alueellisen ruoantuotannon vaikuttavuuden
mittaaminen
• Vastuullisuusviestintää eri kohderyhmille ruoan
vastuullisista valinnoista

Kuluttajat vaativat
yrityksiltä jatkossa
yhä enemmän
läpinäkyvyyttä sekä
eettistä, vastuullista ja
ympäristöystävällistä
toimintatapaa.
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