
Kehittyvä 
Elintarvike

6/2014 
kehittyvaelintarvike.fi

Food from Finland 
-vientiohjelma  
rivakasti käyntiin

Koulutus takaa  
vahvan ruokaosaamisen

KOULUTUS, MARKKINOINTI & 
KANSAINVÄLINEN KAUPPA

25Kehittyvä 
Elintarvike
vuotta



MP_KehElin_175x257_Joulu_08_CON 10.11.2008 08:24 Page 1 

2015.



3www.kehittyvaelintarvike.fi  I  Kehittyvä Elintarvike 6/2014

n  P Ä Ä K I R J O I T U S  6 / 2 0 1 4

Kurkistus  
kulissien taakse

V
apaaehtoistyötä, etätyötä, työtä vuorotta, työsken-
telyä vaatehuoneessa, makuuhuoneessa, mökin 
keittiössä ja bussissa, työvälineenä oma henkilö-
kohtainen läppäri ja puhelin. Missä tällä tavalla on 

tehty tai tehdään hommia? Elintarviketieteiden Seuran kus-
tantamassa Kehittyvä Elintarvike -ammattilehdessä!

Ilman edellä kuvaamiani työtapoja tänä vuonna 25 vuotta 
täyttävä lehti olisi jäänyt syntymättä ja tekemättä aina näihin 
vuosiin asti.

Ensimmäiset kymmenen vuotta, vuoteen 2000 asti leh-
teä tehtiin pelkästään päätoimittajan ja toimittajan kotona tai 
työpaikalla. Mainitusta vuodesta lähtien lehdellä on ollut yksi 
pieni toimistohuone Pasilan Huolintatalossa Elintarviketeolli-
suusliiton tiloissa, lähinnä palkatun toimituspäällikön käytös-
sä.

Samassa huoneessa säilytettiin myös suurin osa seuran 
kirjallisesta materiaalista aina vuoden 2013 kevääseen asti, 
jolloin seuran assistentille vuokrattiin oma huone.¹ 

Lehden toimitukseen vuonna 2001 osapäiväiseksi palkattu 
nykyinen päätoimittaja on tehnyt suurimman osan työstään 
kotonaan kerrostaloasunnon yhdessä makuuhuoneessa 
omilla koneillaan, ollen käytettävissä aamusta iltaan, välillä 
viikonloppuisinkin. Päätoimittajalle on muodostunut vankka 
käsitys etätyön iloista ja kiroista! Mutta niistä mahdollisesti 
toisen kerran lisää.

Kukas sitten työskentelee bussissa? Lehden ahkera koko-
päiväinen toimituspäällikkö asuu vähän kauempana pääkau-
punkiseudulta. Työmatkat sujuvat tietty mukavasti bussissa 
töitä tehden, mennen tullen. Päätoimittajakin osaa hyödyntää 
tämän ajan. Jos on soitettavaa, niin aamulla kannattaa soit-
taa bussiin, ettei kallista toimistoaikaa menee keskusteluihin!

Entäs ne vapaaehtoiset? Lehden asiantuntija-artikkelit ovat 
25-vuotisen historian aikana syntyneet pääsääntöisesti va-
paaehtoisvoimin, tosin päätoimittajan ja toimituspäällikön 
avustuksella ja sinnikkäällä editoinnilla. Myös lehden toimitus-
kuntiin ja seuran hallituksiin on osallistunut vuosien saatossa 
lukematon määrä asiantuntijoita kauniilla kiitoksella ja kahvi-
tuksella.
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Nyt on aika hengähtää 
hetki ja pysähtyä Joulun 
ihmeen äärelle.

Lehdellä on myös joukko päteviä, vakituisia avustajia, joiden 
merkitys varsinkin ulkomaan tuulahdusten osalta on aivan kor-
vaamaton.

Kehittyvä Elintarvike -lehden tehtävänä onkin tarjota 
uusinta asiantuntija- ja tutkimustietoa eri teemoista, visioida 
tulevaa ja herättää keskustelua. Esimerkiksi tässä numerossa 
on asiaa erityisesti koulutuksesta, markkinoinnista ja kansain-
välisestä kaupasta.

Vaikka lehti on tullut aikuisen ikään, vietämme juhlavuotta 
täysin työn merkeissä. Jokaisen numeron eteen on tehtävä lu-
jasti töitä entistä kireämmällä taloudella. Lehden ilmoitusmyyn-
nistä vastaava Infoteam Oy ansaitseekin kauniin kiitoksen mal-
likkaasta myyntityöstä. Lehden taiton ja painatuksen on hoita-
nut Vammalan Kirjapaino jo pitkälti toistakymmentä vuotta. 
Ulkoasu on kohentunut vuosien kuluessa hyvässä yhteistyös-
sä ja rakentavasti keskustellen.

Lämmin kiitos kuuluu ennen kaikkea teille lukijat, seuran jä-
senet, lehden tilaajat ja ilmoittajat. Te olette yhä uudelleen luo-
neet uskoa siihen, että lehteä kannattaa tehdä.

Nyt on aika hengähtää hetki ja pysähtyä Joulun ihmeen äärel-
le.

Raija Ahvenainen-Rantala

päätoimittaja, TkT

¹ Kevättalvella 2013 toimituksen väki teki mittavan seuran 
papereitten seulonnan ja järjestelyn. Työn päätteeksi Seuran arkisto 
vuosilta 1947−2002 siirrettiin Pasilasta Kansallisarkistoon toukokuussa 
2013.
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Japanilainen ruoka  
tiedettä ja taidetta
Perinteet ja teknologia yhdistyvät 
japanilaisessa ruokakulttuurissa 
tuottaen näyttäviä, maistuvia ja 
terveellisiä makunautintoja.

s.16

Aivoterveyttä  
ruokavalinnoilla
Aivoille hyödyllinen ruokavalio  
sisältää paljon kasviksia, kalaa, 
täysjyväviljaa ja pehmeitä rasvoja.

Sisältö 6 • 2014 11.12.2014
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Kehittyvä Elintarvike -lehden Aasian 
kirjeenvaihtaja Ari Virtanen listaa 
Maailma mausteilla -palstallaan 
kymmenen parasta tapaa tuplata 
yrityksen elintarvikevienti.

Kymmen tapaa tulpata  
elintarvikevienti 
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Teemat & erikoisteemat 2015

n Mikäli haluat kirjoittaa lehteen, ota hyvissä ajoin yhteyttä toimitukseen, 
jotta kirjoitukselle voidaan varata tilaa. Kunkin numeron sisäl tö 
päätetään jo noin kolme kuukautta ennen lehden ilmestymistä. Toimitus 
pidättää itsellään oikeuden muokata ja lyhentää tekstejä. Lehti ei vastaa 
tilaamatta lähetetystä aineistosta. Kirjoituksista ei makseta palkkioita. 
Kirjoituksissa ja ilmoituksissa esitetyistä mielipiteistä vastaa niiden laatija.

n Kehittyvä Elintarvike -lehteä julkaisee Elin tarviketieteiden Seura r.y. 
(ETS). Se on maamme suurin elintarvikealan yhdistys. Seura toimii yhdys-
siteenä tutkimuksen ja teol lisuuden välillä ja kattaa elintarvike kemian, 
-teknologian ja -ekonomian sekä ravitsemuksen ja biotekniikan alueet.

Food from Finland -vientiohjelma 
vauhtiin etuajassa
Food from Finland -vientiohjelma on käynnistynyt muutaman kuukauden etuajassa 
ja käytännön toimenpiteet ovat edenneet nopeasti. Finpron vetämän vientiohjelman 
toteuttamiseen osallistuu yli 30 viennin ammattilaista eri puolilla maailmaa. Ensimmäinen, 
näyttävä elintarvikeyritysten yhteisesiintyminen oli lokakuussa Pariisin SIAL-messuilla.

 

s.14

Nro ilmestyy teema
1. 27.2. Laboratorio, Analytiikka & Valvonta
2. 24.4. Raaka-aineet, Lisäaineet & Ravitsemus
  Erikoisteema: Lihateollisuus
3. 12.6. Tutkimus, Tuotekehitys & Kaupallistaminen
  Erikoisteema: Työturvallisuus
4. 25.9. Tuotantotilat, Koneet & Laitteet
  Erikoisteema: Puhtaanapito
5. 30.10. Ruokatrendit, Vastuullisuus & Terveys
  Erikoisteema: Kylmätekniikka
6. 11.12. Jakelukanavat, Markkinointi & Vienti
  Erikoisteema: Koodit
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Aikakausmedian tänä syksynä julkistama 
ammatti- ja järjestölehtiä koskeva Adam-tut-
kimus osoitti, että kahdeksan kymmenestä 
ammatti- tai järjestölehden lukijasta pitää leh-
teään luotettavana ja ajankohtaisena asian-
tuntijana. Lehti on sekä tärkeä ammattitiedon 
lähde että järjestöön kuuluvien yhdysside. 
Tutkimuksessa oli mukana 26 erityyppistä 
lehteä.

Lisäksi Adam-tutkimuksen tekijä nostaa 
seuraavia palautteita ammattilehdistä: ”Ainoa 
lehti, jonka luen kannesta kanteen. Säilytän 
myös kaikki numerot hakuteoksin. Tärkeä am-
mattitiedon lähde. Järjestön yhdysside. Luo-
tettava ja ajankohtainen asiantuntija.”

Kyselyyn vastanneilla on kiinteä suhde 
lehteensä, sillä lähes 60 prosenttia on ollut 
oman liittonsa tai järjestönsä lehden lukija yli 
viisi vuotta. Ammatti- ja järjestölehti tulee 84 
prosentille vastaajista kotiin kannettuna. 
Vastanneista 5 500 lukijasta yli 90 prosenttia 
lukee lehden jokaisen numeron. Lähes puo-
let lukijoista kertoi käyttävänsä aikaa yli tun-
nin lehtensä lukemiseen.

Tutkimuksen tekijä kiteyttääkin tulokset 
hienoon lauseeseen: ”Satojatuhansia suo-
malaisia yhdistää tietyn kiinnostusalan, am-
matin, harrastuksen tai aatteen ympärille ra-
kennettu verkosto.” Pari nollaa perästä pois 
ja samaa voi sanoa meistä Kehittyvä Elintar-
vike -lehden lukijoista.

Kehittyvä Elintarvike -lehti ei ollut tässä tut-
kimuksessa mukana, mutta vuonna 2012 
lehden kehittämiskohteita selvitettiin Elintar-
viketieteiden Seuran jäsenkyselyn yhteydes-
sä. Tästä tutkimuksesta on toki jo aikaa, mut-
ta tuloksista löytyy paljon yhteneväisyyksiä. 
Kyselyssä Kehittyvä Elintarvike -lehti sai erit-
täin myönteistä palautetta. Lehti on selvästi 
koko jäsenyyden kulmakivi – tärkeä jäsenetu 
ja arvostettu ammattilehti, joka on onnistunut 
tarjoamaan kiinnostavaa tietoa kaikille eri 
sektoreilla työskenteleville jäsenille.

Adam-tutkimuksen tuloksissa koros-
tuu paperilehden rooli kuten omassakin tut-

Vuoden 2012 tutkimuksen palautteen 
perusteella useilla Elintarviketieteiden Seu-
ran jäsenillä on halua osallistua toimintaan 
nykyistä aktiivisemminkin, mutta jäsenet ei-
vät välttämättä osaa olla asiassa aloitteellisia 
tai eivät tiedä, miten toimia. Seuran hallituk-
sessa onkin jatkuvasti mietittävä, miten tämä 
”piilevä” halu muokataan käytännön toimiksi.

Lehteä jo tehdäänkin yhdessä jäsenistön 
ja laajan yhteistyöverkoston kanssa. Kutakin 
teemaa ideoidaan toimituskunnassa. Ideoin-
nin pohjalta toimitus pyytää juttuja ja tekee 
haastatteluja. Kirjoittaminen vaan vie aikaa, 
ja se on tunnetusti kortilla. Mitä muita keino-
ja olisi käytettävissä tiedon levittämiseen ja 
keskustelun ylläpitämiseen? Tosin 25-vuoti-
sen historian aikana lehdellä ei ole ollut vai-
keuksia löytää asiantuntevia kirjoittajia ja 
haastateltavia. Lisäksi lehden päätoimittaja 
ja toimituspäällikkö ovat kantaneet ansiok-
kaasti kortensa kekoon. Myös luottamus toi-
mituksen asiantuntevaan editointiin on anta-
nut monelle asiantuntijalle rohkeuden kirjoit-
taa.

Sosiaalisen median hyödyntäminen on 
varmaankin yksi keino, mutta kuten tutki-
mukset osoittavat paperilehteä arvostetaan 
edelleen. Mielenkiintoista olisi toistaa vuo-
den 2012 tutkimus ja katsoa mihin suuntaan 
ollaan menossa. Ilman uutta tutkimustakin 
voin sanoa, että uudistusten pitää olla har-
kittuja.

 n

Erkki Vasara

puheenjohtaja, ETM

Elintarviketieteiden Seura ry

Tekstissä on käytetty lähteinä innolink Research 
oy:n keväällä 2014 tekemää adam -tutkimusta, 
jonka toimeksiantajana oli aikakausmedia sekä 
Focus Masters oy:n toteuttamaa elintarvike-
tieteiden Seuran jäsenkyselyä vuodelta 2012.

ammattilehteä  
arvostetaan

kimuksessamme. Jopa yhdeksän kymme-
nestä lukee mieluiten paperilehteä, mutta 
kolmannes haluaa lisäksi täydentävää sisäl-
töä sähköisesti. Kehittyvä Elintarvike -leh-
den edellisen numeron 5/2014 kolumnissani 
”Verkostolla potkua työhön” esitinkin tar-
peen kehittää paperinlehden rinnalla myös 
sähköisiä palveluja, koska jäsenkysely 2012 
nosti verkkoviestinnän seuran ja lehden toi-
minnan keskeiseksi kehityskohteeksi.

Lehden juttuarkistoa kehitettiinkin edel-
leen tämän palautteen pohjalta, ja se on mi-
nusta ollut oiva työkalu.

n  K O L U M N I

Muita konkreettisia työkaluja voisivat olla 
esimerkiksi sähköinen uutiskirje ja verkkoyh-
teisön tapainen foorumi jäsenille ajankoh-
taisten asioitten tiedottamiseen.

Huomioitavaa Adam-tutkimustuloksissa 
on myös suhtautuminen mainontaan: yli 70 
prosenttia lukijoista huomioi ammattilehden 
teemaa tukevaa mainontaa. Tässä tärkeä 
viesti mainostajille: Ilmoitus ammattilehdes-
sä huomataan!

Merkittävin ero Adam-tutkimuksen ja mei-
dän tutkimuksemme välillä on, että myös 
nuorimpiin ikäluokkiin kuuluvat vastaajat lu-
kevat Kehittyvä Elintarvike -lehteä aktiivises-
ti. Monilla ammattilehdillä on vaikeuksia ta-
voittaa nuorimpia ikäluokkia ja tarjota heitä 
kiinnostavaa sisältöä. Adam-tutkimuksenkin 
suurin vastaajaryhmä olivat yli 50-vuotiaat 
naiset.

Tärkeä viesti 
mainostajille: 
Ilmoitus 
ammattilehdessä 
huomataan!
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Maistuvaa 
joulun aikaa!

Kiitämme asiakkaitamme ja 
yhteistyökumppaneitamme 

kuluneesta vuodesta ja 
toivotamme kaikille 

hyvää ja rauhaisaa joulua!

Condite Oy, PL 51 (Lisenssikatu 5),  21101 Naantali 
puh. (02) 436 5900,  info@condite.fi, www.condite.fi
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n  A L K U P A L O J A

Elintarvikemikrobiologiaa avoimena yliopisto-
opetuksena Etelä-Pohjanmaalla
Etelä-Pohjanmaalla toteutettiin touko-kesäkuussa 
elintarvikemikrobiologian opintojakso avoimena 
yliopisto-opetuksena. 

Elintarvikemikrobiologian kurssi toteutettiin Hel-
singin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiede-
kunnan opintovaatimusten mukaan. Opettajana oli 
mikrobiologi, FT Timo Nieminen, joka työskentelee 
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa tutkimus-
johtajana ja toimii elintarviketurvallisuuden Epanet-
professorina Seinäjoella.

Tentin ja vaadittavat harjoitukset hyväksytysti 

tehtyään opiskelijan oli mahdollista suorittaa viisi 
opintopistettä, jotka kirjattiin Helsingin yliopiston 
opintorekisteriin ja joita on mahdollista käyttää osa-
na yliopistotutkintoa. Suurin osa opiskelijoista suo-
ritti opintopisteet. Kurssille osallistui 27 opiskelijaa.
Kurssin järjesti Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto. 

Joulukuun alussa alkoi uusi kurssi, mikrobien 
monimuotoisuus, joka tukee sisällöltään elintarvi-
kemikrobiologian kurssia. Tämän kurssin luennot 
pidetään viiden arki-illan aikana joulu-tammi-
kuussa. n

Kesko Oyj:n Yhteiskuntavastuun raportti 2013 on 
valittu Suomen parhaaksi tämän vuoden vastuul-
lisuusraportointikilpailussa. Raportti on samalla 
kilpailun yleisen sarjan voittaja. Kilpailussa jo mo-
nesti palkittu Kesko sai palkinnon nyt toisena vuo-
tena peräkkäin ja oli toistamiseen kansalaisjärjes-
tön suosikkiraportti.

Keskon raportti tarjoaa runsaasti sekä olen-
naista tietoa vastuullisesta toiminnastaan että vi-
suaalisen kokemuksen ja on selkeä ja helppokäyt-
töinen. Verkosta helposti saatavana raportti pu-
huttelee myös laajempaa yleisöä. Kesko on rapor-
toinut poikkeuksellisen hyvin ja kattavasti sosiaa-
lisesta ja taloudellisesta vastuustaan ja huomioi-
nut raportissaan myös toimintansa epäsuorat ta-
loudelliset vaikutukset.  n

Kesko taas paras 
vastuullisuusraportoija

Pirjo Mattila maailman  
siteeratuimpien tutkijoiden kärkilistalla

MTT:n erikoistutkija Pirjo Mattila on noussut 
maailman kuumimpien tutkijoiden listalle. Tieto-
toimisto Thomson Reutersin julkaisemalle listalle 
pääsee vain yksi prosentti maailman siteeratuim-
mista luonnontieteiden tutkijoista.

Thomson Reuters on julkaissut eri tieteenalojen 
eniten siteerattujen tutkijoiden listan viimeksi vuon-
na 2004. Nyt päivitetyllä listalla on tarkasteltu jul-
kaisuja ja viittauksia vuosilta 2002–2012. Listalla 

on kaikkiaan 16 suomalaista tutkijaa, ja Pirjo Mat-
tila nousi listalle maataloustieteiden alan sadan si-
teeratuimman tutkijan joukosta.

Mattilan tutkimusaiheita MTT:ssä ovat muun 
muassa elintarvikkeiden polyfenolit, marjojen ter-
veysvaikutukset ja D-vitamiini. Eniten viittauksia on 
kertynyt Pirjo Mattilan tutkimusartikkeliin, joka ker-
too viljeltyjen sienten vitamiineista, mineraaleista ja 
fenoliyhdisteistä. n

GILearn -hanke kuluttajien kouluttamiseen
Eurooppalaisten kuluttajien tietämystä nimisuoja-
tuotteista (SAN/SMM) lisätään Consumer Learning 
to Enhance the Knowledge of Products with Geo-
graphical Indications (GILearn) -koulutushank-
keessa. Sen päätavoitteena on kehittää kuluttajil-
le nettikoulutusohjelma nimisuojatuotteista ja nii-
den aistinvaraisista ominaisuuksista.

Nettikoulutusohjelma sisältää yleistä tietoutta 
nimisuojatuotteista ja erityiskursseja tietyistä ni-
misuojatuotteista. Se yhdistää tieto- ja viestintä-
tekniikkaa ja tosielämän kokemuksia "ohjatussa 
maistelussa". Ohjelma on tarkoitettu omatoimi-
seen opiskeluun netissä (nimisuojatuotteiden ope-
tusmateriaali jaetaan sähköisesti). Koulutuskieli 
on suomi (osa materiaalista englanniksi.)

Kurssin jälkeen osallistujalla on entistä laajem-
pi tietämys nimisuojatuotteista ja niiden erityis-
ominaisuuksista.

Vanhempi tutkija Tuomo Tupasela MTT:stä toi-
mii kurssin ohjaajana Suomessa. Kurssi käynnis-
tyy alkuvuodesta 2015 ja siihen on varattu kuusi 
kuukautta.

GILearn-hankkeeseen osallistuu viisi maata/ta-
hoa. AINIA (Espanja) toimii hankekoordinaattorina 
ja muut osallistujat ovat Catholic University of Por-
tugal (Portugali), Chambre de Métiers et de 
l'Artisanat du Rhône (Ranska), Ammattikunta Ka-
mari, Qualivita (Italia) ja MTT (Suomi).

Hankkeen osanottajat ovat mukana GILearn-
hankkeen jokaisessa vaiheessa, aina kuluttajien ja 
yhdistysten tarpeiden kartoittamisesta koulutusoh-
jelman maakohtaiseen tekniseen kehittämiseen. n

lisätietoja:
tuomo.tupasela(at)mtt.fi
http://www.gilearn.eu

Hätälä Oy:n toimitusjohtaja Riku Isohätälä on 
saanut EY:n arvostetun perheyrittäjäpalkinnon Fa-
mily Business Award of Excellencen. Tämä kan-
sainvälinen erikoispalkinto jaettiin tänä vuonna yli 
30 maassa. Riku Isohätälälle myönnetty palkinto 
on osa EY:n Entrepreneur of the Year -kilpailua. EY 
on maailmanlaajuinen tilintarkastuksen, yritysjär-
jestelyiden, liikkeenjohdon ja liikejuridiikan kon-
sultoinnin asiantuntijayritys.  n

Riku Isohätälälle  
EY:n perheyrittäjäpalkinto

Kouvolalainen Kaslink Foods on saanut Valtakun-
nallisen yrittäjäpalkinnon. Yritys kasvaa keskitty-
mällä erikoistuotteisiin ja käyttämällä kotimaista 
maitoa.

Vuonna 2001 perustettu erikoismeijeriyritys on 
keskittynyt valmistamaan muun muassa laktoo-
sittomia ja vähälaktoosisia maito- ja kermatuot-
teita sekä useita kastiketuotteita asiakkaiden 
omilla tuotemerkeillä. Yrityksen asiakkaita ovat 
kaupan keskusliikkeet, markkinointiyhtiöt ja elin-
tarviketeollisuus. Raaka-aineena käytetään vain 
Suomessa lypsettyä maitoa.

Henkilökunnan määrä ja liikevaihto ovat kasva-
neet kuudessa vuodessa keskimäärin yli 50 pro-
senttia joka vuosi.  n

Kaslink Foodsille 
Valtakunnallinen 
yrittäjäpalkinto
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ruuan 
palveluvallankumous 
jo ovella?

Ruokakauppa 
tulee  
voimakkaasti 
muuttumaan.

Terveys on Suomen ruoka-alalla arvos-
saan. Aihetta on tutkittu ja suosituksia an-
nettu. On saatu aikaan myös innovatiivi-
sia, terveysvaikutteisia elintarvikkeita. 
Ruuan helppous on toinen Suomessa ar-
vostettu piirre. Suomalaisten suosima val-
misruokatyyli on pidemmälle kuin euroop-
palaisilla kansoilla yleensä.

Nämä kaksi perintöä eivät kuitenkaan 
ole koskaan kohdanneet. Yksittäisiä ter-
veysvaikutteisia elintarvikkeita nousi aloil-
ta ja yrityksistä, joilla oli osaamista ja re-
sursseja. Teema ei kuitenkaan levinnyt 
kattavaksi, eikä se liittynyt helppoudesta 
nousevaan perinteeseen, jota vaikkapa ei-
nekset edustavat. Suomalainen teollinen 
terveyskeittiö on nykyisellään aika karu. 
Kovin kokonaisvaltaisesti palvelevaksi sitä 
ei voi luonnehtia.

Suomella on kuitenkin kolmas perinne, 
jossa alun perinkin yhdistyvät terveyden ja 
helppouden teemat. Suomalainen versio 
lähti alun perin demokraattisesta ”ruokaa 
kaikelle kansalle” -ajatuksesta. Sitä peilasi 
alueesta aikanaan käytetty joukkoruokai-
lun nimikin.

Ruokapalvelu on nyt noussut ruokailijan 
näkökulmasta terveystekijöiden hallinnas-
sa aivan toiselle tasolle kuin teollinen puoli. 
Ruokapalvelualalla tosin puhutaan lähinnä 
vain ravintoaineista ja siitä, mitä ruuassa ei 
saa olla. Ruokapalveluista puuttuu se vii-
meisin ajan tasalla oleva silaus. Ei sinänsä 
mikään ihme, kun merkittävä osa alasta 
toimii kuntien kiristyvän talousruuvin alla.

Ruokapalvelu alkaa kuitenkin olla aika 
lähellä sitä terveyden hallinnan ja kulutta-
misen helppouden yhdistelmää, jonka oli-

si ensiksi luullut nousevan teollisen perin-
teen puolelta. Nyt ruokapalvelujen toteut-
tamisen tavat kehittyvät jatkuvasti ja pys-
tyvät yhä kustannustehokkaammin tuot-
tamaan jopa yksittäisiä koteihin vietäviä 
annoksia.

On selvä, että tämän kehityksen seu-
rauksena teollisuus-kauppa-akseli joutuu 
kovan paineen alle. Ruokakauppa tulee 
voimakkaasti muuttumaan. Perusvolyy-
mejä tulee siirtymään keittiöistä tapahtu-
viin suoratoimituksiin. Kun samalla pakat-
tujen elintarvikkeiden nettikauppa yleistyy, 
ruokakaupat joutuvat ahtaalle ja hake-
maan paikkansa muilla keinoin kuin nykyi-
sin.

Tämä kehitys tuottaa aivan uudenlaisia 
ruokailija- ja asiakaskeskeisiä osaamistar-
peita. Samoin se tulee avaamaan uuden-
laisia vientimahdollisuuksia, joissa nykyi-
nen ravitsemusosaaminenkin pääsee pa-
remmin arvoonsa. Olisiko aika Suomes-
sakin siirtyä tarvikenäkökulmasta palvelu-
näkökulmaan!

Jarmo Markula

yrittäjä

Tosikiito

Atria Easy Open Pack on voittanut SCANSTAR 
2014 -palkinnon, joka on Pohjoismaiden arvoste-
tuin pakkausalan palkinto. Atria Easy Open -leik-
kelepakkaus suunniteltiin Packdesign ID:n ja Atri-
an yhteistyönä. Pakkaus tuli markkinoille alkuvuo-
desta 2014, ja sen suunnittelun lähtökohtina olivat 
erityisesti kuluttajalähtöisyys ja käytettävyys.

Pakkaus on erityisen helppo avata heikkosor-
misellekin, sillä sen muotoiluratkaisut mahdollis-
tavat helpon tarttumisen ja riittävän otepinnan 
sormille. Helppo avattavuus ja uudelleensuljetta-
vuus ovat kuluttajien kaipaamia ominaisuuksia tä-
män tuoteryhmän pakkauksilta. Aikaisemmin tänä 
vuonna pakkaus sai myös kunniamaininnan Li-
hastautiliitto ry:ltä.

Pohjoismaisista pakkausalan asiantuntijoista 
koostuva Scanstar-raati arvioi pakkauksia muun 
muassa innovatiivisuuden, käytettävyyden, muo-
toilun ja erottuvuuden kannalta. Raati kiitteli Atria-
pakkauksen hyvää suunnittelua ja muotoilua, joka 
mahdollistavat erityisen hyvän käytettävyyden.   n

Atria Easy Open Pack  
voitti SCANSTAR 2014 
-palkinnon

Perheyritys Robertsin Berry Smoothie -tuotesar-
ja on saanut Innovation-kunniamaininnan loka-
kuussa Pariisissa järjestetyillä SIAL-messulla. 
Berry Smoothieiden maut tulevat raikkaista poh-
joisen marjoista, kuten puolukasta, tyrnistä ja 
mustikasta.

Tuomaristo arvosti erityisesti sitä, että tuotteis-
sa hyödynnetään terveelliset marjat kokonaan, 
kuoret ja siemenet mukaan lukien. Täysin kasvi-
peräiset välipalatuotteet ovat maidottomia ja glu-
teenittomia ja niissä on korkea marjapitoisuus. 
Smoothieiden kaikki makeus on peräisin marjois-
ta ja hedelmistä.  n

Berry Smoothiet saivat 
jälleen kansainvälistä 
huomiota
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Oiva-raportointi  
laajenee teollisuuteen
Elintarvikevalvonnan Oiva-raportointi laa-
jenee vuoden 2015 alussa elintarvikehuo-
neistoihin. Niitä ovat leipomot, myllyt, juo-
ma-, makeis- ja kasvisvalmistajat sekä kul-
jetukset ja tukkumyynti. Toukokuun alus-
sa mukaan tulevat myös elintarvikealan 
laitokset: liha-, maito-, kala- ja kananmuna-
alan valmistajat ja varastot.

Valtakunnallista elintarviketietojen jul-
kistamisjärjestelmää kutsutaan Oivaksi. Tä-
hän mennessä sen piirissä ovat olleet vähit-
täismyynti ja -tarjoilu, eli ruokakaupat ja 
ravintolat. Ne ovat saaneet Oiva-raportteja 
1.5.2013 lähtien.

Oiva-raportti syntyy terveystarkastajan 
käynnistä. Niitä on julkistettu 10.11.2014 men-
nessä 32 295 kappaletta. Näistä oivallisia oli 
lähes 35 prosenttia ja hyviä noin 49 prosent-
tia. Korjattavaa löytyi 15 prosentissa tarkas-
tuskohteista ja huonoja oli noin prosentti.

Ylitarkastaja Marina Häggman Evirasta 
sanoo, että elintarvikehuoneistojen tarkas-
tusten arviointilistat ovat samantapaiset 
kuin kauppojen ja ravintoloiden listat.

− Laitosten osalta on samoja asioita, mut-
ta myös uusia, koska laitosten tarkastus kos-
kee eläimistä saatavia elintarvikkeita, jotka 
tulevat Oivan piiriin vasta nyt. Valvontatie-
tojen julkistamisen myötä valvonnan pii-
riin ei tule uusia, tarkastettavia asioita. Elin-
tarvikehuoneistoissa tehdään edelleen olo-
suhdevalvontaa ja tuoteturvallisuusvalvon-
taa, kuten elintarvikkeiden koostumuksen 
ja pakkausmerkintöjen valvontaa, Hägg-
man selvittää.

Ilmoitettavien huoneistojen arviointioh-
jeet tulevat web-sivuille joulukuussa ja hy-

väksyttävien elintarvikehuoneistojen oh-
jeet keväällä. Sivustoa www.oivahymy.fi/
yrittäjille päivitetään sitä mukaa, kun ai-
neistoa valmistuu, muun muassa tarkas-
tettavat asiat -taulukko ja Oivan-arviointi-
ohjeet. Sivulla on myös linkki Eviran mui-
hin ohjeisiin.

Tavoitteena on saada kuntien Oivaa tu-
kevat tietojärjestelmät tuotantoon 10.1.2015 
mennessä ja uudet Oiva-raportit web-si-
vuille uusien elintarvikehuoneistojen osal-
ta tammikuussa ja laitosten osalta touko-
kuun alusta lukien.

Kokonaisuuden hallinta tärkeintä
Marina Häggmanin mukaan Oiva on sel-
kiyttänyt elintarvikevalvontaa.

− Valvontaa voidaan suunnata nyt koh-
teisiin, joissa riski on suurin. Arviointioh-
jeet ovat avanneet tätä asiaa. Tarkastusker-
tomuksessa pitää kertoa puutteet ja luoki-
tella ne, mutta toimija itse vastaa korjauk-
sista, Häggman toteaa.

Hän lisää, että vaikka tarkastusrivit tun-
tuvat ehkä liian yksityiskohtaisilta, tarkas-
tuksessa pitää silti katsoa kokonaisuutta.

− Riskiperusteisuus on kokonaisuuden 
hallintaa. Lainsäädäntö ei määrää esimer-
kiksi saappaiden sijoittelua pukuhuonees-
sa, kunhan tila on siivottavissa. Laki ei 
myöskään kiellä tatuointeja, mutta tuleh-
tunut haava on hygieniariski. Tarkastajan 
tulisi nähdä, hallitseeko toimija toimintan-
sa riskit, Häggman tarkentaa.

Hän muistuttaa, että tarkastuksessa voi 
vaatia vain lainsäädännön minimitason 
täyttämistä, vaikka toimijat tekevät paljon 

enemmän.
− Terveystarkastajan on omavalvonta-

suunnitelman lisäksi katsottava ympäril-
leen, tehdäänkö kohteessa niin kuin on 
suunniteltu. Hänen pitää luottaa siihen, et-
tä homma toimii, kun kokonaisuus on hal-
linnassa.

Häggmanin mukaan täydennyskoulutus 
auttaa terveystarkastajia arvioimaan, mis-
sä eri toimijoiden riskit ovat. Esimerkiksi, 
tarvitaanko kylmäsäilytystä vai ei?

− Jos virvoitusjuomatehtaan putket ovat 
puhtaat ja kaikki toimii, riski on pieni. Kus-
sakin tapauksessa pitää arvioida toimintaa 
riskiperusteisesti ja miettiä mittakaavaa: 
Pitää ymmärtää, mikä tuotannossa on oi-
keasti riski ja hallitseeko toimija ne, Hägg-
man täsmentää.

Valvonnan yhtenäistäminen vie aikaa
Kun Oiva-raportointi on laajentunut katta-
maan koko elintarvikealan, alkaa koko 
maata koskeva elintarvikevalvonnan yh-
tenäistämistyö.

− Kunnat ovat jo tehneet hyvää työtä val-
vonnan yhtenäistämiseksi. On pidetty kes-
kustelukokouksia, joissa on selvitetty Oi-
va-raporttien erilaisuuksien syitä. Tänä 
vuonna on aloitettu yhtenäistämistyötä yh-
teisillä arviointikäynneillä aluehallintovi-
rastojen ja kuntien kanssa. Tämä yhteistyö 
jatkuu ensi vuonna koulutuksen ja työoh-
jauksen merkeissä, Häggman kertoo.

Hänen mukaansa yhtenäiset arviointi-
ohjeet ovat käytössä koko maassa, mutta 
yksityiskohtien hiominen käytännössä vie 
aikaa.

Hymiöitä on neljä: oivallinen, hyvä, 
korjattavaa ja huono. Tarkastuksen 
tulos määräytyy sen perusteella, 
mikä on tarkastettujen kohtien hei-
koin arvosana. Raportti voi sisältää 
usean oivallisen tuloksen, mutta yh-
den korjattavan, jolloin tarkastuksen 
tulokseksi tulee korjattavaa.

Raportilla kerrotaan myös, mitkä 
asiat yritys hallitsee hymiötuloksin. 

Raportilla voi olla monta hymyilevää 
asiakokonaisuutta, jotka kertovat yri-
tyksen hallitsevan toimintansa riskit.

Parhaimman hymyn saamiseen 
edellytetään lain noudattamista. Tar-
kastuksen tulos määräytyy huonoim-
man arvosanan mukaan siksi, että 
elintarviketurvallisuus voi heikentyä 
tai vaarantua jo yhdestä epäkohdas-
ta. Mahdolliset epäkohdat eivät ole 

keskenään vertailtavissa lain näkö-
kulmasta.

Oiva-asteikko
• Oivallinen: toiminta on vaatimusten 

mukaista.
• Hyvä: toiminnassa on pieniä epä-

kohtia, jotka eivät heikennä elintar-
viketurvallisuutta eivätkä johda ku-
luttajaa harhaan.

• Korjattavaa: toiminnassa on epä-
kohtia, jotka heikentävät elintarvi-
keturvallisuutta tai johtavat kulutta-
jaa harhaan. Epäkohdat on korjatta-
va määräajassa.

• Huono: toiminnassa on epäkohtia, 
jotka vaarantavat elintarviketurval-
lisuutta tai johtavat kuluttajaa oleel-
lisesti harhaan. Epäkohdat on kor-
jattava välittömästi. n

Oiva-arvosanat ja hymiöt
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− Arviointiohjeet eivät voi olla kovin yk-
sityiskohtaiset. Ainoa, mitä voimme tehdä, 
on kouluttaa.

Häggman uskoo, että kun on Oiva-oh-
jeet, asiakohtaiset ohjeet, ammattitaitoiset 
tarkastajat ymmärtävät, miten asioiden tu-
lisi olla.

− Kokonaisuudet pitää hallita, eivätkä 
pikkuvirheet aina vaikuta kokonaisuuteen. 
Jokainen tarkastusrivi ei koske kaikkia toi-
mijoita. Jos tuotantolaitoksessa ei valmis-
teta gmo-tuotteita, ei niitä tarvitse tarkas-
taakaan. n

Pirjo Huhtakangas

Tarkastettavat 
asiakokonaisuudet
Hyväksyttävät huoneistot
• Hyväksymisvaatimusten noudattaminen
• Tilojen ja laitteiden kunnossapito
• Tilojen, pintojen ja välineiden puhtaus
• Henkilökunnan toiminta ja koulutus
• Elintarvikkeiden tuotantohygienia
• Elintarvikkeiden lämpötilojen hallinta
• Elintarviketuotannon erityisvaatimukset
• Eläinten vastaanottaminen ja eläimiä  

koskevat tiedot
• Allergioita ja intoleranssia aiheuttavat aineet
• Elintarvikkeiden koostumus
• Elintarvikekohtaiset erityisvaatimukset
• Elintarvikkeista annettavat tiedot
• Pakkaus- ja elintarvikekontaktimateriaalit
• Elintarvikkeiden ja sivutuotteiden toimitukset
• Jäljitettävyys ja takaisinvedot
• Elintarviketuotannon tutkimukset
• Oiva-raportin esillepano

Ilmoitettavat huoneistot
• Omavalvontasuunnitelma
• Tilojen ja välineiden soveltuvuus, riittävyys ja 

kunnossapito
• Tilojen, pintojen ja välineiden puhtaus
• Henkilökunnan toiminta ja koulutus
• Elintarvikkeiden tuotantohygienia
• Elintarvikkeiden lämpötilojen hallinta
• Myynti- ja tarjoilulinjastot
• Allergioita ja intoleranssia aiheuttavat aineet
• Elintarvikkeiden koostumus
• Elintarvikekohtaiset erityisvaatimukset
• Elintarvikkeista annettavat tiedot
• Pakkaus- ja elintarvikekontaktimateriaalit
• Elintarvikkeiden toimitukset
• Jäljitettävyys ja takaisinvedot
• Elintarvikkeiden tutkimukset
• Oiva-raportin esillepano

ATP-kuljetusohjeet  
nyt verkkosivuilla
Lämpötilahallittavien 
elintarvikekuljetusten 
logistiikkaopas on siirtynyt 
päivitettynä verkkoon: 
kylmakuljetus.fi -sivusto avattiin 
lokakuun alussa.

Lämpötilasäädeltyjä elintarvikekulje-
tuksia (ATP) säädellään monella eri lail-
la, asetuksella ja määräyksellä. Kulje-
tusten suorittajille ja heidän kanssaan 
tekemisessä olevilla on ollut vaikea py-
syä ajan tasalla näistä säädöksistä. 
Myöskään hyvää koulutusmateriaalia 
ei ole ollut saatavilla.

Vuonna 2007 ATP-neuvottelukunta 
julkaisi Lämpötilahallittavien elintarvike-
kuljetusten logistiikkaopas -kirjan, jossa 
käsitellään kansantajuisesti ja laajasti 
ATP-kuljetuksia. Kirja sai alalta hyvän 
vastaanoton. Koska säädökset muuttu-
vat, ATP-neuvottelukunta päätti päivit-
tää ATP-oppaan. Tällä kertaa päädyttiin 
verkkosivustoon, joka avattiin 1.10.2014. 
Sitä on täydennetty syksyn kuluessa 
eräiltä osin.

Sivusto on tehty yhteistyössä Tekno-
logiateollisuus ry:n Perävaunut ja pääl-
lirakenteet toimialaryhmän kanssa. 
Ryhmä ylläpitää sivustoa, mutta sisäl-
löstä vastaavat pääosin ATP-neuvotte-
lukunnan asiantuntijat. Jyväskylän Am-
mattikorkeakoulu (JAMK) osallistuu si-
vuston täydentämiseen lämpötilamit-
taustekniikoita koskevalla oppilastyöl-
lä.

Päivitetty, kansantajuinen opas
ATP-kuljetusoppaan sisältöön on tehty 
tarvittavat säädöspäivitykset ja myös 
muut kohdat on päivitetty. Alakohtina 
löytyvät toimintaketju, kuljetuskalusto, 
terminaalitoiminta, toimittaminen, 
omavalvonta, lainsäädäntö, koulutus, 
termit ja yhteystiedot, joista löytyy myös 
esimerkiksi palautemahdollisuus sivus-
tosta.

Myös uusia kohtia on lisätty verkkosi-
vuille, esimerkiksi terminaalitoimintaa 
koskeva kohta ja elintarvikkeiden verkko-
kauppaa koskeva ohjeistus. Kuvia ja taulu-
koita on myös uudenaikaistettu. Kuljetus-
ten Oiva-ohjeistus on viranomaisilla työn 
alla, ja se saataneen loppuvuodesta lisättyä 
sivustolle.

Verkkosivusto on tarkoitettu kuljetusten 
kanssa työskenteleville, kaupan ja teolli-
suuden toimijoille, viranomaisille, kalus-
ton rakentajille ja myyjille sekä opiskelijoil-
le. Varsinkin opiskelijat pääsevät nyt hyö-
dyntämään materiaalia paremmin, kun se 
on ajantasaista ja helposti löydettävää. 
Myös alan toimijat löytävät hyvin yhteises-
ti sovittavia toimintatapoja, koska tekstit 
on kirjoitettu kansantajuisesti.

Sivujen käyttö onnistuu myös mobiili-
laitteilla, ja aikaisemmin painettu Kuljet-
tajan opas -versio lisätään sivustolle. Tästä 
oppaasta kuljettajat saavat nopeasti oleel-
liset, kuljetuksiin liittyvät lämpötila- ja 
muut tarvittavat tiedot.

Jatkossa asiantuntijat päivittävät verkko-
sivuja tarpeen mukaan. Sivustoa halutaan 
kehittää yhä käyttäjäystävällisemmäksi. 
Siksi toivotaankin palautetta kehityside-
oista ja mahdollisista uusista kohdista, jot-
ka vielä katsotaan puuttuvan sivustolta.

Sivuston rahoitukseen ovat osallistuneet 
projektin aikana Teknologiateollisuus ry 
sekä maa- ja metsätalousministeriö.

ATP-neuvottelukunta järjesti marras-
kuun lopulla koulutustilaisuuden ajankoh-
taisista ATP-asioista, ja samalla esiteltiin 
uudet verkkosivut. Vuoden 2015 aikana 
koulutuksia jatketaan. n

Kyösti Orre

johtava asiantuntija, logistiikka

Yleinen Teollisuusliitto

kyosti.orre(at)ytl.fi
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Yksi vanhimmista neurotutkimuksen kes-
kusteluaiheista on henkisten kykyjen paikal-
listaminen aivoista. Tällä hetkellä näyttäisi 
siltä, että korkeimman älyllisen ajattelun alu-
eet levittäytyvät useaan kohtaan aivoja ja 
ovat yhteydessä toisiinsa. Toisaalta ihmisen 
luovuus on sidoksissa korkeampaan ajatte-
luun.

Luovuus voidaan määritellä kyvyksi 
tuottaa uutta, käyttökelpoista, muokattavaa 
ja tiettyyn asiaan soveltuvaa asiaa tai ideaa, 
joka senhetkisessä tilanteessa näyttäisi oi-
valtavalta, omaperäiseltä, aikaisemmin käyt-
tämättömältä ja käyttäjälleen arvoa tuotta-
valta. Tärkeintä luovuudessa on idean alku-
peräisyys.

Luovuus ja innovatiivisuus sotketaan usein 
toisiinsa. Innovatiivinen asia voi luovan uuden 
ajattelun lisäksi muodostua tuotteeksi, joka 
on kaupallisesti hyödynnettävissä. Ei siis riitä, 
että keksii tai kehittää jotain uutta, vaan sen 
pitäisi olla myös jotain sellaista, jonka joku 
haluaa ostaa. Ihmekös, jos yritykset suosivat 
innovatiivisia ihmisiä.Luovuus on kuitenkin 
ensimmäinen askel innovatiivisessa proses-
sissa. 

Luovuuden mittaamista pidettiin vaikeana, 
kunnes amerikkalainen älykkyyden tutkija J. 
P. Guilford (1950) osoitti, että luova ihminen 
kykenee tuottamaan useita ideoita nopeassa 
tahdissa, samasta aiheesta. Usein luova 
ajattelu vaatii tilanteen tai asian tarkastelua 
ulkopuolisen silmin – laatikon reunalta katso-
mista.Luovuutta on kuvattu runollisestikin: 
Se on herkästi häviävä tulitikun liekki, joka 
helposti puhaltuu hyiseen tuuleen, mutta 
syntyy motivaatiosta, itseluottamuksesta, 
kunnianhimosta ja erillään organisaatiora-
kenteista.

Luovuuden tutkijat jakautuvat diver-
gentteihin ja konvergentteihin. Divergenttiä 
ajattelua testataan kysymyksin, joissa on 
avoimia tai monimuotoisia vastauksia ja kon-
vergentit testit sisältävät kysymyksiä, joihin 

aivot, luovuus ja 
innovatiivisuus

vaisen palasista, jotka aistit noukkivat ympä-
ristöstä, rakentaen niistä loogisen kokonai-
suuden. Ihmisen tarkin aisti on näkö. Sen, 
mitä ihminen näkee vasemmalla silmällä, kä-
sitellään oikealla puolella aivoja ja oikean sil-
män näkemät toisinpäin.

Vasemmasta aivopuoliskosta löytyvät 
useimmiten alueet, jotka aktivoituvat analyyt-
tisissa, järkevissä, tosiasioihin perustuvissa ja 
tarkkuutta vaativissa tehtävissä. Vasemmas-
sa aivopuoliskossa on myös puhumiseen ja 
kuulemiseen liittyvät toiminnot. Useimmilla oi-
kea silmä johtaa ja vasen silmä seuraa. Oikea 
aivopuolisko käsittelee asioita rinnakkain ja 
samanaikaisesti.Avokadopasta oli aikansa in-
novaatio, mutta seuraavaa elintarviketta tai 
uutuusruokaa miettiessä kannattaisikohan 
katsoa väärällä silmällä maailmaa? n

Jarmo Heinonen

yliopettaja, FT, ETL

Laurea ammattikorkeakoulu

jarmo.heinonen(at)laurea.fi

n  T E E M A  P U H E E N V U O R O

on vain yksi oikea vastaus.
Guilfordin divergentissä luovuustestissä 

osallistujia pyydetään keksimään niin monta 
uutta ideaa tavallisista kotitaloustavaroista 
kuin rajoitetussa ajassa pystyy. Esineinä on 
esimerkiksi tiili, kenkä ja sanomalehti. Pistey-
tyksessä huomioidaan idean omaperäisyys, 
sujuvuus, jousta-
vuus ja yksityis-
kohtaisuus.Guil-
fordin mukaan 
luova henkilö tuottaa 
omaperäisiä ideoita 
nopeammin kuin muut, 
toimii joustavasti ja näkee 
ongelmia sellaisissa asiois-
sa, joissa muut eivät niitä 

Luovuus ja 
innovatiivisuus 
sotketaan usein 
toisiinsa.

huomaa. Konvergenttia ajattelua ja selvityk-
siä kutsutaan AHA -tutkimuksiksi, viitaten 
Arkhimedeen Heureka huudahdukseen, 
yhtäkkiseen aha-oivallukseen.

Luovuuden on oletettu sijaitsevan oikealla 
puolella aivoja kuten myös tunteiden käsit-
telyn. Useissa luovuutta mittaavissa fMRI 
(functional magnetic resonance imaging) 
-tutkimuksissa nähdään aivojen oikean puo-
liskon aktivoituminen. Kun viime aikoina on 
verrattu eri tutkimusten tuloksia keskenään, 
on kuitenkin osoitettu, että luovuus näkyy 
monissa paikoissa aivoja, eikä välttämättä 
aina samassa paikassa.

Ihmisaivoja ohjaa kausaalisuus, syy-
seuraussuhteet. Aivot yrittävät käsittää ole-
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Food from Finland  
-vientiohjelma rivakasti käyntiin
Elintarvikealan Food from Finland 
-vientiohjelma on käynnistynyt 
etuajassa ja käytännön 
toimenpiteet edenneet nopeasti. 
Työssä on hyvä tekemisen 
meininki.

Suomalainen ruoka ja ruokaosaaminen oli-
vat esillä lokakuussa yritysten yhteisosas-
tolla Pariisin SIAL-messuilla ja Frankfur-
tin kirjamessuilla. Tammikuussa tehdään 
ulkomaankauppaministeri Lenita Toiva-
kan vetämä delegaatiomatka Kiinaan, jo-
hon matkustaa myös yli 20 elintarvikeyri-
tysten kärkitoimijaa Suomesta.

Ensi vuonna järjestetään ostajatapaamis-
matkoja ainakin Tanskaan, Saksaan, Kii-
naan, Baltiaan ja Etelä-Koreaan ja osallis-
tutaan messuille Japanissa, Hollannissa, 
Saksassa ja Ranskassa. Näihin kaikkiin val-
mistaudutaan huolellisesti yhdessä yritys-
ten kanssa.

Finpron vetämässä vientitiimissä on täy-
si höyry päällä ja tunnelmat korkealla.

− Suomessa on hurjasti hyviä tuotteita ja 
osaamista. Vienti saadaan nousuun syste-
maattisella ja konkreettisella yhteistyöllä. 
Tekesin Sapuska-ohjelma oli loistava ja Food 
from Finland seuraava steppi kohti kansain-
välistä bisnestä. Samalla nostamme koko 
kansantaloutta, vientiohjelman vetäjä, toi-
mialajohtaja Esa Wrang Finprosta tähden-
tää.

− Food from Finland on yrityksille ai-
nutlaatuinen tilaisuus. Nyt on rahkeita teh-
dä enemmän kuin koskaan aikaisemmin, 
Senior Advisor Annaleena Soult iloitsee.

Vientiohjelman pääkohdealueita ovat Ve-
näjä, Skandinavian ja Baltian maat, Saksa, 
Kiina, Etelä-Korea ja Japani. Toimenpiteis-
tä noin 80 prosenttia suunnataan näihin 
markkinoihin ja loput valikoivasti muille 
markkinoille, kun riittävän iso ja järkevä 
yritysryhmä saadaan kokoon.

Food from Finland -ohjelmassa viennin 
tukemiseen vuodeksi 2015 varattu 1,3 mil-
joonan euron budjetti käytetään kokonaan 
yritysten hyväksi tehtäviin toimenpiteisiin.

Ohjelma pohjautuu huolelliseen 
esiselvitykseen

Elintarvikealan vientiohjelma pohjautuu 
huolelliseen esiselvitykseen, jonka aikana 
tutustuttiin muun muassa Ruotsin ja Tans-
kan vastaaviin ohjelmiin ja haastateltiin yli 
60 suomalaisen elintarvikeyrityksen johta-
jaa.

− Ruotsin ja Tanskan vientiohjelmien ve-
täjät kertoivat hyvin avoimesti, mikä toimii 
ja mikä ei. Saimme molemmilta arvokkaita 
vinkkejä esimerkiksi delegaatiovierailuja 
varten. Niiden pitää olla yrityslähtöisiä. Sik-
si Kiinan vierailulla on hyvin kaupallinen 
viritys. Pekingissä tapaamme tammikuussa 
ensin korkeita virkamiehiä ulkomaankaup-
paministeri Toivakan johdolla ja Shanghais-
sa bisnesihmisiä, Esa Wrang tarkentaa.

Vientiohjelman toteuttamiseen osallis-
tuu yli 30 viennin ammattilaista: Finpron 
vientikeskusten työntekijöitä sekä yksityi-
siä asiantuntijoita, kouluttajia ja konsultte-
ja. He ovat valmiina auttamaan yrityksiä 
eri puolilla maailmaa kaikilla keskeisillä 
markkinoilla. Yksityisiä partnereita käyte-
tään ohjelman toimenpiteisiin sekä Suo-
messa että kohdemarkkinoilla. Vientioh-

jelman ohjausryhmä on ylin päättävä elin, 
johon kuuluu viisi yritysedustajaa.

− Vientiohjelmasta pitää olla yrityksille 
konkreettista hyötyä. Olemme jatkuvasti 
suoraan yhteydessä yrityksiin ja avoimia 
sille, mitä yritykset haluavat tehtävän. Nyt 
vientiohjelmassa on mukana noin 40 yri-
tystä (tilanne 19.11.2014) ja yhteydenottoja 
tulee koko ajan. Tavoitteena on koota yh-
teen vähintään sadan yrityksen yhteisrin-
tama viennin edistämiseen, Esa Wrang ja 
Annaleena Soult kertovat.

Viennissä yritykset ovat 
yhteistyökumppaneita

Esa Wrang painottaa, että viennissä suo-
malaisyritykset eivät ole kilpailijoita kes-
kenään, vaan ovat yhteistyökumppaneita.

− Takaan, ettei suomalainen yritys ole 
kilpailija yhdellekään suomalaisyrityksil-
le viennissä. Vientiohjelma antaa myös jul-
kisille toimijoille systemaattiset puitteet. 
Kaikki vienninedistäminen tapahtuu nyt 
Team Finland -hengessä yhden sateenvar-
jon, Food from Finland -kattobrändin, alla, 
Wrang summaa.

Elintarviketeollisuusliiton perustama 

Keittiömestari Matti Jämsén maistatti herkkuja suomalaisten näytteilleasettajien tuotteista 
messukävijöille Pariisin SIAL-messuilla lokakuussa. Hän edustaa Suomea Bocuse d'Or 
-maailmamestaruuskilpailuissa Lyonissa tammikuussa 2015.
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Elintarvikevienti kaksinkertaiseksi viidessä vuodessa

Elintarvikealan vientiohjelman taustal-
la on huolellinen esiselvitys: yritys-
haastattelut, strategiatyöpajat sekä 
Ruotsin, Tanskan ja EU:n elintarvike-
vientitoimenpiteiden analysointi. Stra-
tegian pohjaksi haastateltiin 61 yrityk-
sen johtoa, minkä jälkeen esiin nous-
seita teemoja ruodittiin kolmessa stra-
tegiatyöpajassa toukokuussa 2014.
Elintarvikealan Team Finland -vien-
tiohjelman tavoitteena on:
• Kaksinkertaistaa Suomen elintar-

vikevienti kolmeen miljardiin eu-
roon vuoteen 2020 mennessä.

• Luoda korkea maaimago ja vahva 
brändäys Suomesta elintarvike-
tuotannon osaajamaana.

• Saada ohjelmaan mukaan sata 
suomalaista elintarvikeyritystä 
sekä alan kone-, laite- ja palvelu-
yritystä.

• Synnyttää noin 5 000 uutta työ-
paikkaa elintarvikealalle.

• Laajentaa pk-yritysten kansainvä-

listymistä ja synnyttää vientiyh-
teistyötä yritysten kesken.

Suomen elintarvikeviennin arvo on 
nyt vain 1,6 miljardia euroa, tuonnin 
4,3 miljardia. Noin 40 prosenttia suo-
malaisten elintarvikeyritysten liike-
vaihdosta tahkotaan ulkomailla.

Vain noin 12–13 prosenttia suo-
malaisista elintarvikealan pk-yrityk-
sistä toimii kansainvälisillä markki-
noilla, ja niiden viennin osuus liike-
vaihdosta vaihtelee viidestä kymme-

neen prosenttiin. Isommilla yrityksil-
lä ja etenkin teollista suoramyyntiä 
harjoittavilla yrityksillä viennin osuus 
liikevaihdosta on jopa 20–60 pro-
senttia.

Vientiohjelman strategisia paino-
pistealueita ovat yritysten vientival-
miuksien nostaminen, vientivalmen-
nus, yhteistyö ja verkostoituminen, 
viennin esteiden poistaminen ja 
markkinamahdollisuudet, brändäys, 
markkinointi ja iso näkyvyys. n

Erikoisosaamisessa 
kasvumahdollisuuksia
Vientimahdollisuuksia on varsinkin suoma-
laisella elintarvikeosaamisella. Näitä tarjoa-
vat muun muassa:
• Terveysvaikutteiset ja terveyttä edistävät 

elintarvikkeet
• Laktoosittomat ja gluteenittomat tuotteet 

sekä muut vastaavat erikoistuotteet
• Suomalainen ruokaperinne (mm. marjat, 

riista, vilja, poro ja kala)
• Luonnonmukaiset tuotteet ja muut eetti-

seen kuluttamiseen ja turvallisuuteen pe-
rustuvat tuotteet

• Helppokäyttöiset tuotteet sekä luksus- ja 
hemmottelutuotteet

• Lasten ja iäkkäiden erikoistuotteet
• Korkeamman lisäarvon teollisuus- ja  

raaka-ainemyynti
• Ruokaturvallisuus.

vientiyritysten ryhmä (VKE) jatkaa toimin-
taansa osana vientiohjelmaa ja kokoontuu 
säännöllisesti parin kuukauden välein.

Vientiohjelman tärkeimpiä tehtäviä on 
nostaa pk-sektorin vienti kansainväliselle 
tasolle. Neljänneksellä Suomen kaikista 
pk-yrityksistä on vientiä, mutta elintarvi-
kealalla vain 13 prosentilla. Euroopassa lu-
ku on 30–40 prosenttia.

− Suomen elintarvikeala on hyvin koti-
markkinakeskeinen, ja ainoa todellinen 
kasvureitti on vienti. Food from Finland 
tarjoaa matalan kynnyksen ja monipuolis-

ta tukea vientiin ja linkkautuu suoraan 
Team Finland -maaviestintään, Wrang sel-
vittää.

Annaleena Soult muistuttaa, että myös 
Suomen lähetystöt maailmalla ovat hyvin 
auliita auttamaan yrityksiä.

− Vientiohjelma tarjoa yrityksille nopei-
ta onnistumisia ja isoja, merkittäviä toimen-
piteitä ja nostaa pk-yritysten vientivalmi-
uksia mukaan lukien alan kone-, laite- ja 
palveluyritykset, Esa Wrang sanoo.

Vientiohjelmaan pääsee mukaan yrityk-
sen koon mukaan porrastetulla kertamak-

sulla koko ohjelman ajalle. Se on mikroyri-
tyksille 1 500 euroa, pk-yrityksille 3 000 
euroa ja isoille yrityksille 6 000 euroa. n

Pirjo Huhtakangas

lisätietoja:
www.exportfinland.fi/food-from-finland
www.facebook.com/FinproRy
www.twitter.com/FinproRy (#foodfromfinland)
www.linkedin.

Suomen SIAL-messuosastolle antoi ilmettä isokokoinen, suomalainen järvimaisemakuva.

Kuvat: Finnpro
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Japanissa ruoka on tiedettä ja taidetta
Japanissa arvostetaan ruuan 
alkuperää, puhtautta ja laatua. 
Lapin arktisesta luonnosta ja 
suomalaisesta osaamisesta 
funktionaalisten elintarvikkeiden 
tutkimuksessa tiedetään 
jo yllättävän paljon. Olisiko 
seuraavaksi aika suunnata katse 
Japaniin?

Perinteet ja teknologia yhdistyvät japani-
laisessa ruokakulttuurissa tuottaen visuaa-
lisesti näyttäviä, hyvältä maistuvia ja vie-
läpä erittäin terveellisiä makunautintoja.

Japanissa tuotteiden esillepanoon ja esit-
telyyn panostetaan paljon. Tavaratalojen 
elintarvikeosastoilla makeat leipomotuot-
teet ja suklaat ovat melkeinpä pääosassa. 
Luonnollisesti myös tuore kala, äyriäiset ja 

Aromtech Oy:n toimitusjohtaja Vesa-Pekka 
Judin ja Fingredient Oy:n toimitusjohtaja  
Jari Siivari vaihtavat messukuulumisia.

Japanin tuontitilastoja (lähde FAO v. 2011) 

Elintarvike määrä (tonnia) tuonnin arvo (U$D)

Sianliha 791 tuhatta  5,2 Mrd

Vehnä  6,2 miljoonaa  2,7 Mrd

Rypsi  2,3 miljoonaa  1,5 Mrd

Juusto 208 tuhatta  1,1 Mrd

Hedelmät ja marjat 377 tuhatta 798 miljoonaa

*Mustikka  10 tuhatta   50 miljoonaa 

*) lähde uBM Japan 2011, määrä arvioitu jalostamattomana raakamarjana.

Näkymä Mitsukoshi-tavaratalon elintarvikeosastolta.

tuorevihannekset ovat näkyvästi esillä. Sen 
sijaan maito- ja lihaosastot ovat hyvin vaa-
timattomia.

Monet Suomessakin tavalliset tuonti-
tuotteet, kuten norjalainen lohi, italialaiset 
ruokaöljyt tai eurooppalaiset keksit ovat 
selvästi Suomen hintatasoa kalliimpia. Tä-
mä johtuu ainakin osaksi kauppojen eri-
laisesta toimintakulttuurista.

Tokion suurten tavaratalojen toiminta-
tapa myös elintarvikkeille on shop in shop 
-konsepti. Kukin brändi on vuokrannut 
tavaratalosta omat hyllymetrinsä ja pal-
kannut omat myyjänsä. Myyjiä onkin hel-
posti kymmenen kertaa enemmän kuin 
suomalaisessa tavaratalossa. Tämä myös 
selittää tuotteiden korkean hintatason.

Lokakuun alussa Tokion suuret, perin-
teiset tavarataloketjut kuten Takashimaya, 
Mitsukoshi ja Isetan markkinoivat jo täyt-
tä päätä uudenvuoden juhlaruokia. Uu-
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denvuoden juhlinta vastaa suomalaisten 
joulua sillä erotuksella, että kotiäitien työ-
tä pyritään helpottamaan valmiilla herk-
kuasetelmilla.

Takashimayan herkkuosastoilla uuden-
vuoden ruokatarjotin maksaa 75 600 jeniä 
(=560 euroa). Suomalaisina ihmettelemme 
kahta kappaletta Matsutake-sieniä, joita 
tarjotaan tuoreina ja kokonaisina hintaan 
27 000 jeniä (= noin 200 euroa). Alkuperä ja 
tuoreus korostuvat laadukkaissa ja hinta-
vissa tuotteissa.

Suur-Tokiossa riittää markkinoita
Suur-Tokion alueella asuu liki kolmannes ja-
panilaisista, eli lähes 40 miljoonaa ostoky-
kyistä asukasta. Tokiossa on eri toimialueille 
keskittyneitä kaupunginosia, jotka ovat jo si-
nällään näkemisen arvoisia, kuten Akihaba-
ran ”Electric City”, Ginzan muoti- ja kosme-
tiikkaliikkeet tai Tsukijin kalamarkkinat. 
Ginzan laitamilla sijaitsee myös Iittalan kaup-
pa, ja monista näyteikkunoista osuu silmiin 
Marimekkoa ja tuttuja Muumi-hahmoja.

Tokion katukuva on pääsääntöisesti kui-
tenkin hyvin japanilainen. Valomainosten 
logot ovat japanilaisten omia brändejä, ja 
sama koskee myös elintarvikkeita ja ravin-
tolakulttuuria. Luonnollisesti isossa kau-
pungissa löytyy useita erityyppisiä, etni-
siä ravintoloita. Myös kahvilakulttuuri 
kuuluu olennaisesti Tokion katukuvaan, ja 
muun muassa Strarbucks-ketju näyttää ole-
van nuorempien japanilaisten suosiossa.

Terveysruokia kuluu  
eniten maailmassa

Japanissa ravintolisien ja terveydellisesti 
vaikuttavien elintarvikkeiden kulutus on 
suurinta maailmassa siitä huolimatta, että 

japanilainen, runsaasti kalaa ja vihannek-
sia sisältävä ruoka on jo sinällään erittäin 
terveellistä. Noin viidesosa maailmassa tuo-
tetuista terveysvaikutteisista ravintovalmis-
teista (nutraceuticals) kulutetaan Japanissa.

Tärkeimpiä syitä on ikääntyvä ja osto-
voimainen seniorien ikäluokka, sillä maas-
sa asuu jo yli 20 miljoonaa yli 65-vuotiasta 
kansalaista. Terveyttä edistävälle ruokava-
liolle onkin otolliset markkinat. Erilaiset 
vitamiinivalmisteet, vihreä tee sekä mar-
jauutteita ja superfoodeja sisältävät tuotteet 
ovat näkyvästi esillä niin juoma-automaa-
teissa kuin paikallisissa pikkukaupoissa.

Mustikkavalmisteet ovat jo 15 vuotta ol-
leet suosituimpia terveystuotteita Japanis-
sa. Antosyanidiiniä 25 prosenttia sisältä-
vän, standardoidun mustikkauutteen ko-
konaismarkkina on nykyisin yli 100 tonnia 
vuodessa (noin 50 miljoonaa U$D). Pelkäs-
tään tämän mustikkauutemäärän valmis-
tamiseen tarvitaan lähes kymmenen mil-
joonaa kiloa marjoja, eli enemmän kuin 
Suomessa poimitaan myyntiin: MARSI-ti-
lastojen mukaan suomalaisen metsämus-
tikan ostomäärät vaihtelevat vuosittain vii-

Sushi-lautanen: syötävää 
taidetta kalasta.

Kun yhteistyö sujuu, tunnelmakin on sen mukainen. Kuvassa 
H. Toba (CEO, Biocorp Japan Ltd.) ja Y. Tokunaga (CEO, 
Konjyah Ltd.)

den miljoonan kilon molemmin puolin.
Terveydestä huolehtiminen on Japanissa 

kuitenkin hinnoiteltu kuluttajille ystäväl-
lisesti, eivätkä hinnat juuri eroa niin sano-
tuista tavallisista tuotteista. Vihreää teetä 
ja erilaisia yrttejä sisältävä terveysvesipul-
lo maksaa automaateissa vain 120−160 je-
niä, eli noin euron. Hinta on sama kuin 
maailmanlaajuisesti tunnetuilla Cola-juo-
milla tai paikallisilla limsoilla.

Health Ingredient -messuilla  
alan uutuuksia

Lokakuun alkupuolella vuosittain järjes-
tettävät Health Ingredient Tokyo -messut ovat 
Japanin suurin terveysvaikutteisten ravin-
tovalmisteiden ja kosmetiikan raaka-ainei-
den esittelytapahtuma. Kolmen päivän ai-
kana messuilla vierailee noin 40 000 alan 
ammattilaista.

Suomi-osastolla näytteilleasettajina oli-
vat tänä vuonna Arktiset aromit ry, Arom-
tech Oy, Hunajayhtymä Oy, Kaskein Mar-
ja Oy, Marja Bothnia Berries Oy Ltd ja Nor-
dic Revolve Oy. Yhteisen messuosaston jär-
jesti Viexpo Oy. 

Henkilökohtainen IPR-valmentajasi
Meitä on sanottu henkilökohtaiseksi  IPR-valmentajaksi 
Ei ihme, sillä meiltä saat aina yksilöllistä ohjausta kaikissa 

patentti-, tavaramerkki- ja mallisuoja-asioissa 
Laita meidät testiin

.
 
. 
. 

Suomi       |       Venäjä       |      Ukraina       |       Valko-Venäjä     |       Kazakstan       |       Uzbekistanwww.papula-nevinpat.com       |
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Aromtech Oy:n toimitusjohtaja Vesa-
Pekka Judin oli ensimmäistä kertaa näillä 
messuilla näytteilleasettajana ja samalla 
tutustumassa tarkemmin Japanin mahdol-
lisuuksiin. Yrityksellä on jo vientiä Japa-
niin, mutta kaikkia mahdollisuuksia ei ole 
vielä löydetty eikä hyödynnetty. Lapin 
luonto on luonnollisesti vahvasti mukana 
torniolaisyrityksen markkinointiviestin-
nässä. Samoin Hunajayhtymä Oy toi hyvin 
esiin omalla osastollaan suomalaisen hu-
najan maailman pohjoisimpana hunajana. 
Toimitusjohtaja Aapo Savo oli ensimmäis-
tä kertaa esittelemässä tuotteita Tokiossa 
ja piti messuja hyvin mielenkiintoisina.

Tokion Health Ingredients -messuilla saa 
hyvän läpileikkauksen Aasian elintarvike-
alan uutuuksista, laitteistoista ja samalla 
näkemyksiä pakkausmateriaalien ja muo-
toilun tulevista trendeistä. Valitettavasti 
messujen esitemateriaali on enimmäkseen 
japaninkielistä ja messuesittelijöiden eng-
lannin kielitaito hyvin vaihteleva.

Japaniin messuosastoa suunnittelevan 
kannattaakin pitää mielessä, että suurin 
osa messuvieraista ei osaa tai halua kom-
munikoida englanniksi, vaan odottaa saa-
vansa palvelua omalla kielellään. Siksi esit-
telymateriaalia tulisi aina laatia japaniksi 
ja osastolla olla japanin kieltä puhuva esit-
telijä. Onnistuminen Tokiossa edellyttää 
hyvän paikallisen agentin apua.

Yhteistyöverkostot ovat tärkeitä
Japanin bisneskulttuurissa eletään moni-
ulotteisissa verkostoissa, missä isot brän-
dit, sopimusvalmistajat ja raaka-aineita 
maahantuovat kauppahuoneet ovat kiin-

nittyneet erilaisin sitein toisiinsa. Monipor-
tainen ja moniulotteinen toimintakulttuu-
ri tuntuu aluksi sekavalta ja tarpeettoman-
kin monimutkaiselta, mutta maassa men-
nään maan tavalla.

Japanin markkinoilla tarvitaan kärsiväl-
lisyyttä ja asiantuntemusta. Olisi myös erit-
täin tärkeä löytää heti alussa kansainvälis-
tä työkokemusta ja eri kulttuureja tunteva 
japanilainen kumppani. Erilaisten näke-
mysten yhteensovittaminen kaikkia tyy-
dyttävällä tavalla vaatii usein diplomatiaa 
ja kompromisseja. Japanissa tuotteiden esit-
tely on pitkäjänteisestä, jopa vuosia kestä-
vä prosessi. Luottamusta rakennetaan pie-
ni pala kerrallaan.

Japanin kontakteissa pitää osata panos-
taa myös omalla kotikentällä tapahtuviin 
vastavierailuihin. Verkostoitumisen am-
mattilaisille kannattaakin esitellä suoma-
laista tutkimuslaitosten ja yritysten yhteen 
hiileen puhaltamista ja joukkuepelin osaa-
mista. Yksinään puurtavaa ”suo, kuokka ja 
Jussi” -mallilla toimivaa yrittäjää ei välttä-
mättä arvosteta Aasiassa kovin korkealle.

Pohjoisen luonnon mahdollisuudet
Suomen pohjoisen sijainnin ansiosta kasvit 
saavat intensiivisen ja valoisan kasvukau-
den ja joutuvat kestämään pitkän ja kylmän 
talven. Esimerkiksi metsämustikan vienti-
valtiksi todettiin jo kymmenen vuotta sit-
ten selkeä laadullinen ero antosyaanien 
määrässä Pohjois-Suomessa (tai Ruotsissa) 
kasvaneen ja puolalaisen tai ukrainalaisen 
marjan välillä. Skandinaaviset metsämar-
jat ovatkin erittäin haluttuja Aasian teolli-
suudessa. Samanlaisia tuloksia on toden-

nettu myös muilla kasveilla, sillä yöttömän 
yön valo tuottaa runsaasti fenolisia yhdis-
teitä moniin eri kasveihin.

Suomalaisten tutkijoiden julkaisut ovat 
yllättävän tuttuja elintarvikealan ammat-
tilaisille Japanissa. Suuren vaikutuksen saa 
aikaiseksi sillä, kun voi kertoa tuntevansa 
henkilökohtaisesti joitakin julkaisuissa ni-
mettyjä tutkijoita. Japanin vientiin tähtää-
vien yritysten kannattaakin panostaa tut-
kimushankkeiden omarahoituksiin, sillä 
niille saa Japanista todella vastinetta.

Japanin yritysten ja markkinoiden koko 
on sellainen, että periaatteessa aika moni 
suomalainen yritys sopisi tuottamaan Japa-
nin markkinoille ”arktisen” niche-tuotteen 
tai raaka-aineita, jos tuotteelle vaan löyde-
tään pohjoisen luonnon tuomaa lisäarvoa.

Japanilaisen Marubeni-kauppahuoneen 
mukaan maassa lanseerataan vuosittain 
yli tuhat uutuutta. Kilpailu hyllymetreistä 
on kova, mutta myös potentiaali on mel-
koinen silloin, kun tuote pääsee maanlaa-
juiseen jakeluun. Välttämättä ei tarvitse 
lähteä metsään etsimään pakuria tai mat-
sutakea ollakseen japanilaiselle kiinnosta-
va. Luonnonmarjojen ohella suomalainen 
osaaminen vaikkapa rypsipossujen, vilja-
fraktioiden tai maitojalosteiden osalta saat-
taisi hyvinkin kiinnostaa markkinoita. Ja-
panissa pohjoisuus ja suomalaisuus ovat 
valttia. n

Jari Siivari

toimitusjohtaja, FT

Fingredient Oy

jari.siivari(at)fingredient.com
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Kirgisian kalatalous on 
kohentumassa

Kirgisiassa aliravitsemus on 
suuri uhka kansanterveydelle. 
Kalankulutuskin on Kirgisiassa 
toistaiseksi suhteellisen vähäistä: 
vain noin kymmenesosa siitä, 
mitä se on Suomessa.

Maan ruokaturvaa ja monipuolisen ruuan 
tarjontaa voidaan parantaa hyödyntämäl-
lä sen lukuisia makeanveden altaita, jotka 
tarjoavat mahdollisuuksia kehittää kalas-
tusta ja kalanviljelyä. Samalla maaseudun 
hyvinvointi ja työllisyys kohentuvat.

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö 
FAOn (Food and Agriculture Organisati-
on) mukaan Kirgisian kalastus- ja kalan-
viljelysektori on ollut kasvava ja tuottava 
ala 1980–1990-luvuilla. Sen tuotanto oli 
noin 2 200 tonnia vuodessa.

Tuotannon romahduksesta nousuun
Kirgisian vuonna 1991 tapahtuneen itse-
näistymisen jälkeen tuotanto romahti, jopa 
71,5 tonniin vuonna 2006, mikä johtui vä-
häisistä resursseista, puutteellisesta tekni-
sestä tietotaidosta ja heikosta lainsäädän-
nöstä. Lisäksi vuonna 2003 asetettiin kalas-
tuskielto Issyk Kul - ja Son Kul -järvissä.

Vuoden 2007 jälkeen on tehty useita toi-
menpiteitä kalatuotannon nostamiseksi yh-
teistyössä Kirgisian valtion, yritysten, FAOn 
ja ulkomaalaisten kumppaneiden kanssa. 
Vuonna 2010 vuosituotanto nousi FAOn mu-
kaan 345 tonniin. Nousu perustui pelkäs-
tään kirjolohenviljelyyn Issyk Kulissa.

Tilastoissa on ristiriitaa ja on oletettavaa, 
että luvut ovat hieman ilmoitettua korkeam-
pia. Itä-Suomen yliopiston vuonna 2012 te-
kemässä FAOn rahoittamassa tutkimukses-
sa¹ ilmeni, että valtion ja FAOn kokoamissa 
tilastoissa kirjolohen tuotannon raportoitiin 
olevan vuonna 2011 noin 15 tonnia. Kirgisi-
an kalaviljelijöiden liiton (Kyrgyz Fish Far-
mers’ Association) tekemissä haastatteluis-
sa ilmeni, että heidän jäsenensä tuottivat 
vuonna 2011 noin 432 tonnia kirjolohta 
(Tazhibaeva, 2013).

Kirgisiassa tuotettu kala päätyy usein 
kuluttajille suoraan viljelylaitokselta tai 
maan lukuisista basaareista tuoreena, sa-
vustettuna tai suolattuna. Paikallisesti tuo-
tettu kirjolohi myydään useimmiten tuo-

Kirjolohen myyntiä kirgisialaisessa basaarissa.

Kuva: RoSeanna avenTo

reena. Kuluttajat suosivat eniten kalasäi-
lykkeitä ja purkitettua kalaa niiden halvem-
man hinnan takia. Lisäksi markkinoilta 
löytyy tuoreena karppeja ja suolattuna eri 
seipilajeja. Supermarketeissa ei ole tarjolla 
paikallisesti, tuotettua kirjolohta, mutta 
merilohta löytyy kylmäsavustettuna.

Tuontikalan reitti Kirgisiaan  
on monivaiheinen

Kirgisia tuo ulkomailta venäläistä silliä, 
turskaa ja norjalaista lohta. Lohien kulku 
Kirgisian supermarketeihin alkaa Norjas-
ta, josta ne matkaavat kolme päivää laival-
la Latviaan ja siitä 25 päivää rautateitse Kir-
gisian pääkaupunkiin, Bishkekiin. Siellä 
tulliselvitykset vievät vielä noin kolme päi-
vää. Kalat prosessoidaan joko Bishkekissä 
tai Issyk Kulissa, jonne kuljetus kestää noin 
6−8 päivää.

Tazhibaevan tutkimus osoitti, että kyl-
mäketju katkeaa usein matkan varrella ja 
hygieniaosaamisessa on puutteita. Kun lo-
het saapuvat prosessointilaitokseen, ne ovat 
usein rikkinäisissä pahvilaatikoissa. He-
rääkin kysymys, missä vaiheessa kalat on 
pakattu uudestaan reitillä Norja-Latvia-
Kirgisia.

Jatkossa Kirgisiassa pienmittakaavan ka-
laprosessointia olisi kehitettävä, ja toimeen 
on jo ryhdytty. Suomalainen Tmi Coldfin 
on suunnittelut ja rakentanut siirrettäviä 
kalankäsittelylaitoksia ja kalankäsittely- ja 
hygieniakoulutusta on annettu yhteistyös-
sä Itä-Suomen yliopiston kanssa. n

Roseanna Avento

projektisuunnittelija

Itä-Suomen yliopisto

roseanna.avento(at)uef.fi

¹Tutkimus oli osa Faon projektia ”Support to 
fisheries and aquaculture in the Kyrgyz Republic”, 
joka kuului Suomen ”laajemman euroopan 
aloitteen” -puiteohjelmaan vuosina 2009−2013.

lähteet
• Fao FishStat database, 2013.
• Tazhibaeva, B. 2013. Fish processing facilities in 

the Kyrgyz Republic: Market and location 
analysis. Pro gradu thesis. university of eastern 
Finland.
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Saksassa kestotrendinä luomutuotteet 
ja funktionaaliset elintarvikkeet
Saksassa suurin osa tarjonnasta 
tapahtuu kauppaketjujen omien 
tuotemerkkien kautta.

Saksan elintarvikemarkkinoiden voimak-
kain trendi on ”Gesunde Ernährung” eli 
luomutuotteet ja funktionaaliset elintar-
vikkeet. Merkittävän tästä tekee sen, että 
näiden tuoteryhmien tuotteita ostavat lä-
hes kaikki kotitaloudet (94 %). Siitä huoli-
matta markkinaosuus vuonna 2013 oli vain 
3,9 prosenttia, joten suurin osa kuluttajista 
on satunnaiskuluttajia tai kokeilijoita. Tren-
di ei ole ollut ohimenevä, vaan tuoteryh-
män kysyntä on nousujohteinen ja kasvaa 
vuosittain.

Paljon ja säännöllisesti luomutuotteita 
ostavia kotitalouksia on noin kymmenen 
prosenttia kotitalouksista. Heidän kulu-
tuksensa vastaa 60 prosenttia koko luomu-
tuotepaletin kulutuksesta. Tämän kulut-
tajaryhmän päivittäisistä elintarvikeostok-
sista noin 20 prosenttia on luomutuotteita.

Saksalaiset ruokakaupat ovat huoman-
neet luomuruuan vetovoiman ja ovat alka-
neet panostaa siihen yhä enemmän laajen-
tamalla valikoimaansa, myös halpaketjut, 
jotka hyötyvät luomutuotteiden suosiosta. 
On huomattava, että suurin osa tarjonnas-
ta tapahtuu ketjujen omien tuotemerkkien 
kautta.

Saksalaiset maksavat luomutuotteista 
keskimäärin 43 prosenttia enemmän kuin 
”tavallisista” tuotteista, tosin tuotekohtai-
nen hintavaihtelu on suurta. Esimerkiksi 
luomusuklaa maksaa sata prosenttia, luo-
muhedelmämehu 80 prosenttia ja luomu-
maito 30 prosenttia enemmän kuin normi-
tuote.

Erikoisruokavalioista
Suomessa käyvät saksalaiset hämmästele-
vät gluteiinittomien ja laktoosittomien tuot-
teiden tarjonnan runsautta, sillä kumman-
kin tuotekategorian tarjonta Saksassa on 
lähes marginaalista. Tämä siitä huolimat-
ta, että 25 prosentilla saksalaisista on ge-
neettinen taipumus keliakiaan ja noin 400 

000 sairastaa keliakiaa.
Noin 15 prosenttia Saksan väestöstä, eli 

noin 12 miljoonaa ihmistä, kärsii puoles-
taan laktoosi-intoleranssista. Saksan vä-
hemmistöryhmistä muun muassa musli-
mit ovat merkittävä gluteiinittomien tuot-
teiden käyttäjäryhmä.

Finpron elintarviketoimialan johtaja Esa 
Wrang arvioikin, että ”Suomen vahvuus 
on erikoistuotteissa, kuten terveysvaikut-
teisissa ja terveyttä edistävissä tuotteissa 
sekä allergiavapaissa elintarvikkeissa”.

Saksan erikoisuuksia
Saksassa on käytössä niin sanottu tuote-
kohtainen listausmaksu, johon lisätään vie-
lä markkinointimaksut. Käytännössä tämä 

Mahdollisuudet 
Saksassa:
• Valtava markkina-alue
• EU-aluetta (lähes sama lainsäädäntö)
• Suomalaisilla tuotteilla hyvä maine
• Luomu- ja erikoistuotteet haluttuja

Haasteet Saksassa:
• Kova kilpailu
• Sopivan yhteistyökumppanin löytäminen
• Tarvittava tuotantokapasiteetti
• Osavaltiokohtaisia eroavaisuuksia
• Oikea hinnoittelu

Kuva: SaBine KRiegeR, TeaMBlue

Kannattaa varmistaa moneen kertaan, että tuotteella on OIKEA saksankielinen tuoteselostus 
ja että pakkausmerkinnät vastaavat vaadittua, esimerkiksi Grüner Punkt ja CE, TEAMBLUEn 
toimitusjohtaja Sabine Krieger muistuttaa.
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voi tarkoittaa sitä, että ennen kuin pääsee 
kaupan hyllylle – oli tuote kuinka hyvä ta-
hansa – on varauduttava maksamaan jopa 
yli kymmenentuhannen euron listausmak-
su sekä siihen päälle markkinointikulut.

Elintarvikeviejä TEAMBLUEn toimitus-
johtaja Sabine Krieger muistuttaa lisäksi, 
että ketjuilla on jäykkä ja byrokraattinen 
keskushallinto. Lisäksi kaikilla tuoteryh-
millä on jo valtava valikoima sekä kilpai-
lu.

Hyvällä tuotteella aina 
vientimahdollisuuksia

Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin 
toimialavastaava Sonja Malin korostaa oi-
kean yhteistyökumppanin löytämistä ja li-
sää.

− Kansainvälistymiseen on varattava ai-
kaa ja rahaa. Luottamuksen rakentaminen 
ei käy hetkessä. Yrityskohtaisesti on ylei-
sesti eräänä keskeisenä painopisteenä 
myynnin organisointi Saksassa. Hyvän 
edustajan motivoiminen pienen suomalai-
sen yrityksen myyntityöhön vaatii panos-
tamista. Tässä vaiheessa ulkopuolisen am-
mattilaisen käyttäminen on suositeltavaa, 
jolloin selvitetään, miten myynti Saksassa 
on parasta järjestää kasvun turvaamisek-
si. On myös tärkeää oppia tuntemaan Sak-
san kulttuuri ja saksalaiset asiakastoimin-
tamallit.

Saksan elintarvikemarkkinat ovat 
valtavat suhteessa Suomeen. Tämä 
ei liene mikään yllätys, kun pelkäs-
tään Berliinissä on 3,4 miljoonaa 
asukasta. Saksan markkinaoikeuden 
mukaan maan elintarvikemarkkinoi-
den koko oli 164 miljardia euroa 
vuonna 2013, josta 85 prosenttia on 
neljän isoimman ketjun hallussa. 
Markkinoille tulee 30 000 uutta tuo-
tetta vuodessa, ja kilpailu on erittäin 
kova. Samalla se tarjoaa myös mah-
dollisuuksia suomalaisille tuotteille.

Saksassa työskentelee enemmän 
ihmisiä elintarvikevähittäiskaupassa 
kuin autoteollisuudessa. Koko vähit-
täiskaupasta elintarvikevähittäis-
kauppa on suurin kaupan ala (54,6 %) 
ennen niin sanottua ”tee-se-itse” 
-kauppaa (13,9 %). Elintarvikkeiden 

vähittäiskaupassa tapahtuu hyvin vä-
hän muutoksia ja markkinaosuudet 
muuttuvat lähinnä vain fuusioiden tai 
yritysostojen kautta.

Markkinaosuuksia säilytetään tai 
kasvatetaan tuotteiden hinnalla, 
mikä on aiheuttanut ankaran hinta-
kilpailukulttuurin. Tämä heijastuu 
myös vähäisinä voittomarginaaleina. 
Tällä hetkellä Edeka-ketju on osta-
massa Tengelmannin elintarvikevä-
hittäismyynnin, mutta kauppa odot-
taa toteutuakseen vielä kilpailu- ja 
kuluttajaviraston päätöstä. Kartelli-
asioista vastaavan osaston johtaja 
Andreas Mundt kertoi olevansa hy-
vin huolestunut kehityksestä, jossa 
”neljä suurta” ostavat pienemmät kil-
pailijansa markkinoilta.

Saksassa on neljä isoa ketjua, joil-

la on yli 85 prosentin markkinaosuus, 
ja siten merkittävä ylilyöntiasema 
tuottajiin nähden. Näihin kuuluvat 
Edeka (12 000 myymälää, 25−30 % 
markkinaosuus), Rewe (5 500 myy-
mälää, 15−20 % markkinaosuus), 
Schwarz-Gruppe (4 500 myymälää, 
20−25 % markkinaosuus) sekä Aldi-
Gruppe (4 000 myymälää, 15−20 % 
markkinaosuus).

Saksalaisen Handelsblatt-lehden 
mukaan johtavat elintarvikeketjut os-
tavat tuotteet perinteisesti kotimaisil-
ta tuottajilta, vaikka tässäkin on ha-
vaittavissa muutosta. Voimakasta 
kasvua on ollut erityisesti luomuelin-
tarvikkeissa, mikä on näkynyt luo-
muelintarvikekauppojen määrässä. 
Näiden liikkeiden määrä on kymmen-
kertaistunut tällä vuosituhannella.

Elintarviketuonnin arvo vuonna 
2013 oli noin 70 miljardia euroa, jos-
ta EU-maiden osuus oli vähän alle 50 
miljardia euroa. Viennin arvo oli noin 
63 miljardia euroa, josta noin 47 mil-
jardia suuntautui EU-maihin.

Saksan tilastokeskuksen mukaan 
suurimpia maataloustuotteiden ja 
elintarvikkeiden tuojia olivat Hollanti 
(19,3 %, Ranska (7,6 %) ja Italia 
(6,4 %). Suomi ei kuulu Saksan 30 
suurimman elintarviketuojan jouk-
koon, mutta Saksa on suomalaisen 
elintarviketeollisuuden neljänneksi 
suurin vientimarkkina-alue ja suurin 
suomalaisten luomuelintarvikkeiden 
vientimarkkina-alue. n

Saksan elintarvikemarkkinoissa kytee potentiaali

Edeka Gruppe 46,086 mrd. €

Rewe Gruppe (Konzern, Penny, Rewe-DO jne.) 26,813 mrd. €

Schwarz Gruppe 26,000 mrd. €

Aldi Gruppe (Nord ja Süd) 22,128 mrd. €

Metro Gruppe (Real, Metro C&C...) 10,808 mrd. €

Lekkerland 8,365 mrd. €

dm 5,258 mrd. €

Rossmann 4,491 mrd. €

Globus 3,073 mrd. €

Bartels-Langness Gruppe 2,904 mrd. €

Suurimmat elintarvikemyyjät Saksassa vuonna 2013.

Siten vientiponnistelut kannattaa aloit-
taa vientiohjelman kautta, jonka järjestää 
Team Finland yhteistyössä Saksalais-Suo-
malaisen Kauppakamarin tai Finpron kans-
sa. Näillä organisaatioilla on kokemusta 
vientiponnisteluista ja erinomaiset kontak-
tit Saksan markkinoille.

− Kaikki lähtee tuotteesta ja siitä, millä 
erikoisuuksilla tuote poikkeaa edukseen. 
Taustalla on aina kunnollinen liiketoimin-
tasuunnitelma. Tämän jälkeen vientipon-
nisteluihin tarvitaan oikeat yhteistyökump-
panit, TEAMBLUEn toimitusjohtaja Sabine 
Krieger toteaa.

Valmisteluissa, suunnitelmissa ja tuot-

teen lanseerauksessa kannattaa kuunnella 
yhteistyökumppaneita. Esimerkkinä Krie-
ger nostaa esiin odottamattomiin kulutta-
jareaktioihin liittyvät haasteet.

− Olipa tuote kuinka hyvä tahansa, sitä 
on vaikea myydä kuluttajille, mikäli se on 
heille tuiki tuntematon, kuten esimerkiksi 
ruislastut. n

Antti Grönlund

Saksalais-Suomalainen Kauppakamari

antti.gronlund(at)dfhk.fi

lähde: statistda.de
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Painetta vai dynamiikkaa  
kaupan omilla merkeillä?
Kaupan omien merkkien osuus 
kasvaa elintarvikeketjussa. 
Kehityksellä on sekä hyviä että 
huonoja puolia.

Kaupan omien merkkien, niin sanottujen 
private label -tuotteiden (PL-tuotteet) osuus 
elintarvikkeiden kokonaismyynnistä kas-
voi Suomessa vuosien 2003 ja 2013 välillä 
varsin tasaisesti vajaasta kahdeksasta pro-
sentista yli 12 prosenttiin. Viime vuosien 
taloustaantuma ja ruuan vähittäishintojen 
nousu ovat yhdessä tarjonneet kaupan omi-
en merkkien kasvulle entistä enemmän 
mahdollisuuksia, kun yhä hintatietoisem-
mat kuluttajat ovat etsineet aiempaa edul-
lisempia vaihtoehtoja ostoskoreihinsa.

PL-tuotteiden yleistyminen on tosin yleis-
eurooppalainen ilmiö, vaikka se vaihtelee 
huomattavasti maittain. Suomessa kaupan 
omien merkkien osuus on edelleen selvästi 
pienempi kuin EU-maissa keskimäärin.

Kansainvälisissä vertailuissa PL-tuottei-
den osuus korreloi yleensä hyvin vahvasti 
vähittäiskaupan keskittymisen kanssa. Suo-
malainen elintarvikekauppa on maailman 
keskittyneimpiä. Kaksi suurinta ketjua pitää 
hallussaan 80 prosentin markkinaosuutta.

Voidaankin olettaa, että omien merkki-
en markkinaosuus kasvaa Suomessa nope-
asti tulevien vuosien aikana. Asiantuntija-
arvioiden mukaan niiden markkinaosuus 
nousee vähintään 20 prosenttiin seuraavan 
viiden vuoden aikana.

Vahvistavat kaupan asemaa
Kaupan omien tuotemerkkien yleistymi-
sellä on kilpailun toimivuuden kannalta 
sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia. 
Yhtäältä PL-tuotteiden määrän kasvu hyö-
dyttää kuluttajia, koska se laajentaa tuote-
valikoimaa, alentaa hintoja ja tarjoaa johta-
ville merkeille kilpailullisen vastavoiman.

Toisaalta valikoima voi pitkällä aikavä-
lillä kaventua, sillä PL-tuotteiden yleisty-
minen tapahtuu pitkälti hitaammin myy-
vien merkkien kustannuksella. Tällöin esi-
merkiksi innovointihalukkuus elintarvike-
tuotannossa voi kärsiä.

Yksi seuraus voi olla myös kasvava epä-
suhta elintarvikeketjun eri toimijoiden neu-

votteluvoimassa, toisin sanoen vähittäis-
kaupan ostajavoima suhteessa elintarvik-
keiden valmistajiin kasvaa. Tällaisen kau-
pan ja tuottajien välisen epätasapainon ta-
loudellisiin ja sosiaalisiin vaikutuksiin on 
alettu Suomessakin kiinnittää enemmän 
huomiota.

Maa- ja elintarviketalouden tutkimus-
keskuksessa MTT:ssa tutkittiin äskettäin, 
miten kaupan omat merkit vaikuttavat elin-
tarvikevalmistajien ja kaupan välisiin suh-
teisiin. Tutkimuksessa selvitettiin elintar-
vikejalostajien halua tuottaa kaupan oman 
merkin tuotteita sekä tarkasteltiin PL-tuot-
teiden kasvavan myynnin vaikutusta tuot-
tajien ja kauppaketjujen välisiin liiketoi-
mintasuhteisiin. Lisäksi selvitettiin kaupan 
oman merkin tuotteiden vaikutusta luo-
mutuotteiden myyntiin. Tutkimus toteu-
tettiin haastattelemalla elintarvikeketjun 
toimijoita, alkuvaiheessa erityisesti elintar-
vikkeiden jalostajia.

Hyvät suhteet tärkeintä
Valtaosa elintarvikejalostajista pitää suh-
teiden säilyttämistä vähittäiskauppaan tär-
keimpänä motivaationa tuottaa kaupan 
omia merkkejä. Tuottajat vastaavat varsin 
yhtenevästi, että niiden on tuotettava kau-
pan oman merkin tuotteita pitääkseen 
kauppaketjut ”tyytyväisenä ja varmistaak-
seen hyllytila omille brändituotteilleen”. 

Lisäksi elintarvikejalostajat kokevat, et-
tä kotimaisen vähittäismyyntiketjun neu-
votteluvoiman edessä heillä ”ei ole juuri 
muuta vaihtoehtoa”. Hyvien suhteiden pe-
lätään kärsivän, mikäli tuottajat kieltäytyi-
sivät valmistamasta ja toimittamasta PL-
tuotteita kaupalle.

Vähittäiskaupan valta hintaneuvotteluis-
sa koetaan siis varsin ehdottomaksi ja tuot-
tajien oma neuvotteluvara lähes olematto-
maksi. Tuottajat ovatkin huolissaan kaupan 
yleistyvistä, entistä matalimpiin hintoihin 
tähtäävistä hankintastrategioista, jotka 
saattavat johtaa entistä epätasa-arvoisem-
paan kumppanuuteen kaupan kanssa.

PL-tuotteiden yleistymisen koetaan 
myös lisäävän epävarmuutta omien tuot-
teiden myynnissä. Tuottajat pitävät PL-tuot-
teita omien brändituotteidensa suorina kil-
pailijoina ja ovat haluttomia lisäämään nii-

den tuotantoa. Vastauksista käy myös ilmi 
tilanteita, joissa brändituote ei ole päässyt 
kaupan valikoimiin siitä syystä, että val-
mistaja tuottaa kilpailijalle PL-tuotetta.

On mielenkiintoista huomata, että osa 
haastateltavista kertoo varsin avoimesti 
myönteisistä kokemuksistaan Lidlin oman 
merkin tuotteista. Tuottajat kiittelevät eri-
tyisesti sitä, että muista jälleenmyyjistä poi-
keten Lidl on ollut muita kaupparyhmitty-
miä halukkaampi tukemaan ja auttamaan 
toimittajia uusien private label -tuotesarjo-
jen markkinoille tuonnissa.

Haastattelujen mukaan Lidl on muun mu-
assa kattanut uusien tuotteiden markkinoin-
tikuluja ja osoittanut mielenkiintoa keskus-
tella ideoista ja vaihtaa näkemyksiä tuotta-
jien kanssa. Osa tuottajista on selvästikin 
kokenut yhteistyön Lidlin kanssa ”tasaver-
taisemmaksi ja vastavuoroisemmaksi kuin 
muiden kaupparyhmittymien kanssa”.

Osuus kasvaa myös luomussa
Kaupan oman merkin tuotteiden vaikutus 
luomuruuan menekkiin on ollut tuottajien 
mielestä enimmäkseen myönteinen. Suo-
malaisilla luomuruuan tuottajilla on perin-
teisesti ollut hyvin vaikea päästä kaupan 
hyllylle saatavuus- ja markkinointiongel-
mien vuoksi. Tilanne on kuitenkin muut-
tunut viime vuosien aikana. Kaupan omat 
merkit ovat tarjonneet pienille luomualan 
yrityksille mahdollisuuden päästä mark-
kinoille.

Etenkin K-ryhmän Pirkkaa pidetään eri-
tyisen hyödyllisenä ”kasvualustana” luo-
muruuan markkinoinnissa. Se on auttanut 
jakamaan markkinoinnin ja logistiikan 
kustannuksia sekä muita tuotantoon liit-
tyvää kustannustaakkaa ketjun toimijoi-
den kesken. Luomuelintarvikkeiden tuot-
tajat ovat usein mikro- tai pk-yrittäjiä, jot-

Tuottajat kiittelevät erityisesti sitä, että 
Lidl on ollut muita kaupparyhmittymiä 
halukkaampi tukemaan ja auttamaan 
toimittajia uusien private label 
-tuotesarjojen markkinoille tuonnissa.
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ka tarvitsevat tällaista alustaa erityisesti 
liiketoimintansa alussa.

Luomuelintarvikkeiden myynti kasvaa-
kin eniten nimenomaan kauppojen omissa 
merkeissä. Suomessa myytävistä elintar-
vikkeista luomua on edelleenkin vain noin 
1,5 prosenttia, kun Saksassa osuus on nous-
sut jo viiteen prosenttiin. Lisäksi suurin osa 
(84 %) luomuelintarvikkeista myydään Suo-
messa isojen vähittäiskauppaketjujen kaut-
ta, toisin kuin muissa EU-maissa, kuten Sak-
sassa, missä alle puolet luomutuotteista 
myydään tavallisissa vähittäiskaupoissa.

Jalostajan vaihtoehdot
Kaupan omien merkkien hyllyjen valtaus 
luonnollisesti huolestuttaa elintarvikkei-
den jalostajia. PL-tuotteet syövät perinteis-
ten merkkituotteiden menekkiä ja siten val-
mistajien katteita.

Elintarviketuottajat joutuvat päättämään 
omissa strategioissaan, jatkavatko pelkäs-
tään omilla merkeillä, jolloin vaarana on 
volyymin menetys vai keskittyäkö alihank-
kijarooliin kaupan merkkien tuottajana, 
mikä saattaa johtaa entistä heikompaan 
neuvotteluasemaan. Tuottajien suurin on-

gelma on, miten kustannetaan riittävä stra-
teginen tutkimus- ja tuotekehitys katteiden 
pienentyessä.

Elintarvikkeissa on yleensä verrattain 
huono tuotesuoja. Tämä mahdollistaa hel-
pon kopioinnin. Jos kauppaketjut käyttä-
vät PL-tuotteissa liikaa hyväkseen merk-
kituotteiden kopiointia, yrityksiltä katoaa 
kannustin innovoida merkkituotteita.

Kaupan omien merkkituotteiden lisään-
tyminen tuo elintarviketuottajille toki 
myös mahdollisuuksia. Kaupan merkkien 
perustana on tavallisesti suuri volyymi, 
mikä kiinnostaa erityisesti alan suurimpia 
kotimaisia yrityksiä.

Monet isot tuottajat valmistavatkin rin-
nan sekä omia merkkejään että kaupan 
merkkejä, jos kapasiteettia on riittävästi. 
Mittakaavaetujen hyödyntämiseen yltävät 
kuitenkin vain suurimmat yritykset, joilla 
on valtakunnallisesti merkittäviä markki-
naosuuksia.

Volyymi- ja logistiikkavaatimusten takia 
pienten ja keskisuurien tuottajien mahdol-
lisuudet kaupan merkkien valmistamiseen 
ovat sitä vastoin heikot. Tämä yhdessä ko-
venevan hyllytilakilpailun kanssa tekee toi-

mintaympäristön vaikeaksi eri tuoteryh-
mien kakkos- ja kolmosbrändeille.

Tuotevalikoiman hallinta on siten tär-
keässä asemassa. Tuottajat joutuvat karsi-
maan tuotevalikoimastaan niin sanotut yli-
määräiset tuotteet. Tämä koskee etenkin 
tuotteita, joissa tuotevolyymit ovat yrityk-
sen kannalta liian pienet ja niiden tuotta-
minen ja markkinointi muuttuvat suhteel-
lisen kalliiksi. Pienille tuottajille menesty-
misvaihtoehdon voi tarjota erikoistuminen 
volyymiltaan pieniin erikoistuotteisiin, jos-
sa hintakilpailu ei ole niin voimakasta kuin 
massatuotteissa. n

Liu Xing

vanhempi tutkija

Jyrki Niemi

maatalouspolitiikan professori

jyrki.niemi(at)mtt.fi

Jyrki niemi johtaa MTT:ssa vuosina 2013−2016 
laajaa tutkimushanketta ruokamarkkinoiden 
toimivuus ja elintarvikemarkkinoiden 
hinnanmuodostus. Hankkeessa ovat mukana 
myös Kuluttajatutkimuskeskus ja Pellervon 
taloustutkimus. 

Tule tutustumaan  
elintarviketeollisuuden tulevaisuuteen. 
Uusimmat tekniikat, trendit, innovaatiot. 
Anuga FoodTec. Aina ajan hermolla.
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Tulevaisuuden kuluttaja kiikarissa
Kuluttajat tekevät päätöksensä 
niin tiedon kuin tunteiden 
varassa. Ensimmäinen 
ostopäätös tapahtuu usein 
muutamassa sekunnissa. 
Mutta miten saadaan kuluttaja 
uskolliseksi, jottei seuraavalla 
kerralla ostopäätös osu kilpailijan 
tuotteen kohdalle?

Ruotsalainen The Smiling Group on esi-
merkki elintarvikeyrityksestä, joka on vas-
tannut tähän kysymykseen uudenlaisella 
vastuullisella toimintatavalla sekä haus-
kalla ja vakavalla markkinoinnilla. Smi-
ling Cashew -pähkinät ovat olleet jo vuo-
den verran Pressbyrån ja 7-Eleven -kioski-
ketjujen valikoimissa Ruotsissa. Pähkinät 
ovat trendikkäitä välipaloja, ja niitä myy-
dään pienissäkin kioskeissa useita eri 
merkkejä. Kuluttaja valitsee tuotteensa se-
kunneissa, ja kioskeissa kiireiset ihmiset 
valitsevat tuotteensa vielä nopeammin.

The Smiling Groupin myyntipäällikön 
ja perustajan Joakim Söderlingin mukaan 
kuluttajat valitsevat Smiling Cashew -tuot-
teen, koska tuote viestii ensisilmäyksellä 
luomun ja reilun kaupan. Sertifiointimer-
kit ovat siis tärkeä osa valintapäätöstä. Ku-
luttajan on myös helppo valita vastuulli-
nen tuote, sillä hinnaltaan tuote vastaa kil-
pailijoitaan.

pussi on pieni, siinä kerrotaan, että sen on 
tuottanut gambialainen maanviljelijä. Mu-
kana on myös QR-koodi, jonka avulla ku-
luttaja pääsee suoraan tapaamaan maan-
viljelijää Kassa Kundan kylässä Gambias-
sa – virtuaalisesti tosin.

Koko Smiling Group itse asiassa alkoi 
opiskelijanuorten stipendiaattityöstä. Kak-
si yrityksen perustajista, Joakim Söderling 
sekä Oscar Carlsson, viettivät työn aikana 
kolme vuotta sitten kaksi kuukautta Gam-
biassa, jossa maanviljelys on suurin elin-
keino. He tutustuivat moniin cashew-päh-
kinän viljelijöihin. Kävi selväksi, että gam-
bialaiset eivät tarvitse niinkään länsimai-
den rahallista tukea vaan toimia, jotka ke-
hittävät paikallista elinkeinoa. Näin syntyi 
idea yrityksestä ja tuotteesta, jonka koko 
arvoketju on poikkeuksellisen lyhyt sekä 
täysin läpinäkyvä kuluttajalle.

Sertifiointia syvemmälle
Smiling Cashew -tuotteen reilun kaupan 
sertifiointimerkki takaa, että tuotteen vil-
jelijät ja työntekijät voivat tulla toimeen 
omalla työllään ja kriteerit kattavat mak-
settavan korvauksen lisäksi työntekijöiden 
oikeudet, työolot sekä ympäristön hyvin-
voinnin.

Smiling Cashew ei ole ensimmäinen rei-
lun kaupan cashew -pähkinätuote Ruotsis-
sa, mutta The Smiling Group on rakenta-
nut tavanomaisesta täysin poikkeavan ar-
voketjun. Pähkinät viljellään ja prosessoi-
daan Gambiassa, jonka jälkeen ne tuodaan 

Perustaja ja toimitusjohtaja Oscar Carlsson Kassa Kundan kylässä Gambiassa. The Smiling Group on työllistänyt suoraan 350 gambialaista. 
Suora toimitusketju takaa kilpailukykyisen hinnan sekä kannattavan liiketoiminnan niin viljelijöille kuin tuotteen markkinoijalle.

Valinnanhetki: 20 erilaista pähkinäpussia, 
kaksi sekuntia aikaa. Tukholman Karlaplanin 
metroaseman Pressbyrån on pieni kioski, 
mutta valinnanvaraa riittää. Smiling Cashew 
on ainoa reilun kaupan tuote.
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Koko ketju avoinna kuluttajalle
Kun kuluttaja saa Smiling Cashew -tuot-
teen käteensä, hänelle alkaa avautua tuot-
teen todellinen tarina ja erilaisuus. Vaikka 
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suoraan Ruotsiin. Ketjussa ei ole yhtään 
ylimääräisiä mutkia eikä välikäsiä, kun ta-
vallisesti pähkinät viedään jalostettavaksi 
Vietnamiin tai Intiaan.

Alkuperän arvostus, jäljitettävyys yksit-
täiseen viljelijään sekä koko liiketoimin-
nan avoimuus ovat tekijöitä syvemmälle 
luottamukselle sekä pitkäjänteiselle suh-
teelle kuluttajaan.

Hyvä mieli, parempi maailma
The Smiling Group tekee asioita omalla ta-
vallaan myös markkinoinnissa. Brändi pu-
huttelee kuluttajaa niin rationaalisella kuin 
emotionaalisella tasolla. Viestintä on mo-
nitasoista: hauskan ja mukaansatempaa-
van ulkokuoren alta paljastuu vakavampi 
viesti. Kokonaisuus edesauttaa kuluttajia 
kiintymään brändiin sekä pysymään us-
kollisena.

Kuluttaja saa hyvän mielen tekemällä 
hyvää niin itselleen kuin myös Kassa Kun-
dan kylän asukkaille. Poikkeavan arvoket-
jun ja liiketoimintamallin avulla hinta ku-
luttajalle on sama kuin vaihtoehtoisissa 
tuotteissa ja samalla myös kannattavaa kai-
kille osapuolille.

The Smiling Group on saanut monia tun-
nustuksia ja on muun muassa Ruotsin Ven-
ture Cupin voittaja vuonna 2013 seuraavil-
la perusteluilla: ”Hyvin työstetty, kypsä ja 
uskottava liiketoiminta, jossa yhdistyy us-
komattoman hyvä sydän pitkäjänteisesti 
kestävään yritystoimintaan. Lisäksi toimin-
ta on kaikille kumppaneille todella kan-
nattavaa.”

Asioita voi – ja kannattaa – kääntää pää-
laelleen. n

Virpi Varjonen

virpi.varjonen(at)invenire.fi

The Smiling Group ajattelee kuluttajien 
lisäksi myös jakelukumppaneitaan. 
Uutuustuotteen (cashew-kookos-inkivääri) 
tuotekehitys on tehty tiiviisti kioskiketjujen 
sisäänostajien kanssa.

Kuva: THe SMiling gRouP Elintarvikealan toimialaraportti: 

Panostus kilpailukykyyn  
ja kansainvälistymiseen
Työ- ja elinkeinoministeriön Toimialapal-
velun tuottama elintarviketeollisuuden toi-
mialaraportti julkaistiin 19.11.2014 Helsin-
gissä. Raportin on koonnut elintarvikete-
ollisuuden toimialapäällikkö Leena Hyry-
lä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta.

Hyrylän mukaan elintarviketeollisuut-
ta on pidetty suhdannevakaana ja suh-
teellisen hitaasti muuttuvana toimialana. 
Poliittisen epävakauden ja kasvavan sään-
telyn myötä liiketoimintaympäristön en-
nustettavuus on kuitenkin heikentynyt. 
Tämä on vaikuttanut kielteisesti myös ko-
timarkkinoihin.

Elintarviketeollisuuden kasvumahdol-
lisuudet ovat huonontuneet Ukrainan 
kriisin vuoksi. Venäjä-pakotteet ovat ty-
rehdyttäneet merkittävän osan elintarvi-
keteollisuuden viennistä.

Hyrylä totesi, että kasvun aikaansaa-
minen pienillä, kypsillä ja keskittyneillä 
kotimarkkinoilla vaatii aiempaa enem-
män ponnisteluja. Päivittäistavaramark-
kinoiden volyymikehitys on viime vuo-

sina ollut lähes nollassa. Kysyntää heiken-
tää myös kuluttajien vähentynyt ostovoima.

Elintarvikeyritysten kilpailutilanne on ki-
reä. Suhteellisen hidas markkinoiden kas-
vu, suuri elintarvikeyritysten määrä ja in-
vestointien myötä lisääntynyt tuotantoka-
pasiteetti kiristävät kilpailua. Kilpailutilan-
netta ovat koventaneet myös lisääntynyt 
elintarvikkeiden tuonti ja kaupan omien tuo-
temerkkien laajentunut tarjonta ja suosio.

– Menestyminen edellyttää jatkuvaa toi-
mintojen tehostamista hintakilpailukyvyn 
varmistamiseksi. Yritykset hakevat kasvua 
muun muassa jalostusarvon nostamisesta, 
erikoistuotteiden ja innovaatioiden kehit-
tämisestä sekä uusille markkina-alueille 
hakeutumisesta. Kilpailuetua tavoitellaan 
myös verkkokaupan ja uusien ketju- ja pal-
velukonseptien kehittämisellä, brändäyk-
sellä ja lisäarvon tuottamisella asiakkaille, 
Hyrylä luetteli. n

lisätietoja:
www.temtoimialapalvelu.fi

Vuoden Suomalainen 
Elintarvike ratkeaa 
yleisöäänestyksellä
Elintarviketeollisuusliiton uutuustuotteita 
palkitseva Tähtituote-kilpailu uudistuu. Kil-
pailun voittajan ratkaisee jatkossa yleisö-
äänestys, jossa on mukana viisi finalisti-
tuotetta. Yleisöäänestyksen tuotteet valit-
see Elintarviketeollisuusliiton ja kaupan 
edustajista sekä vaihtuvasta asiantuntijas-
ta koostuva tiimi.

Myös kilpailun nimi vaihtuu. Tähtituote-
nimen päivitys tehtiin perinteitä kunnioit-
taen. Nimeksi vaihdettiin vuonna 1988 pe-
rustetun kilpailun alkuperäinen nimi: Vuo-
den Suomalainen Elintarvike.

− Uudistetussa kilpailussa panostetaan 
erityisesti näkyvyyteen. Haluamme, että 
kuluttajat saavat entistä paremmin tietoa 
suomalaisen elintarviketeollisuuden her-

kullisista oivalluksista. Näkyvyyttä ja kil-
pailutuotteiden parempaa saatavuutta ta-
voitellaan mainonnalla ja yhteistyöllä kau-
pan kanssa, kertoo tiedottaja Liisa Tikka-
nen Elintarviketeollisuusliitosta.

Kilpailulla kerrotaan kuluttajille maistu-
vista uutuustuotteista ja kannustetaan yri-
tyksiä luomaan näitä menestyskonsepteja 
jatkossakin.  

Kilpailu pyörähtää käyntiin joulukuussa. 
Yritykset voivat ilmoittaa tuotteitaan mu-
kaan kilpailuun 17.12.2014 lähtien tammi-
kuun loppuun asti. Yleisöäänestys alkaa 
maaliskuussa 2015, ja voittaja julkistetaan 
Elintarvikepäivässä 5.5.2015. n

lisätietoja:
www.etl.fi/vuodensuomalainenelintarvike



26 Kehittyvä Elintarvike 6/2014 I www.kehittyvaelintarvike.fi

n  T E E M A  KOULUTUS, MARKKINOINTI & KANSAINVÄLINEN KAUPPA

Särjen ja porkkanan lyhyt matka 
ammattikeittiöihin tuo monia hyötyjä
Lähiruuan käyttö on ympäristö-
ystävällistä ja hyödyttää alueen 
taloutta. Lisäksi se maistuu hyvin.

Lähiruokaa resurssiviisaasti julkisiin keittiöi-
hin -hankkeessa pilotoitiin lähiporkkanaa 
ja -kalaa. Kokeilijoina olivat päiväkoti-ikäi-
set ja koululaiset Jyväskylän Vesangassa. 
Heidän makunystyröitään lähiporkkanat 
hieroivat niin, että porkkanan menekki li-
sääntyi viidenneksellä syksyn aikana. Sär-
kijalosteella puolestaan korvattiin onnis-
tuneesti tuontikalaa muun muassa murek-
keessa, kiusauksessa, lasagnetessa ja pit-
sapiirakassa.

Lisää vaikuttavuutta lopputulokselle 
tuottaa se, että särjen kalastuksesta, jalos-
tuksesta ja logistiikasta syntyvät työpa-
nokset ja verotulot jäävät lähialueen hyö-
dyiksi ja toiminnoilla on suuri ekologinen 
merkitys. Särkikalojen käyttö ihmisravin-
noksi Suomessa parantaa maan omavarai-
suusastetta kalatuotteiden osalta. Särki-
kannat myös kestävät hyvin kalastusta 
Suomen sisävesillä ja Itämerellä, kun taas 
eräät tonnikalakannat ovat uhanalaisia.

Merkittäviä ympäristövaikutuksia
Särkituote osoittautui MTT:n elinkaarilas-
kelmien perusteella ympäristöystävällisek-
si verrattuna tuontikalatuotteisiin. Ilmas-
tovaikutus oli alle puolet pienempi kuin 
seillä ja noin kuudennes siitä, mitä tonni-
kalalla. Norjassa tuotetun lohen ilmasto-

vaikutus on yli kuusinkertainen verrattu-
na särkeen.

Ilmastovaikutuksen suhteen merkittäviä 
tekijöitä olivat lyhyet etäisyydet tilalta ran-
taan ja rannalta kalastuspaikalle sekä uu-
siutuvan energian käyttö jalostuksessa. Ka-
lastuksen osuus särkijalosteen tuotantoket-
jun ilmastovaikutuksesta oli 36 prosenttia, 
logistiikan 46 prosenttia, valmistuksen yh-
deksän prosenttia, pakkausten kuusi pro-
senttia ja jalostuksen kolme prosenttia. Kul-
jetuksen vaikutuksia voi vielä parantaa, 
kun eräkoko on isompi.

Särjen kalastus pienentää myös rehevöi-
tymistä eli poistaa vesistöstä typpeä ja fos-
foria reilusti enemmän (- 60 g PO4-ekv/kg) 

Keittäjä Päivi Ala-Ilomäki 
ja ruokapalveluesimies 
Sari Ruusala Vesangan 
päiväkoti-koulun keittiöstä 
ovat vastanneet pilotin 
käytännön toteutuksesta 
hyvällä menestyksellä.

kuin norjalainen lohi sitä aiheuttaa (+ 40 g 
PO4-ekv/kg). Tämänhetkinen kalastus Päi-
jänteestä poistaa noin puolet siitä fosforin 
määrästä, jolla Jyväskylän puhdistamo 
kuormittaa vesistöä. Hankkeessa kalasta-
jille suunnatun kyselyn tulosten perusteel-
la kalastusta voisi helposti lisätä, mikä työl-
listäisi kalastajia ja puhdistaisi vesistöä.

Hyvät käytänteet laajaan käyttöön
Hankkeessa saadut kokemukset ja hyvät 
käytänteet tullaan levittämään muiden 
Kohti resurssiviisautta -hankepilottien tulos-
ten tapaan myös toisiin kaupunkeihin. Sit-
ra kehittää yhdessä kymmenen kaupungin 
verkoston kanssa Jyväskylän kokemusten 
perusteella mallin, jolla muutkin kaupun-
git voivat toteuttaa vastaavan muutoksen.

Ympäristövaikutusten lisäksi paikallis-
ten raaka-aineiden resurssiviisas käyttö 
edistää oman alueen taloutta ylläpitämäl-
lä ja luomalla työpaikkoja sekä verotuloja. 
Samalla luodaan hyvinvointia kaikille. n

lisätietoja:
leena Pölkki
projektipäällikkö
leena.polkki(at)jamk.fi

Hanna-leena ottelin
asiantuntija
hanna-leena.ottelin(at)sitra.fi

• http://ruokacentria.com/index.php/lahiruokaa-
resurssiviisaasti-julkisiin-keittioihin/

• http://www.sitra.fi/hankkeet/lahiruokaa-
resurssiviisaasti-julkisille-keittioille 
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Käytännön pilotointi Vesangan päiväkoti-koululla
Porkkanaa ja särkijalostetta toimitet-
tiin Vesangan päiväkoti-koululle vii-
koittain elo-marraskuussa 2014. 
Lähi- ja luomuruokaosuuskunta Mu-
kulaari vastaanotti porkkana- ja sär-
kitilaukset aluksi sähköpostitse ja 
välitti tilaukset edelleen tuottajille 
puhelimitse. Marraskuun alusta oli 
käytössä Mukulaarin vähittäiskaup-
paverkkokaupasta kehitetty tukku-
verkkokauppa.

Särjessä on järkeä
Hankkeen aikana Komppa-Seppälän 
tila Korpilahdelta eli yrittäjät Ari Sep-
pälä ja Marja Komppa kehittivät toi-
mintamallin, jolla on mahdollista 
tuottaa särkeä kustannustehokkaas-
ti ja ekologisesti osaksi suurkeittiöi-
den ruokatarjontaa.

Kylmän veden aikaan pyydetty ja 
sumputettu särki perataan, pakaste-
taan ja jatkojalostetaan edelleen ti-
lausmäärien mukaan. Näin taataan 

saatavuus suurkeittiöitä varten. 
Suurkeittiökäyttöön tarvittava ruo-
dottomuus saadaan kypsentämällä 
kalat ylipaineessa, jolloin ruodot peh-
menevät. Käsittelyyn käytetään ylei-
sesti 115 °C lämpötilaa ja aikaa kalan 
koosta riippuen 1−2 tuntia.

Ylipaineessa kypsennys steriloi 
kalan, jolloin se säilyy tuoretta kalaa 
paremmin. Menetelmä säilyttää ka-
lan ulkonäön ja rakenteen mahdollis-
taen niiden käytön moniin erilaisiin 
ruokiin. Kypsä, pehmeä kala myös 
nopeuttaa ruuan valmistumista sekä 
on helppo annostella ja käyttää. Kyp-
sytys vakuumissa on myös edulli-
sempaa kuin ruodottoman kalamas-
san valmistus kalapihveiksi. Näin ol-
len ostohinta keittiöille muodostuu 
kohtuulliseksi. 

Suurkeittiöitä varten särkijalos-
teesta tuotekehiteltiin Vesangan päi-
väkoti-koulun pilottiin reseptiikka, 
jota päivitettiin edelleen ruokailijoilta 

saadun palautteen perusteella. Lo-
puksi ohjeet vakioitiin. Julkaistavaan 
reseptivihkoon valittiin neljä lapsille 
mieluista ruokalajia. 

Resurssiviisas lähiruoka
Lähiruokaa resurssiviisaasti julkisiin 
keittiöihin -hankkeessa parannettiin 
lähiruuan käytön edellytyksiä am-
mattikeittiöissä. Jyväskylän ammat-
tikorkeakoulun hallinnoimalla kokei-
luhankkeella kartoitettiin lähiruuan 
saatavuuden, logistiikkaan, hankin-
tatoimien ja hinnanmuodostuksen 
pullonkauloja sekä käytännön ratkai-
suja niihin.

Yhteistyötä tehtiin Jyväskylän kau-
pungin liikelaitos Kylän Kattauksen, 
Jyväskylän hankintakeskuksen, lähi- 
ja luomuruokaosuuskunta Mukulaarin 
ja tuottajien kanssa. Kalastajille suun-
natun kyselyn toteutti Keski-Suomen 
Kalatalouskeskus ry.

Särjen käytön resurssiviisautta 

ympäristövaikutusten osalta tutki 
elinkaarilaskelmin Maa- ja elintarvi-
ketalouden tutkimuslaitos, MTT, ja 
aluetaloudellisia vaikutuksia selvitti 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu. 
Selvitystä tilausjärjestelmistä teki 
LähiPro Oy. Hanke oli osa Sitran ja 
Jyväskylän kaupungin yhteistä Kohti 
resurssiviisautta -hankekokonai-
suutta.

Tuloksena on julkaistu liiketoimin-
tamahdollisuuksia ja resurssiviisaita 
ratkaisuja edistävä, monistettava 
tuotantoketjun malli. Se perustuu 
verkostomaiseen toimintaan ja netti-
tilausjärjestelmään. Samalla on tar-
kasteltu särkijalosteen ympäristövai-
kutuksia elinkaarilaskelmien avulla.

Hankkeen tuloksia hyödynnetään 
myös perusteluina päättäjille lähiruu-
an ja -kalan käytön lisäämiseksi jul-
kisissa keittiöissä. n

hankkeen QR-koodi

Leipurin Oyj
Tahkotie 1 E 2, 01530 Vantaa

Puh. (09) 521 70 • Fax. (09) 521 2121

www.leipurin.com

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

!

Tänä jouluna muistamme lahjoituksella 
uutta lastensairaalaa.
uusilastensairaala2017.fi
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Hämäläinen ruokatuotanto  
luo hyvinvointia
Hämeessä on vahva tahtotila 
ja osaamista ruokatuotannon 
kehittämiseen.

Vuodesta 2011 lähtien Kanta- ja Päijät-Hä-
meessä elintarviketuotannon kehittämises-
tä on vastannut Hämeen ammattikorkea-
koulun hallinnoima Huomisen hämäläinen 
ruoka ja juoma -hanke. Sen tehtävänä on ol-
lut tukea yrityksiä liiketoimintaosaamisen 
kehittämisessä, lisätä eri ruokaketjutoimi-
joiden kohtaamisia ja aktivoida niitä eri ver-
kostoissa sekä lisätä hämäläisen ruuantuo-
tannon näkyvyyttä.

Tärkeä asia kehittäjän näkökulmasta on, 
että tiedetään ja tunnetaan, mitä yrityksiä 
alueella toimii ja toimitaan lähellä niitä. 
Oman alueen kehittämistyössä on auttanut 
paljon, kun hanketoimijat ovat olleet mu-
kana aluekehittäjien valtakunnallisessa 
Ruoka-Suomi -osaajaverkostossa ja Aitoja ma-
kuja -toimijoissa. Näin alueellinen toiminta 
on ollut linjassa valtakunnallisen toimin-
nan kanssa.

Aluetoimijat ovat tehneet yhdessä kaik-
kia Suomen elintarvikeyrityksiä hyödyttä-
viä toimenpiteitä, esimerkiksi vaikuttaneet 
hallituksen lähiruokaohjelmaan, ylläpitä-
neet omalta osaltaan valtakunnallista Ai-
tojamakuja.fi –sivustoa, Ruoka-Suomi –elin-
tarviketilastoja ja toteuttaneet tuotekortti-
työpajoja.

sekä yhteistyötä matkailutoimijoiden kans-
sa. Kanta-Hämeeseen on perustettu ruoka-
matkaverkosto. Siinä on mukana toimijoita, 
joita yhdistää hämäläinen ruoka. Verkosto 
on saanut näkyvyyttä yhteismarkkinoin-
nin, omien nettisivujen sekä muiden yhteis-
työtahojen kautta. Uusimpana toimenpitee-
nä on kohteisiin suunnitellut pyöräreitit.

Lähiruualla on ollut hankeaikana buu-
mi, joka on jo itsessään nostanut alueen 
elintarvikeyrityksiä esille. Näkyvyyden pa-
rantamiseksi on kuitenkin tehty jatkuvas-
ti työtä myös hankkeessa, muun muassa 
olemalla mukana Herkkujen Suomi -tapah-
tumassa Helsingissä yhdessä muiden maa-
kuntien elintarvikeyritysten kanssa. Kan-
ta- ja Päijät-Häme ja sen elintarvikeyrityk-
set ovat osallistuneet tapahtumaan alusta 
asti eli vuodesta 2011 lähtien.

Katse eteenpäin
Kehittämistyö ei kuitenkaan pääty hank-
keiden päättymiseen. Alueella on paljon 

Kanta- ja Päijät-Hämeessä elin-
tarvikealan kehittämistyötä on 
tehty pitkään. Pieniä erikois-
hankkeita on toteutettu jo 
1990-luvulla. Ne ovat liittyneet 
esimerkiksi yrittäjien tuotteiden 
Saksan vientiin ja luomuviljaket-
juun. Suunnitelmallisempaa, 
elintarvikealan kehittämiseen 
tähtäävää hanketoimintaa on ol-
lut 2000-luvun alusta lähtien.

Vuosina 2007−2013 koko ruo-

kaketjua on kehitetty Kasvua Hä-
meessä -maa- ja elintarviketa-
louden teemaohjelmalla, joka on 
luotu toimijoiden, kehittäjien ja 
rahoittajien yhteistyönä. Ohjel-
maa on rahoittanut Hämeen ELY-
keskus Manner-Suomen maa-
seutuohjelmasta. Ohjelman kes-
keisenä tavoitteena on ollut lisätä 
alan toimintaedellytyksiä paran-
tamalla osaamista, lisäämällä yh-
teistyötä ketjussa ja nostamalla 

koko toimialan alueellista näky-
vyyttä ja imagoa.

Käytännön kehittämistyö on 
painottunut viiteen painopiste-
alueeseen, joita ovat maidon-, li-
han-, kasvin- ja elintarviketuo-
tanto sekä näitä tukeva osaaja-
verkosto ja sen kehittäminen. 
Vastuu toteuttamisesta on ollut 
ketjun kaikilla toimijoilla.n

Ruokaketjun kehittämistyötä Hämeessä

Helsingissä pidetyissä Herkkujen Suomi 
-tapahtumissa hämäläiset yritykset ja niiden 
tuotteet ovat saaneet näkyvyyttä. Etualalla 
on tammelalaisen Makulihan tuotteita 
lihatiskissä.
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Ammattimatkoista someen
Hämäläisten elintarvikeyritysten kehitty-
miseen ovat vahvasti vaikuttaneet hank-
keen järjestämät ammattimatkat Suomes-
sa sekä ulkomailla. Matkoilla yrittäjät ovat 
saaneet mallia ja uusia ajatuksia omaan työ-
hönsä siitä, miten muualla toimitaan. Mat-
kojen ansiosta yrittäjät ovat tehneet jopa 
uusia kehittämissuunnitelmia sekä pääs-
seet paremmin verkostoitumaan muiden 
yrittäjien kanssa.

Yrittäjille liiketoiminnan kehittämisen 
avuksi on hankkeessa myös selvitetty muun 
muassa sosiaalisen median käyttökoke-
muksia ja niiden käyttöä pienten elintarvi-
keyritysten viestinnässä sekä hämäläisille 
elintarvikeyrityksille sopivia erilaisia 
myyntikanavia yhteystietoineen. Mielen-
kiintoisia matkaraportteja ja hankkeen sel-
vityksiä voi lukea Kasvuahameessa.fi -si-
vuilta.

Ruokaketjuajattelu on ollut vahvasti mu-
kana koko ajan. Suoramyyntiä harkitsevia 
maataloustuottajia on autettu järjestämäl-
lä pienryhmätoimintaa, teemapäiviä ja tu-
tustumisretki suoramyyntitiloihin. Yrittä-
jien verkostoitumista ostajien kanssa on 
edistetty erilaisilla kohtaamisilla esimer-
kiksi julkisten ammattikeittiöiden, ravin-
toloiden sekä vähittäiskaupan kanssa.

Ruokamatkailua kehittämässä
Yrittäjiä on autettu myös miettimään mat-
kailun merkitystä omassa toiminnassaan 
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koulutus-, neuvonta-, kehittämis- ja tutki-
musorganisaatioita, jotka toimivat hämä-
läisen maa- ja elintarviketalouden hyväk-
si. Eri toimijat ovat jo aktiivisesti suuntaa-
massa katseita eteenpäin, uusiin hankkei-
siin ja uuden teemaohjelman luomiseen.

Elintarvikeyrittäjien kanssa on myös pi-

Oikea voiteluaine parantaa 
elintarvikeyrityksen kannattavuutta
Elintarviketeollisuus voi hyötyä paljon va-
litsemalla koneisiinsa oikean voiteluaineen.
− Voiteluaine ei ainoastaan pidä yllä konei-
den toimivuutta käytön aikana, vaan sillä 
on myös suuri merkitys laadunvalvonnal-
le ja yrityksen tulokselle, voiteluaineasian-
tuntija Jari Lehto sanoo.

Useimmat elintarvikeyritykset tietävät, 
että hyvän tuotteen avain on hyvä resepti. 
Se pätee niin juomiin, leipiin kuin meijeri-
tuotteisiinkin, mutta myös valmistuslait-
teisiin. On tärkeää valita oikea voiteluaine 
koneisiin, jotta epäpuhtausriskit elintar-
vikkeissa voidaan minimoida.

− Elintarviketeollisuuden voiteluaineil-
le asetetaan erityisiä vaatimuksia. Niiden 
on oltava turvallisia ja hygieenisiä teknis-
ten vaatimusten ohella, kuten kitkan ja ko-
neiden kulumisen estäminen. Ainoastaan 
elintarvikekäyttöön hyväksytyllä voitelu-
aineella on kaikki nämä ominaisuudet, to-
teaa Jari Lehto Klüber Lubrication Nordic 
A/S:n Helsingin toimistosta.

Väärän voiteluaineen käyttö kallista
Vuosien saatossa on moni elintarvikeyritys 
törmännyt tuotannossaan epäpuhtauksiin, 
joita ovat aiheuttaneet valmistuksessa käy-
tetyt väärät voiteluaineet. Näiden yritysten 
joukosta löytyy esimerkiksi Coca-Cola, jo-
ka vuonna 1999 joutui vetämään takaisin 
sekä pulloja että tölkkejä. Vuonna 2002 ta-
pahtui vastaava asia Australiassa Big Thirst 
-virvokkeelle. Ja nämä ovat vain kaksi tapa-
usta monista.

Jari Lehdon mukaan kaikki voiteluaineet 
eivät sovellu elintarvikevalmistukseen. Jot-
kut ovat suorastaan kelvottomia. Väärällä 
voiteluaineella voidaan pilata esimerkiksi 
100 000 litraa juomaa, mikä luonnollisesti 
maksaa paljon.

− Jos voiteluaine on tarkoitettu käytettä-
väksi elintarviketuotannossa, sen on täytet-
tävä kaikki ne vaatimukset, jotka asetetaan 

tavanomaisille voiteluaineille. Voiteluainei-
den on oltava myös mauttomia, hajuttomia 
ja hyväksyttyjä erilaisten kansainvälisten 
standardien mukaisesti, Jari Lehto täsmen-
tää.

Oikea tieto elintarviketeollisuuteen so-
veltuvista voiteluaineista auttaa välttä-
mään elintarvikkeiden saastumisen val-
mistuksen yhteydessä. Yleensä elintarvi-
kealalla onkin tapana käyttää erityisesti 
rekisteröityjä ja varmennettuja voiteluai-
neita, jotta voidaan välttää laitoksen saas-
tuminen niin pitkälle kuin vain se on mah-
dollista.

Voiteluaineille riippumaton tarkastus
Riippumaton tutkimuslaitos NSF Interna-
tional tarkastaa elintarvike- ja juomateol-
lisuuden voiteluaineet, ja ne rekisteröidään 
kahteen kategoriaan: H1 ja H2.

H1-voiteluaineet soveltuvat tilapäiseen 
kontaktiin elintarvikkeiden tai juomien 
kanssa. Näitä voiteluaineita voidaan käyttää 
turvallisesti laatikoiden ja pullojen käsitte-
lyssä, sekoitusten, jäähdytysten, ruuanlaiton 
ja paloittelun yhteydessä sekä koneenosissa 
kuten pumpuissa, sekoittimissa, vaihteistois-
sa, ketjuvedoissa ja hihnakuljettimissa.

H2-voiteluaineet olivat ajankohtaisia 

detty tulevaisuustyöpajaa ja pohdittu tu-
levaisuuden tarpeita alan kannalta. Hä-
meessä on vahva tahtotila ja osaamista 
ruokatuotannon kehittämiseen: hämäläi-
nen ruuantuotanto luo alueelle hyvinvoin-
tia jatkossakin.n

Sanna Lento

projektipäällikkö

Huomisen hämäläinen ruoka ja juoma 

-hanke

Hämeen ammattikorkeakoulu

sanna.lento(at)hamk.fi

useita vuosia sitten. Kategoria luotiin, jotta 
voitiin varmistaa, että käytetään ainoastaan 
syöpää aiheuttamattomia ainesosia. Mutta 
koska tällaisia raaka-aineita ei enää käyte-
tä, tätä kategoriaa ei nykyään tarvita. H2-
voiteluaineet muistuttavat useita muita 
teollisia tuotteita, mutta ne eivät saa olla 
kontaktissa elintarvikkeiden kanssa.

Moni elintarviketuottaja käyttää nyky-
ään H1-voiteluaineita koko tuotantolinjas-
tossa, jotta väärän voiteluaineen käyttöris-
ki minimoituu.

H1-voiteluaineiden  
suorituskyky on hyvä

Tavanomainen väärinkäsitys on, että ko-
neiden suorituskyvystä joudutaan tinki-
mään H1-standardien täyttämiseksi.

− Se ei ollenkaan pidä paikkaansa. Esi-
merkiksi saatavilla on vaihteistoöljy, joka on 
luokiteltu H1-voiteluaineeksi, ja sitä arvos-
tetaan ympäri maailman sen tehokkuuden, 
käyttövarmuuden ja pidemmän elinkaaren 
puolesta. Ei todellakaan ole epätavallista, et-
tä vaihteiston valmistaja käyttää tätä voite-
luainetta vaihteiston ensitäytössä, vaikka 
vaihteistoa ei olisi tarkoitettu elintarvike-
valmistuksessa käytettäväksi, Jari Lehto 
summaa. n
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Juomien 
valmistuksessa 
on tärkeää 
käyttää oikeita 
voiteluaineita.
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Ruoka- ja ravitsemusturvaa 
edistetään koulutuksella
Ruokaturva tarkoittaa sitä, että 
kaikilla ihmisillä on kaikkina 
aikoina mahdollisuus hankkia 
riittävästi ravinteikasta ja 
turvallista ruokaa terveellisen ja 
toimeliaan elämän ylläpitämiseksi. 
Tätä turvaa voidaan parantaa 
koulutuksella.

Vuoteen 2050 mennessä maailmassa pitää 
ruokkia yhdeksän miljardia ihmistä. Maa-
pallolla kyllä tuotetaan enemmän ruokaa 
kuin koskaan aikaisemmin, mutta silti mil-
jardi ihmistä kuolee nälkään erityisesti Sa-
haran eteläpuolisessa Afrikassa ja Aasias-
sa. Pääosan maailman ruuasta tuottavat 
pienviljelijät, mutta juuri he näkevät näl-
kää. Olemme ikään kuin sodassa ja meitä 
vastassa on ruokaturvattomuus ja valta-
vasti haasteita (Kuva 1).

Köyhyys on iso ongelma, joka johtaa mo-
neen muuhun ongelmaan. Kun ihmiset elä-
vät alle yhdellä USA:n dollarilla päivässä, 
heillä ei ole varaa ostaa terveellistä ruokaa 
ja terveydenhuoltoa, saati investoida siihen, 
että heidän viljelynsä olisi kestävän kehi-
tyksen mukaista. Mikroluoton saaminen ei 

ole monille mahdollista. Lisäksi luonnon-
katastrofit sekä sotilaalliset ja poliittiset 
konfliktit lohkaisevat osansa. Esimerkiksi 
Syyriassa noin 6,4 miljoona ihmistä tarvit-
see tällä hetkellä ruoka-apua (FAO, 2014).

Myös taudit haittaavat ruokaturvan ko-
hentamista. Vielä maaliskuussa 2014 YK:n 
Maailman elintarvike- ja maatalousjärjestö 

(Food and Agriculture Organisation, FAO) 
ennusti, että Länsi-Afrikan ruokaturvati-
lanne tulee olemaan vakaa, koska viljasadot 
olivat hyviä. Lokakuussa 2014 tilanne oli 
ihan erilainen. Länsi-Afrikkaa riepottelee 
Ebola-epidemia, jonka seurauksena ruoka-
apua tarvitaan monessa paikassa. HIV/ 
AIDSin ja malarian jälkeen ripuliperäiset 
sairaudet tappavat eniten ihmisiä kehitys-
maissa ja ovat merkittävä syy aliravitsemuk-
seen. Käymälöiden ja hygienian kohenta-
minen eliminoisi suuren osan näistä saira-
uksista.

Koulutusta on tarjottu keinona taistella 
ruokaturvaamattomuutta vastaan. Vanha 
sanonta toteaa, että kun annat miehelle ka-
laa, ruokit hänet päiväksi, mutta kun ope-
tat häntä kalastamaan, ruokit hänet loppu-
elämäksi. Kehitysmaakumppanit määrit-
televät avuntarpeen usein seuraavasti: tar-
vitsemme koulutusta, uusia tekniikoita ja 
uutta teknologiaa.

Suomalaisten osaamista ja koulutusta 
arvostetaan maailmalla. Suomalaisen ruo-
kaketjun vahvuus on nimenomaan sen tur-
vallisuus ja jäljitettävyys. Lisäksi ruokaket-
jussa on kehitetty monia tuotteita, jotka so-
pivat allergikoille ja eri ruokavalioita nou-
dattaville. Suomen maatalous- ja ruokatur-

Kuva 2. Perulainen Maria Peña-Niebuhr ja kenialainen Joyce Njoki ovat kehittämässä uusia 
tuotteita quinoasta Itä-Suomen yliopistossa.

Kuva 1. Ruoka-ja ravitsemusturvan pilarit ja 
esimerkkejä haasteista.
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vatyön painopiste kehitysmaissa lähtee ai-
na yhteistyömaiden omista kehityssuun-
nitelmista, ja niissä painotetaan muun mu-
assa kestävää tuotantoa sekä pienviljelijöi-
den ja naisten roolia.

Suomi toimii aktiivisesti
Itä-Suomen yliopisto (UEF) on aktiivinen ruo-
katurvatoimija kehitysmaissa: Afrikassa, Aa-
siassa ja latinalaisessa Amerikassa. Hank-
keet vaihtelevat puhtaista tutkimushankkeis-
ta ja korkeakoulujen kahdenkeskisistä pro-
jekteista yhteistyöhön järjestöjen kanssa.

Keski-Aasian Kirgisiassa UEF on koulut-
tanut kalatalouden maistereita yhteistyös-
sä FAOn kanssa tavoitteena kohentaa maan 
kalataloutta. UEF on yhdessä Savonia-am-
mattikorkeakoulun ja kolmen kirgisialai-
sen korkeakoulun kanssa sitoutunut kehit-
tämään ruokaturvaosaamista ja opetusta 
osana CIMOn (Centre for International Mo-
bility) North-South-South -ohjelmaa. Sen ra-
hoittaa Suomen ulkoasiainministeriö. Li-
säksi UEF ja YK:n Maailman Ruokaohjel-
ma (WFP) tutkivat raskaana olevien ja imet-
tävien kirgisialaisäitien anemiaan liittyvää 
tietämystä ja ruokatottumuksia.

Kazakstanissa UEF on tehnyt yhteistyötä 
kahden maatalousyliopiston kanssa. Ne kut-
suvat Kazakstanin valtion kustannuksella 
vuosittain 7−8 UEF:n professoria Kazaksta-
niin, pääosin kahden viikon mittaisiin ope-

tusvierailuihin. Opetusaiheet vaihtelevat 
kalaviljelystä, eläingenetiikasta ja eläinten 
hyvinvoinnista elintarvikelainsäädäntöön, 
elintarvikehygieniaan ja kasvibioteknologi-
aan. Lisäksi UEF ja Kazakstanin kansallinen 
maatalousyliopisto toteuttavat yhteisen, kan-
sainvälisen Green Biotechnology and Food Se-
curity -maisteriohjelman. Vuonna 2015 opis-
keluohjelma toteutetaan Suomessa.

Suomen kalakasvattajaliitto sekä Rural 
Integrated Development Society Nepalista 
edistävät ruoka- ja ravitsemusturvaa Ne-
palissa parantamalla naisten kalankasva-
tusosaamista. Tämä on osa kummitoimin-
taa, jota koordinoi Finnish Agri-Agency for 
Food and Forest Development (FFD) yh-
teistyössä kehitysmaiden maa- ja metsäta-
louden tuottajajärjestöjen kanssa. Se toteu-
tetaan osana AgriCord-verkoston ohjelmaa 
Farmers Fighting Poverty. UEF:n asiantunti-
jat ovat mukana Suomen kalakasvattajalii-
ton tukena toteuttamassa hanketta.

Paikallinen osaaminen käyttöön
Mutta onko koulutus se tie, joka vie kohti 
ruokaturvallisuutta? Maataloussektori ei 
ole kovin trendikästä kehitysmaissa. Kaik-
ki haluavat kouluttautua lääkäreiksi tai la-
kimiehiksi, mutta ei maanviljelijöiksi. Li-
säksi koulutuksen saaneet henkilöt eivät 
välttämättä halua palata maaseudulle, vaan 
jäävät kaupunkeihin ja korkeapalkkaisiin 

töihin tai lähtevät ulkomaille.
Kehitysyhteistyöhankkeisiin on tärkeä 

ottaa mukaan yrityksiä ja kansalaisjärjestö-
jä sekä Suomesta että kohdemaasta. Erittäin 
tärkeä on ottaa työhön mukaan kohdemaan 
viljelijät ja ruuantuottajat. Heillä on oma nä-
kemyksensä eri toteuttamistavoista, ja lop-
pujen lopuksi he tuottavat uusia innovaati-
oita ja vastaavat niiden toteutuksesta.

Ongelmia voi tulla kommunikoidessa eri 
kielillä. Myös kulttuuriset eroavaisuudet 
tuottavat hankaluuksia. Esimerkiksi aika-
käsitykset voivat olla hyvin erilaiset. Toimin-
taympäristössä on erittäin tärkeä huomioi-
da, ketkä tekevät päätökset, missä järjestyk-
sessä ja millä aikataululla. Hyvä lähtökohta 
on käyttää olemassa olevia yhteiskuntara-
kenteita ja paikallista osaamista oppimisti-
lanteissa. Joskus ei riitä, että opettaa miestä 
kalastamaan, pitää opettaa myös naisia ja 
opettajia. He voivat olla tärkeitä yhteiskun-
nan toimijoita, kun koulutetaan nuoria ruok-
kimaan perheensä tulevaisuudessa. n

Roseanna Avento

projektisuunnittelija

Itä-Suomen yliopisto

roseanna.avento(at)uef.fi

Kirjoittaja on ruokaturva- ja kehitysmaa-
asiantuntija ja työskentelee itä-Suomen yliopiston 
luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan 
Biologian laitoksella.

Uusi tuotteita quinoasta ja amarantista
Itä-Suomen yliopisto, Jomo Kenyatta 
University of Agriculture and Techno-
logy Keniasta sekä Universidad Na-
cional Agraria La Molina Perusta ovat 
muodostaneet Global Foodnet An-
cient Crops for Food Security -verkos-
ton. Opiskelijat, opettajat ja tutkijat 

kehittävät yhdessä gluteenittomia 
tuotteita Andien alkuperäiskasveista, 
erityisesti quinosta ja amarantista.

Verkoston järjestämillä intensiivi-
kursseilla ja työpajoissa kehitetään 
uusia tuotteita tiiviissä yhteistyössä 
yritysten, järjestöjen, pienviljelijöiden 

ja tuottajien kanssa. Tavoite on jakaa 
osaamista kolmen mantereen välillä ja 
antaa yritys-, koulutus- ja tutkimus-
kumppaneille mahdollisuus luoda yh-
dessä uusia tuotteita hyvin erilaisille 
kohdemarkkinoille. Partneriyliopistot 
saavat näin eväitä kehittää myös 

omaa elintarvikekehityskoulutustaan.
Hanke rahoitetaan Suomen Ulko-

ministeriön CIMO:n North-South-
South -ohjelmasta. n



32 Kehittyvä Elintarvike 6/2014 I www.kehittyvaelintarvike.fi

n  T E E M A  KOULUTUS, MARKKINOINTI & KANSAINVÄLINEN KAUPPA

Viikistä asiantuntijoita  
laajasti elintarvikealalle
Helsingin yliopiston elintarvike-
tieteissä on syksystä 2013  
lähtien ollut käytössä laaja  
elintarviketieteiden 
kandidaatintutkinto. 

Parhaillaan Viikissä viimeistellään maiste-
rivaiheen tutkintovaatimuksia syksyä 2015 
varten. Samaan aikaan on käynnissä tut-
kintojen uudistamistyö monissa muissakin 
pääaineissa ja osittain myös Viikin kam-
puksen maatalous-metsätieteellisen ja bio- 
ja ympäristötieteellisen tiedekuntien yh-
teistyönä.

Elintarvikekemia ja elintarviketeknolo-
gia ovat elintarvike- ja ympäristötieteiden 
laitoksen pääaineita. Laitoksen muut elin-
tarvikealan maisterivaiheen pääaineet ovat 
ravitsemustiede, mikrobiologia ja biotek-
niikka (kuva 1). Myös taloustieteen laitok-
sen joistakin pääaineista voi valmistua elin-
tarviketieteiden maisteriksi.

Laajapohjainen kandidaatintutkinto
Elintarviketieteissä on laajapohjainen kan-
didaatintutkinto. Sen suoritettuaan opiske-
lija tuntee elintarvikkeiden tuotantoketjut 
raaka-aineista kulutukseen, ymmärtää elin-
tarvikkeiden ravintoarvoon, laatuun ja tur-
vallisuuteen vaikuttavien tekijöiden luon-
nontieteellisen perustan sekä hallitsee la-
boratoriotyöskentelyn perustaidot.

Tutkinnossa opiskellaan perustieteitä ja 
elintarviketieteiden perusteita sekä edetään 
sen jälkeen pidemmälle elintarvikekemi-
aan ja -teknologiaan (kuva 2). Sivuaineen 
ja muiden valinnaisten opintojen avulla 
opiskelija voi syventää osaamista esimer-
kiksi teknologiassa, kemiassa, mikrobiolo-
giassa tai ravitsemustieteessä.

Elintarviketieteitä sivuaa myös Viikin tie-
dekuntien yhteinen, uusi molekyylibiotietei-
den kandidaatintutkinto, josta voi jatkaa 
mikrobiologian ja biotekniikan maiste-
rinopintoihin (kuva 1). Ravitsemustieteessä 
on oma kandidaatintutkintonsa, ja se on pää-
reitti ravitsemustieteen maisterintutkintoon. 
Harkittavana on, voisiko eri kandidaatintut-
kinnoista päästä vielä useampaan maisteri-
vaiheen pääaineeseen, kuten esimerkiksi mo-
lekyylitieteiden kandidaatintutkinnosta elin-
tarvikekemiaan ja ravitsemustieteeseen.

Kuva 1. Päävalinta Viikin elintarviketieteisiin; hakukohteet, kandidaatintutkinnot ja reitit 
niistä maisterivaiheen pääaineisiin. Taloustieteen laitoksen hakukohteet puuttuvat kuvasta.

Kuva 2. Elintarviketieteiden kandidaatin tutkinto ja elintarviketieteiden maisterin tutkinto 
elintarviketeknologia- ja elintarvikekemia-pääaineissa.

Maisteriopintoihin voi edelleen pyrkiä 
myös erillisvalinnan kautta, jos opiskelija 
on suorittanut muualla soveltuvan kandi-
daatintutkinnon tai ammattikorkeakoulu-
tutkinnon.

Maisterintutkinnot elintarvike-
teknologiassa ja -kemiassa

Elintarviketieteiden kandidaatin tutkinnon 
jälkeen opiskelijat jatkavat pääsääntöisesti 
elintarviketeknologian tai elintarvikekemi-
an opinnoilla, mutta vaihtoehtoina ovat myös 
mikrobiologia (elintarvikemikrobiologia) ja 

ravitsemustiede (kuva 1). Näihin kaikkiin 
on tutustuttu kandidaatinopinnoissa.

Elintarviketeknologiassa opintojen mot-
tona on tuotteiden ja niiden valmistuspro-
sessien ymmärtäminen ja kehittäminen. 
Elintarviketeknologiassa on yhteisten opin-
tojen ohella mahdollisuus suuntautua elin-
tarvikeprosessitekniikan lisäksi liha-, mai-
to- tai viljateknologiaan alan asiantunte-
mustarpeiden mukaisesti, sillä näihin raa-
ka-aineisiin pohjautuva elintarviketeolli-
suus kattaa noin 80 prosenttia suomalais-
ten ravinnosta.
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Tavoitteena on, että opiskelija tuntee ja ymmärtää proses-
sitekniikkaa ja yksikköoperaatioita sekä pakkausteknologi-
aa tuotteiden laadun, kehittämisen ja talouden kannalta.

Opiskelijan pitää tuntea myös elintarvikkeiden rakenteen, 
reologisten ominaisuuksien ja aistinvaraisen laadun tutki-
musmenetelmiä. Lisäksi hänen on hallittava bioprosessointi 
kuten käymistekniikat elintarvikkeiden valmistuksessa ja 
toisaalta haittamikrobien ja patogeenien riskit prosesseissa 
ja tuotteissa.

Elintarvikekemiassa syvennetään orgaanisen ja analyyt-
tisen kemian, elintarvikkeiden ainesosien kemiallisten omi-
naisuuksien sekä tutkimusmenetelmien osaamista. Tärkeä 
osa opintoja on myös tutkintoa suuntaava valinnainen opin-
tokokonaisuus, jonka opiskelija voi valita kiinnostuksensa 
mukaan.

Tavoitteena on, että tutkinnon suorittanut opiskelija ym-
märtää, miten elintarvikkeiden eri ainesosat vaikuttavat elin-
tarvikkeiden laatuun, miten elintarvikkeiden laatua voidaan 
edelleen kehittää ja miten elintarvikkeiden turvallisuus var-
mistetaan.

Lisäksi opiskelijan tulee hallita laadunvarmistuksessa ja 
tutkimuksessa vaadittavat laboratoriomenetelmät ja osata so-
veltaa kemiallista osaamistaan elintarvikkeita koskevien on-
gelmien ja kysymysten tunnistamiseen ja ratkaisemiseen.

Elintarviketeknologian ja elintarvikekemian maisterintut-
kintoihin opiskelija voi valita kiinnostuksensa mukaan myös 
valinnaisia kursseja, joilla onkin tärkeä merkitys opintoko-
konaisuudessa. Elintarviketeollisuuden tehtäviin tähtääville 
hyödyllisiä kokonaisuuksia voi muodostaa muun muassa ta-
loustieteen laitoksen kursseista.

Uudistettu tutkinto mahdollistaa aiempaa paremmin myös 
monitieteisten kokonaisuuksien muodostamisen kampusta-
solla ja pääkaupunkiseudulla ylipäänsä. Mahdollisia koko-
naisuuksia ovat esimerkiksi tuotesuunnittelu, tutkimus ja 
analytiikka sekä elintarvikkeiden turvallisuus ja bioproses-
sointi.

Elintarviketieteissä on myös englanninkielinen maisterioh-
jelma (MScFood), jossa elintarvikkeiden turvallisuus (Food 
Safety) ja bioprosessointi (Food Bioprocessing) ovat kaksi eri-
koistumislinjaa. MScFood-ohjelman myötä maisterivaiheen 
opetus on yhä enemmän englanninkielistä ja opiskeluympä-
ristö hyvin kansainvälinen.

Viikin biotieteiden kampuksen opetus ja tutkimus katta-
vat tärkeimmät elintarviketuotantoketjut pellolta pöytään. 
Tutkinnon voi koostaa laajasti ja monipuolisesti oman kiin-
nostuksen ja yhteiskunnan tarpeiden mukaan, mikä avaa 
mahdollisuuksia monenlaisiin työtehtäviin teollisuudessa, 
tutkimuslaitoksissa tai opetus-, hallinto- ja asiantuntijateh-
tävissä. n

Hannu Salovaara
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Elintarvikekehityksen 
ammattilaisia Turun yliopistosta
Elintarvikekehitys on ollut osa 
Turun yliopiston tekniikan 
koulutusta vuodesta 2011 
lähtien. Kuluvana vuonna 
elintarvikekehityksen DI-
tutkinto-ohjelma muutettiin 
englanninkieliseksi ja hausta  
tuli samalla kansainvälinen.

Elintarvikekehityksen koulutusta annetaan 
Turun yliopiston biokemian laitoksella elin-
tarvikekemian ja elintarvikekehityksen yk-
sikössä. Tällä hetkellä Turun yliopiston elin-
tarvikekehitys tarjoaa ainoana Suomessa 
elintarviketieteiden diplomi-insinöörin ja 
tekniikan tohtorin koulutusta.

Elintarvikekehityksen kansainvälinen DI-
tutkinto-ohjelma on hyvin teollisuusorien-
toitunut. Sen tavoitteena on kouluttaa am-
mattilaisia elintarviketeollisuuteen kehittä-
mään korkealaatuisia, turvallisia ja maistu-
via elintarvikkeita, jotka ovat terveyttä edis-
täviä ja vastaavat kuluttajien tarpeisiin. Tut-
kinto-ohjelma antaa edellytykset kokonais-
valtaiseen ongelmanratkaisuun erilaisten 
elintarviketieteellisten sovellusten parissa. 
Tutkinnon suorittaneella diplomi-insinöö-
rillä on myös hyvät valmiudet elintarvike-
alan viranomaistehtäviin.

Työllisyysnäkymät valmistuneille ovat 
hyvät. Elintarvikekehityksen työpaikka voi 
löytyä teollisuuden ja viranomaistehtävien 
lisäksi omasta yrityksestä, yliopistolta tai 
tutkimuslaitoksista. Opiskeluaikainen 
suuntautuminen, muun muassa valittu si-
vuainekokonaisuus, vaikuttaa käytännössä 
työpaikan löytymiseen. Analytiikkaosaa-
minen saattaa avata työmahdollisuuksia jo-
pa elintarvikealan ulkopuolelle.

Tänä syksynä opintonsa aloitti ensim-
mäinen suomalaisista ja ulkomaalaisista 
opiskelijoista koostuva ryhmä. Elintarvi-
kekehityksen DI-ohjelmaan on mahdollis-
ta hakea kerran vuodessa. Seuraava haku 
päättyy 16.1.2015. Hakijalla on oltava suori-
tettuna sopiva kandidaatin tai insinöörin 
tutkinto ja sen tulee sisältää riittävästi elin-
tarviketieteisiin ja/tai biotieteisiin liittyviä 
opintoja ja antaa riittävät matemaattisten 

aineiden valmiudet.
Turun yliopisto rahoittaa elintarvikeke-

hityksen DI-tutkinto-ohjelmaa vastaavasti 
kuin muitakin tutkinto-ohjelmia. Myös ul-
kopuolinen rahoitus on tärkeä tutkimuk-
selle ja tutkimukseen perustuvalle opetuk-
selle.

Molekyylinäkökulma elintarvikkeisiin
Elintarvikekehityksen DI-tutkinto-ohjel-
man opetuksen tavoitteena on syvällinen 
ymmärtämys elintarvikkeiden koostu-
muksen, laadun ja vaikutusten keskinäi-
sestä yhteydestä. Keskiössä on molekyyli-
näkökulma ruuan koostumukseen, aistin-
varaisiin ominaisuuksiin ja terveysvaiku-
tuksiin.

Metabolomiikan ja modernien bioteknis-
ten menetelmien soveltaminen elintarvik-
keiden tutkimukseen ja kehittämiseen on 
tärkeä osa opetussuunnitelmaa. Opetus 
kattaa myös elintarvikkeiden turvallisuu-
teen liittyvät näkökohdat.

Elintarvikekehityksen tutkimus keskit-
tyy siihen, miten ruuan ainesosat vaikut-
tavat elintarvikkeiden ominaisuuksiin. Li-
säksi se paneutuu teknologisten lähesty-
mistapojen käyttöön elintarvikkeiden laa-
dun parantamiseksi ja luonnonvarojen kes-
täväksi hyödyntämiseksi. Biologiset mää-
ritykset, kliiniset tutkimukset ja aistittavan 
laadun tutkimus ovat tärkeitä työkaluja sel-
vitettäessä yksittäisten ainesosien vaiku-
tusta elintarvikkeiden laatutekijöihin.

Yhteistyötä yritysten  
ja yliopistojen kanssa

DI-ohjelmalla on läheistä yhteistyötä koti-
maisten ja ulkomaisten elintarvikealan yri-
tysten kanssa sekä opetuksessa että tutki-
muksessa. Suurin osa hankkeista, opinnäy-
tetöistä ja syventävistä harjoitustöistä on 
soveltavaa tutkimusta, jolla on suora kos-
ketuspinta elintarviketeollisuuden kohtaa-
miin tosielämän haasteisiin.

Merkittävässä osassa on myös yhteistyö 
ulkomaisten yliopistojen kanssa. Opiske-
lijoilla on mahdollisuus vierailla kumppa-
niyliopistoissa. Lisäksi suunnitteilla on 
kaksoistutkinto-ohjelma kiinalaisen Jiang-
nanin yliopiston kanssa. Ohjelma käynnis-
tyy syksyllä 2015. Se tarjoaa opiskelijoille 
mahdollisuuden hyödyntää yliopistojen 
toisiaan täydentävää osaamista.

Hyvänä esimerkkinä kansainvälisestä 
yliopistojen välisestä yhteistyöstä on vuon-
na 2013 perustettu Finnish-Chinese Network 
of Excellence in Food Quality and Safety. 
Kumppaneina verkostosssa on useita Tu-
run yliopiston tiedekuntia sekä Kiinasta 
Pekingin ja Fudanin yliopistot. n

Jukka-Pekka Suomela

elintarvikekehityksen yliopistonlehtori

jukka-pekka.suomela(at)utu.fi

Baoru Yang

elintarvikekehityksen professori

baoru.yang(at)utu.fi

Biokemian laitos

Turun yliopisto

lisätietoa ohjelmasta ja hakumenettelystä:
utu.fi/fooddevelopment

Kuvassa elintarvikekehityksen tohtori-
koulutettavat Juhani Aakko (vasemmalla 
takana) ja Xueying Ma (Kiina) sekä vaihto-
opiskelija Shikha Pundir (Uusi-Seelanti).
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Kontaminaatioiden hallintaa 
tuotantotiloissa
Pohjoismaisen R3 Nordic -puhdastilayhdis-
tyksen vuositapahtumassa toukokuussa 
Naantalissa käsiteltiin hallintakeinoja mik-
robikontaminaatioiden torjuntaan katta-
vasti 36 luennossa, jotka järjestettiin kol-
messa rinnakkaissessiossa. Väliajoilla pää-
si tutustumaan alan uusimpaan tarjontaan 
näyttelyosastolla, jossa oli edustettuna 25 
eri yritystä. Lisäksi sosiaalista ohjelmaa jär-
jestettiin olympiakisoilla ja letkajenkka-
harjoituksilla höystetyillä illallisilla.

Tapahtuman tavoitteena oli jakaa tietoa 
puhdastilatekniikan tämänhetkisistä pai-
nopistealueista ja uusimpien menetelmien 
soveltamisesta. Kahden päivän aikana luo-
tiin myös kontakteja alan ammattilaisten 
kesken ja saatiin virikkeitä uusien asioiden 
opiskelemiseen.

Pääpuhujina tilaisuudessa olivat Työter-
veyslaitoksen tutkimusprofessori Kai Sa-
volainen otsikolla ”Safety of Nanomateri-
als in Working Environment”, Invar-pro-
jectin johtaja tohtori Alexander Fedotov 
otsikoilla ”Risk Analysis: Myths, Confu-
sions and Real Sense” ja ” Energy Saving 
in Cleanrooms” sekä Terveysteknologian 
Liiton erityisasiantuntija Tom Ståhlberg 
otsikolla ”Safety in healthcare business”.

Apulaisprofessori Alan Friis Tanskan 
teknillisestä korkeakoulusta (DTU) kertoi 
tulevaisuuden näkymistä hygieenisen lai-
tesuunnittelun ja siihen liittyvien kompo-
nenttien ja pintojen testauksen näkökul-
masta luennossaan ”Tomorrows Needs for 

Hygienic Equipment Design and Testing 
of Components and Surfaces”.

Hygieeninen laitesuunnittelu tarjoaa kil-
pailuetua laitevalmistajille ja prosessikäyt-
täjille, koska tavoitteena on vähentää käyt-
tökuluja ja tehdä työympäristö käyttäjäys-
tävälliseksi. Laitesuunnittelulla voidaan 
optimoida prosessia. Hygieenisellä laite- ja 
prosessisuunnittelulla voidaan puolestaan 
huomioida asiakkaiden arvomaailma.

Miclev AB:n johtaja Fredrik Alexanders-
sonin esitelmässä ”How to Get New Micro 
Method Started!” todettiin, että oikeasti 
nopeita määritysmenetelmiä on nyt mah-
dollista hyödyntää muun muassa asepti-
sissa prosesseissa. Alexandersson esitteli 
ilmalle ja vedelle saatavilla olevia, reaali-

R3 Nordic -yhdistys
• R3 Nordic -yhdistys toimii verkottumisfooru-

mina lääketeollisuuden, sairaalamaailman, 
elintarviketuotannon ja puhdastiloja vaativan 
elektroniikkateollisuuden asiantuntijoille.

• R3 tulee sanoista Rena Rum och Renhets-
teknik.

• Kaksipäiväinen vuositapahtuma järjestetään 
vuorotellen Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa 
ja Suomessa.

• Seuraava vuositapahtuma on 10.−12.5.2015 
Lillestrømissä, Norjassa.

lisätietoja:
www.r3nordic.org.

Miclev AB:n välittämä veden laadun arviointiin tarkoitettu 
partikkelilaskuri palkittiin parhaasta uutuudesta vuositapahtuman 
banketissa. Palkinnon ottivat vastaan Jennie von Fielitz (vas.), Tor 
Hjelmér ja Fredrik Alexandersson Miclev AB:sta

R3 Nordic -puhdastilayhdistyksen vuositapahtuman lounas- ja 
kahvitauot vietettiin näyttelyalueella.

KuvaT: RaiMo PäRSSinen

aikaisia, partikkelilaskentaan perustuvia 
mittausmenetelmiä.

M + W Process Industries GmbH:n poh-
joismaisen osaston johtaja Esa Högel tote-
si esitelmässään ”Modular Manufacturing 
System Compared to the Conventional 
Clean Room Construction”, että puhdasti-
lojen valmistuksessa käytettävien moduu-
lien hyötyjä ovat esimerkiksi säätilariippu-
mattomuus valmistusvaiheessa, helppous 
toteuttaa viimehetken muutoksia, nopeam-
mat rakennusvaiheet paikan päällä ja käyt-
töhyödykkeiden vaivaton liittäminen yh-
teen. n

Satu Salo

erikoistutkija

VTT

Espoo

Gun Wirtanen

Associate professor in Hygienic Design 

and Cleanability

DTU

Kgs. Lyngby

Tanska

lisätietoja:
Suurin osa luennoista löytyy tilaisuuden 
esityksistä koostetusta kirjasta 45th r3nordic 
Symposium − Cleanroom technology, 
contamination control and cleaning. Se on 
julkaistu vTT Technology-sarjassa T168 (http://
www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2014/T168.pdf)
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Kymmenen parasta tapaa  
tuplata yrityksesi elintarvikevienti

Ruoka on usein enemmän 
tunneasia kuin hinta-, terveys- tai 
ulkonäkökysymys.

Teollisuusmaissa ruokaan kuluu pieni osa 
käytettävissä olevista varoista. Matkustami-
sen helppous, tuotteeseen liittyvät palvelut 
ja sosiaalinen media haastavat perinteisen 
”marketing Mix” 4P:n teorian: Product, Pri-
ce, Place ja Promotion. Tuotteen pitää ve-
dota positiivisiin tunteisiin. Jos yllätysmu-
nassa olisi ikävä yllätys tai ruoka pilaantu-
nut, tuotteen tarina olisi varmasti lopussa. 
Amerikkalaisen mainoksen söpö lapsi tai 
koira ei ole sattumaa. Söpö lapsi tai koiran-
pentu myy perheen äidille melkein mitä 
vaan.

1. Elintarvikemessut eivät aina ole se 
paras tapa tuoda oman yrityksesi elintar-
vikkeet suuren, globaalin kansan tietoisuu-
teen.

SIAL Paris tuo yhteen 6 300 näytteil-
leasettajaa sekä 150 000 vierailijaa Rans-
kasta ja 105 muusta maasta. Näin suurilla 
messuilla yhden yrityksen voi olla vaikeaa 
tuottaa VAU-elämys ja erottua porukasta.

Mielipidevaikuttajat ovat hyviä ”manne-
kiineja” esittelemään uutuuksia elintarvike-
seminaareissa. Tuotesijoittelu suosittuun 
draamasarjaan saattaa olla hyvä joillakin 
markkinoilla. Ravintolapäälliköille suunna-
tut skandinaaviruokaviikot voivat tuoda ruu-
at helposti HoReCa-ketjuun. Aina on tär-
keää osata erottua edukseen.

2. Power bloggersit kertovat nykyiset 
trendit. Aasiassa bloggaajat saavat palkkaa 
ja ovat linkittäneet tuotteet ja palvelut suo-
raan sivuille, josta kyseisen tuotteen voi os-
taa. Facebook-markkinointi Kiinassa ei ole 
hyvä ajatus. Koreassa hakuportaali Naver on 
paljon suositumpi kuin Google. Lähtökohtai-
sesti massamarkkinointi televisiossa ja tien-
varsimainoksilla on niin kallista, että siihen 
pystyvät ainoastaan paikalliset suuryritykset.

Suomalaisten kannattaa panostaa omiin 
vahvuuksiinsa: mobiili- ja internet-markki-
nointiin. Hyviä kokemuksia on saatu myös 
mielipidevaikuttajista ja tuotesijoittelusta. 
Kannattaa kurkata netistä uusimmat sissi-
markkinoinnin (Guerrilla Marketing) teknii-
kat, jotka ovat halpoja, mutta epätavallisia.

3. Oikean markkinan valinta on äärim-
mäisen tärkeä, mutta harvoin tehty valinta. 
Taloudeltaan maailman suurimmat kaupun-
git ovat Tokio, New York, Los Angeles, Soul 
ja Lontoo. Onko joku näistä se oikea, vai 
kenties joku muu Suomen väkilukua suu-
rempi kaupunki? Niitä on maailmassa viisi-
kymmentä.

Kymmenestä väkirikkaimmasta suur-
kaupungista kahdeksan on Aasiassa ja kak-
si latinalaisessa Amerikassa. Kaikissa näissä 
asuu yli 20 miljoonaa kuluttajaa. Kiinan tai 
Intian sijaan on varmasti hyödyllistä tehdä 
tarkempi valinta, esimerkiksi Pohjois-Kiinan 
miljoonakaupunkien vaurastuvan keskiluo-
kan nuoret 25−35-vuotiaat perheenäidit.

4. Uusilla markkinoilla tarvitaan aina 
partneri: Joku sellainen, jolle tämä uusi lii-
ketoiminta on tärkeää. Pienimmillään se voi 
olla yksi henkilö tai parhaimmillaan kump-
pani, jolla on jo markkinakanava rakennet-
tuna, mutta uusi tuote silti merkittävä. Part-
neriverkoston hallinnassa suomalaiset eivät 
aina ole hyviä. Partneri tarvitsee tukea, oh-
jausta ja motivointia kuten omatkin työnte-
kijät. 

5. Yhdessä markkinoille meno kannat-
taa. Siihen saa taloudellista tukea, ja yhdes-
sä on helpompi vastata mittakaavan asetta-
miin haasteisiin. Suurkaupungissa halutaan 
usein koko ”ratkaisupaketti” yksittäisen tuot-
teen sijaan.

Pieni yritys voi mennä isomman kyydissä, 
ehkä jopa samalla tuotemerkillä. Joissakin 
tapauksissa pk-yritykset voivat mennä yhtei-
sellä tuotemerkillä. Esimerkiksi Canada 
Wood yhdistää menestyksellä kaikki kana-
dalaiset puutoimittajat yhden merkin alle. 
Kun taiwanilainen 7eleven-kauppaketju ky-
syy Suomi-viikkoja tai korealainen kahvila-
ketju haluaa suomalaisen aamupalan kahvi-
laansa, niitä voi kehottaa kiertämään Suo-
mea tuotteita etsien. Ulkomaalaiselle toimi-
jalle se on kuitenkin haastavaa. Joko toimi-
joilla keskenään tai vaikka yksittäisellä toi-
mijalla voisi olla liiketoimintana tuotteiden 
ja palveluiden paketoiminen kokonaisuuk-
siksi.

6. Logistiikka on jo Kiinassakin hyvällä 
tasolla: Kun postimyynnistä tilaa aamulla ra-
dion tai pihvin, se on samana päivänä keit-
tiön pöydällä. Tosin kuljetus ei ole ihan yhtä 
nopea Sisä-Mongolian aroilla. Yrityksen kan-
nattaa muutenkin keskittyä yhteen kaupun-
kiin eikä haukata kokonaista mannerta ker-
ralla. Koska suomalainen tuote on lähes ai-
na niche, erikoistuote, kannattaa ainakin teh-
dä valinta, onko internet/postimyynti riittä-
vän hyvä kanava.

7. Elintarvike on vähintäänkin ruuan ja 
pakkauksen muodostama yksikkö. Monissa 
tapauksissa siihen liittyy myös palvelu. Pak-
kaaminen ja palvelu kannattaa tehdä aina-
kin osittain paikallisesti, lähellä markkinaa.

Pakkauksen koko, ulkonäkö ja viestit ovat 
aika erilaisia eri markkinoilla. Kiinalaiseen 
nuoreen äitiin pureva viestintä ei tepsi van-
hemman sukupolven isään. Suomalaisen yri-
tyksen kannattaa keskittyä aistittavien omi-
naisuuksien ”tuunaamiseen” markkinoille so-
pivaksi ja jättää osa asioista paikallisiin käsiin.
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8. Hittituotteeksi pääsemiseen pitää monen asi-
an onnistua. Elintarviketrendit ovat tärkeitä varsinkin 
nopeasti muuttuvilla markkinoilla. Aasian kellotaa-
juus on aivan erilainen kuin vaikkapa Euroopassa tai 
Etelä-Amerikassa. Se mikä on Shanghaissa trendikäs-
tä, ei välttämättä ole hitti naapurikaupungeissa To-
kiossa tai Soulissa.

Trendit kannattaa selvittää joko paikallisen konsul-
tin tai hyvän kumppanin avulla. Hiljaiset muutokset 
kulutuskäyttäytymisessä voi tunnistaa ainoastaan tun-
temalla markkinat hyvin. Sen ennakoiminen, millai-
sille tuotteille on markkinat vuonna 2020, on paljon 
haastavampaa kuin tutkia markkinatilanne nyt.

9. Harley DavidsonTM on tunnettu brändi, joka 
on vahvasti laajentunut moottoripyöristä vaatteisiin 
ja kahviloihin. Donald Trump on tunnettu kiinteis-
tösijoittaja, jolla on niin oma vaatemallisto kuin omat 
t-bone steak-tuotteensa. Molemmilla tähdätään kes-
ki-ikäiseen, varakkaaseen mieheen.

Piirrettyjen elokuvien hahmoja on käytetty jo kym-
meniä vuosia elintarvikepakkauksissa. Pelimaailman 
sankarit Angry Birds tai Super Mario ovat tuttuja hah-
moja myös pelien ulkopuolelta. Aasialaisten chatti-
ohjelmien, Kakaotalkin ja Linen, pienet hahmot ovat 
nekin päässeet jo ruokakaupan hyllylle. Kohderyh-
mästä riippuen tuttu hahmo voi ratkaista ostopäätök-
sen. Harley Davidsonin omistaja tuskin ostaa Hello 
Kitty -karkkipussia tai viettää aikaansa Hello Kitty 
-kahvilan ikkunapöydässä.

10. Tuotteen pitäisi olla samaan aikaan tuttu ja 
turvallinen, mutta myös uusi ja jännittävä. Hyvä, uusi 
tuote on jännittävä, houkutteleva ja turvallisen oloinen. 
Vaikka eteläisessä Kiinassa paistettu käärme on tuttu 
ja tavallinen näky, suomalainen neulamuikku tai lak-
kahillo siemeneineen saattaa olla vähemmän houkut-
televa. Kulttuurierot voivat vaihdella suuresti. Asiakas 
onkin tunnettava hyvin. Jos yritys saa yhden prosentin 
markkinaosuuden eteläisessä Kiinassa, se on jo suu-
rempi kuin 20 prosentin markkinaosuus Suomessa. n

Ari Virtanen

johtaja

Finpro

Etelä-Korea

Kehittyvä 
Elintarvike

Infoteam Oy
p. (09) 441 133,  
infoteam@infoteam.fi

PS. Olemme mukana
ChemBio -messuilla & Kemian 
Päivillä 18.−19.3. Helsingissä

LABORATORIO, 
ANALYTIIKKA 
& VALVONTA
– teemanumero

Varaa paikka ilmoituksellesi
27.1.2015  mennessä!

LABORATORIO, 
ANALYTIIKKA 
& VALVONTA
– teemanumero

Varaa paikka ilmoituksellesi
27.1.2015  mennessä!
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Aivoterveyttä voi vaalia  
omilla valinnoilla
Aivoille hyödyllinen ruokavalio 
sisältää runsaasti kasviksia, kalaa, 
täysjyväviljaa ja pehmeitä rasvoja.

Ravinnon ja elämäntapojen merkitystä ai-
vojen hyvinvoinnille puntaroitiin asian-
tuntijavoimin Valtakunnallisilla Ravitse-
muspäivillä lokakuussa Helsingissä.

– Liikunta, terveellinen ravinto, alkoho-
linkäytön vähentäminen ja henkinen vireys 
suojaavat muistisairauksilta. Terveillä elä-
mäntavoilla ehkäistään tunnettuja vaarate-
kijöitä, joita ovat ylipaino, korkea verenpai-
ne, kolesteroli ja diabetes, tilaisuuden avaus-
puheenvuoron pitänyt kansanedustaja, ter-
veystieteiden tohtori Merja Mäkisalo-Rop-
ponen kertoi.

Ravitsemuksen, ateriarytmin ja aivoter-
veyden yhteydestä alkaa olla jo paljon tie-
toa, samoin liikunnan ja unen kokonais-
valtaisesta vaikutuksesta. Liikunnan har-
rastaminen ja hyvä uni tekevät ruokava-
linnoistamme terveellisempiä.

Oppimiseen tarvitaan rasvaa
Aivot kehittyvät voimakkaimmin sikiö-
kaudella. Silti aikuisellakin aivot ovat kuin 
metsä, jossa tapahtuu jatkuvaa uusiutumis-
ta ja kasvua.

– Aivot ovat hyvin muovautuva plasti-
nen elin, joka muuttuu päivittäin. Ravinto 
vaikuttaa aivoihin monella tapaa. Pitkällä 
jänteellä tarkasteltuna kaikki aivojen tär-

keät rakennusaineet täytyy saada ravin-
nosta, tutkimusprofessori Minna Huoti-
lainen totesi.

Huotilainen työskentelee Työterveyslai-
toksen Aivot ja työ -tutkimuskeskuksessa. 
Ravitsemuspäivillä hän korosti ravinnon 
rasvojen merkitystä. Aivoissa tarvitaan pal-
jon rasvaa, kun taas sisäelinten ympärille 
kertyvä liika rasva on haitallista. Hermo-
soluja ympäröivää rasvaa käytetään muun 
muassa viestisignaalien nopeaan kulkuun 
ja tehokkaaseen tiedonkäsittelyyn. Rasva-
ton ruokavalio olisi aivoille vaarallinen.

– Rasvaa kertyy aivoihin erityisesti, kun 

opitaan uutta. Aivojen massasta suuri osa 
on tätä valkeaa ainetta eli myeliini-nimistä 
rasvaa. Myeliiniä tarvitaan sellaisten her-
mosolujen ympärille, jotka liittyvät uuden 
asian oppimiseen. Aivojen näkökulmasta 
ruokavalion tulisi sisältää riittävästi kala- 
ja kasvirasvoja.

Ateriarytmillä valtava merkitys
Hyvän ateriarytmin hyödyt saavat vahvis-
tusta myös aivotutkimuksesta. Aivojen ra-
vinnonsaantiin vaikuttaa verensokerin ta-
saisuus. Suomalainen työpaikkalounas on 
usein terveellinen, mutta aivotutkijan mu-

Ravinto vaikuttaa jo ennen hedelmöittymistä
Aivojen kasvu ja kehittymi-
nen ovat nopeinta sikiökau-
della sekä kolmen ensimmäi-
sen vuoden aikana, mutta ra-
vitsemus vaikuttaa aivojen 
toimintaan koko elinajan.

Myös varhainen ravitse-
mus saattaa vaikuttaa niin 
kutsutun epigeneettisen oh-
jelmoinnin kautta ihmisen ai-
voihin koko eliniän, ja vaiku-
tukset voivat siirtyä jopa su-
kupolvien yli.

– Erityisen tärkeä on peri-
konseption aika eli pari viik-
koa ennen hedelmöittymistä 
ja yhdestä kahteen viikkoon 
sen jälkeen. Sekä isän että 
äidin ravitsemuksella on kui-
tenkin vaikutusta jälkeläi-
seen paljon pidemmän aikaa, 
genomisen ravitsemuksen 
professori Raija Tahvonen 
MTT:ltä kertoi. 

Tahvosen mukaan äidin 
aliravitsemuksen vaikutuksia 

on tutkittu jo pitkään, ja sen 
tiedetään lisäävän autismi- 
ja skitsofreniariskiä. Äidin lii-
kapainolla ja lihavuudella 
näyttää olevan jälkeläisen 
mielialahäiriöiden riskiä li-
säävä vaikutus. Isän liikapai-
no lisää myös autismiriskiä.

– Äidin ravitsemustila vai-
kuttaa koko raskauden ajan 
ja vielä imetyksen aikanakin. 
Vakavat D-vitamiinin, jodin ja 
raudan puutokset voivat ai-

heuttaa jälkeläiselle pysyviä 
häiriöitä, Tahvonen sanoi.

Äidin ravitsemustila vai-
kuttaa myös jälkeläisen mik-
robistoon kuten suolistomik-
robistoon.

– Varhainen suolistomik-
robisto näyttää olevan tärkeä 
sekä ruuansulatuskanavalle 
että aivoille, jotka kehittyvät 
vuorovaikutuksessa keske-
nään muun muassa hormo-
naalisten, immuuni- ja her-

movälitteisten reittien kaut-
ta, Tahvonen sanoi.

Mikrobistolla näyttäisi ole-
van laaja vaikutusskaala 
muun muassa kivunkokemi-
seen, kognitiivisiin toimintoi-
hin, sosiaaliseen vuorovaiku-
tukseen, ahdistuneisuuteen, 
depressioon ja neurotrans-
missioon. n

Hyvä ravinto piristää aivoja. Liian raskas ruoka heikentää unta, laiskistuttaa ja nostaa painoa.

Kuva: PRoKala
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kaan liian suuri.
– Aivot eivät pidä pitkistä ruokailuvä-

leistä, eivät aamuista ilman aamupalaa, ei-
vätkä raskaista lounaista tai päivällisistä. 
Aivoilla ei ole energiavarastoja kuten lihak-
silla, vaan ne ovat täysin riippuvaisia ve-
renkierron niille joka hetki kuljettamasta 
sokerista, Huotilainen muistutti.

Verensokerin vaihtelu vaikuttaa muun 
muassa muistiin, tarkkaavaisuuteen, ha-
vainnointiin ja keskittymiseen.

 – Kun tuntuu, että muisti pätkii tai tark-
kaavaisuus ei pelaa, voi miettiä, tuliko syö-
tyä liikaa kerralla vai onko syömisestä ku-
lunut liian pitkä aika, Huotilainen sanoi.

Ruokarytmistä ja aivojen hyvinvoinnis-
ta kertoi myös Helsingin yliopiston lääke-
tieteellisen ravitsemusfysiologian profes-
sori Riitta Korpela. Tutkijan mukaan ate-
riarytmin ja ruokailun ajoituksen (chrono-
nutrition) merkityksestä puhutaan nyt sel-
västi aiempaa enemmän. Ruokailun ajoi-
tuksella on myös vaikutusta elimistön vas-
teisiin, ei ainoastaan ruuan sisällöllä.

– Esimerkiksi aamupalan nauttimisen 
on osoitettu parantavan muistia ja moti-
vaatiota useissa tutkimuksissa. Aterioiden 
väliin jättäminen taas on heikentänyt suo-
rituskykyä.

Korpela esitti myös ajatuksen, voisivat-
ko suomalaisten koululaisten hyvät oppi-
mistulokset olla hyvän ravitsemuksen an-
siota.

Väsyneenä vaikeampi  
vastustaa herkkuja

Terveyttä edistävät ruokavalinnat, hyvä 
uni ja liikunta tukevat yhdessä kognitiivis-
ta toimintaa kuten muistia ja tarkkaavai-
suutta. Nämä elämäntavat vaikuttavat 

Valtakunnallisilta Ravitsemuspäiviltä poimittua
– Mitä enemmän ruokarajoituksia, 
sen huolellisemmin ruokavalio pitää 
koostaa. Kun ruokavaliosta jätetään 
pois liha, raudan ja sinkin saanti 
heikkenee. Kun lisäksi jätetään pois 
kala, dokosaheksanihapon (DHA) 
saanti heikkenee. Jos vielä jätetään 
maitotuotteet pois, B12-vitamiinin 
saannista tulee puutetta, listasi ETL 
Eeva Voutilainen Helsingin yliopis-
ton avoimesta yliopistosta.

– Syöminen on sosiaalisesti, psy-

kologisesti ja fysiologisesti moni-
mutkaisesti säädelty prosessi. Ny-
kyisin ulkoisten tekijöiden massiivi-
nen vyöry ajaa ohi biologisten sää-
telymekanismien. Ympäristötekijät 
vaikuttavat niin voimakkaasti, että 
ihmisten paino pyrkii nousemaan, 
sanoi TtT Kristiina Juvonen Itä-
Suomen yliopistosta.

– Autismin kirjon lapsilla on muu-
ta väestöä useammin gliadiinivasta-
aineet koholla, ja tutkimuksissa niil-

lä on löydetty yhteys suolisto-oirei-
siin, kertoi ravitsemusterapeutti 
TtM Marjaana Puustinen Päijät-
Hämeen sosiaali- ja terveysyhty-
mästä.

– Syö, kun on nälkä. Nauti, kun 
syöt, ohjeisti FT dosentti Leila Kar-
hunen Itä-Suomen yliopistosta.

Jos ruokaillessa ei synny mielihy-
väkokemusta, se voi altistaa myö-
hemmälle mielihyvähakuiselle syö-
miselle.

– Oppiminen, kokemukset, peri-
mä ja ruokaneofobia ovat merkittä-
viä tekijöitä makutottumusten kan-
nalta. Makumaailmojen ymmärtä-
misen haasteena on ihmisten yksi-
löllisyys, pohti dosentti Mari San-
dell Turun yliopiston Funktionaalis-
ten elintarvikkeiden kehittämiskes-
kuksesta. n

kaikki toinen toisiinsa. Riittävä liikunta 
auttaa nukkumaan hyvin, ja hyvän unen 
ansiosta jaksamme liikkua.

– Hyvin nukkuneina ja liikuntaa harras-
taneina teemme kaikkein terveellisimmät 
valinnat. Teemme epäterveellisiä valintoja 
ja aivomme reagoivat ruuan näkemiseen 
hyvin voimakkaasti, jos olemme nukkuneet 
huonosti. Silloin on vaikea vastustaa epä-
terveellisiä herkkuja, Huotilainen sanoi.

Unen, ravinnon ja liikunnan yhteyden 
vuoksi näihin jokaiseen hyvinvoinnin osa-
tekijään tulisi kiinnittää huomiota ravitse-
musneuvonnassa.

– Nämä eivät ole erillisiä saarekkeita, 
vaan kokonaisia elämäntapavalintoja.

Pienellä liikahtelulla suuri muutos
Huotilainen muistutti, että ympäristöteki-
jöillä on vahva vaikutus meihin.

– Ympäristö ohjaa valintoja: Lähdenkö 
ulos lenkille, vai olenko sisällä? On äärim-
mäisen harvoja asioita, jotka määräytyvät 
suoraan genetiikasta. Jopa silmien värikin 
on yhteydessä ympäristöön.

Huotilaisen mukaan liikunta vaikuttaa 
myönteisesti kognitiiviseen kapasiteettiin 
pitkällä ja lyhyellä aikavälillä. Kokonai-
suuksien oppiminen ja esimerkiksi palau-
tuminen stressistä paranevat.

Pienimuotoista liikahtelua kuten tuolis-
sa pyöriskelyä ja eestaas-kuljeskelua on tut-
kimuksissa havaittu enemmän hyvin nu-
kutun yön jälkeen. Liikahtelussa voisimme 
ottaa mallia lapsilta, jotka osaavat taidon 
luonnostaan.

– Liikahtelun on todettu vaikuttavan vi-
reystilaamme ja terveyteemme yllättävän 
paljon, Huotilainen sanoo.

Myös musiikin kuuntelulla on vaikutus-

ta aivoihin. Se viestii syvien aivoalueiden 
kautta keholle ja saa pulssin ja verenpai-
neen laskemaan.

Univaje kasvattaa ruokahalua
Unella on keskeinen vaikutus aivotervey-
delle.

– Huonosti nukuttu yö laskee kognitii-
vista kapasiteettia seuraavana päivänä noin 
puoleen, ja yksi huonosti nukuttu yö vai-
kuttaa kahteen seuraavaan päivään, Huo-
tilainen sanoi.

Unen ja stressin vaikutuksista aivoter-
veydelle puhui myös tutkimusprofessori 
Timo Partonen Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitokselta. Partosen mukaan sisäinen kel-
lo on koko elimistön kapellimestari, ja kel-
lon häiriintyminen lisää terveysriskejä. Par-
tosen mielestä on syytä harkita yöunen käy-
rästön seuraamista lastenneuvoloissa.

Esimerkiksi stressaantunut olo häiritsee 
helposti yöunta, mikä muuttaa ruokaha-
lua.

– Ruokahalu kasvaa, jos unta riistetään. 
Etenkin hiilihydraattipitoisia ruokia syö-
dään tavallista enemmän huonosti nuku-
tun yön jälkeen. Makeannälkä vaivaa eten-
kin iltapäivän ja illan aikana.

Partosen mukaan tavallisen työviikon 
aikana voi paino nousta helposti kilon, jos 
saa nukkua vain viisi tuntia yössä. Vaiku-
tus kumoutuu ja paino putoaa, jos saa nu-
kutuksi noin yhdeksän tuntia yössä. Yö-
unen tarve on kuitenkin hyvin yksilöllinen.

– Nukkumalla riittävän pitkät yöunet jo-
ka yö, paino ei nouse ja etenkin rasvan ja 
hiilihydraattien syönti vähenee. Ylipainos-
ta kärsivät voivat myös laihtua, kun huo-
lehtivat siitä, että saavat nukuttua itselleen 
riittävän pitkät yöunet. n
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Minulta on useasti kysytty, minkälaista on 
olla suomalainen toimija Venäjällä. Olen vas-
tannut, että suomalaisuus ei ole valttia ja 
tunnettuutta ainoastaan Lounais-Venäjällä, 
vaan koko suuressa Venäjän federaatiossa. 
Useimmilla venäläisillä on positiivinen, osin 
jopa erittäin positiivinen mielikuva suoma-
laistuotteista. Tätä selittävät muun muassa 
puhtaus, luonto, hoidettu maaseutumaise-
ma, rauhallisuus, turvallisuus, naapuruus ja 
suomalainen luonteenlaatu. Lisäksi monet 
suomalaiset tuotteet ovat olleet jo vuosikym-
meniä Venäjän markkinoilla.

Vaatii kuitenkin pitkän tien valintaa ja 
kulkemista, jotta toiminta Venäjällä sujuu. 
Tuoreessa muistissa on Venäjän nopea toi-
puminen ja talouden elpyminen vuoden 
2008 talousromahduksesta. Pidemmällä 
ajanjaksolla myllerrykset ja muutokset Venä-
jällä ovat olleet valtaisia. Venäjän ja venäläis-
ten talous ja elintaso sekä yhteiskunnan va-
kaus ovat ottaneet isoja loikkia eteenpäin. 
Keskiluokka on kasvanut ja yhteiskunta on 
kulkenut pitkälti kohti niin sanottua läntistä 
kulutusyhteiskuntaa.

Vähittäiskauppa on myös täysin muutta-
nut ilmettään. Nykyaikaisista, yhä enemmän 
vähittäiskauppaa hallitsevista super- ja hy-
permarket-myymäläketjuista ei itse asiassa 
puutu enää mitään. Kaiken runsaus on kai-
kille kulutuskykyisille tarjolla länsimaiseen 
malliin, ja vielä vapaamminkin tuotevalikoimi-
en ja aukioloaikojen puitteissa.

Melko yleinen mielikuva, että Venäjällä tai 
IVY-maissa ”ei itse tuoteta teollisesti mitään”, 
on osin virheellinen. Tänä päivänä on vaikeaa 
löytää sellaista elintarvikeraaka-aineryhmää, 
jota ei tuotettaisi myös itäisellä tullialueella. 
Tuotantolaitokset ovat osin yllättävän moder-
neja ja tehokkaita. Ne ovat joko venäläisessä 
tai muussa kansainvälisessä omistuksessa.

Oman haasteensa paikalliselle yhteis-
toiminnalle ja toiminnalle ylipäätään tuovat 
kulttuurierot ja historiatausta: se mikä länsi-
maalaisittain on selvää, ei välttämättä ole 
lainkaan selvää itämaalaisittain ja päinvas-
toin. Vaaditaan pitkää pinnaa, paljon työtä, 
kulttuurien ymmärtämistä ja osaamista sekä 
hieman onnea matkaan.

Kuten yritystoimintaan ja kaupankäyntiin 
kuuluu, Venäjälle suuntaavan yrityksen kon-

idän haasteellinen markkina 
täynnä mahdollisuuksia

Yliopistoyhteistyö on tuonut luotettavuutta 
ja pitkäjänteisyyttä imagoomme. Se on an-
tanut paljon tietoa ja taitoa puolin ja toisin 
sekä erinomaisen mahdollisuuden viedä yh-
dessä eteenpäin tutkimustoimintaa ja tiedon 
siirtoa esimerkiksi ravitsemuksen ja terveel-
lisen ruokavalion osalta. Yliopistoyhteistyö 
lisää myös tunnettuuttamme elintarvikeopis-
kelijoille. Olemmekin saaneet rekrytoida 
useita osaavia tulevaisuuden tekijöitä nimen-
omaan näiden kanavien kautta.

Mikä on suomalaisten elintarvikkeiden 
ja maassa toimivien suomalaisten yritysten 
tulevaisuus Venäjällä? Tämä riippuu yrityk-
sistä itsestään, kunkin strategisista ratkai-
suista ja toiminnoista, mutta toki suuresti 
myös toimintaympäristöstä.

Tulevaisuus tuo todella suuria mahdolli-
suuksia niin Venäjän kuin entisten neuvosto-
tasavaltojen kasvavilla ja kehittyvillä markki-
noilla. Itäisellä alueella asuu lähes yhtä paljon 
kuluttajia kuin Euroopan unionin alueella. Eri-
laiset vienninedistämisprojektit, joissa julkinen 
sektorikin on vahvasti mukana, ovat varmasti 
edesauttamassa suomalaisia yrityksiä myös 
Venäjän ja idän markkinaponnistuksissa.

Idän karavaani ei pysähdy yhteen eikä kah-
teen valuuttakurssiheilahteluun, väliaikaiseen 
hitaampaan kasvuun tai nykyiseen sanktioti-
lanteeseen Euroopassa. Matka isossa maas-
sa on pitkä. Pitää katsoa pitkälle, uskoa huo-
miseen ja rohkeasti mennä eteenpäin tai tulla 
uutena toimijana mukaan. n
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septin ja strategian pitää olla kirkas ja asia-
kaskunnasta on pidettävä hyvää huolta. 
Edustamani yrityksen, Leipurin Oyj:n, kon-
septi Venäjällä pohjautuu nimenomaan suo-
malaiseen, jo vuodesta 1917 toiminnassa ol-
leeseen asiakaspalvelukonseptiin. Asiakas-
lupauksemme perustuu asiakasläheisyyden, 
luottamuksen, markkinahinnoittelun ja toimi-
van logistiikan lisäksi perusytimeemme: tuo-
tekehitysapu koeleipomoissamme, semi-
naarit, esittelyt, ideat ja trendit sekä tekno-
logia-apu kone- ja laitetarjonnallamme.

Raaka-aineita emme itse valmista, vaan toi-
mimme noin 200 raaka-aineita valmistavan 
kumppanimme kanssa. Konseptimme on yh-
distää raaka-ainevalmistajien ja konekumppa-
neidemme tuoteosaaminen asiakkaittemme 
ja omaan osaamiseemme. Tämä on todellista 
yhteistyötä.

Kuva: ToMi PaRKKonen

Idän karavaani ei 
pysähdy nykyiseen 
sanktiotilanteeseen 
Euroopassa.

Koneiden valmistukseen meillä on oma 
konepaja Nastolassa sekä kumppaneina 
monia, johtavia eurooppalaisia ja kolmansi-
en maiden konevalmistajia. Tarvittaessa 
voimme tarjota laajojakin kokonaisratkaisu-
ja. Olemme suomalaisittain etenkin ruis- ja 
kauraleivontateknologian erikoisosaajia.

Suomalainen rikas leipäkulttuuri ja korkea-
tasoinen ravitsemuksellinen tutkimustoiminta 
ja osaaminen ovat aidosti kansallisia ylpeyk-
siämme. Tässä on Suomi-paketti, jota kan-
nattaa liputtaa globaalisti, kuten nyt tahtotila 
on ilahduttavan hyvin tiedostettu. Toki meiltä 
suomalaisilta vaaditaan lisää vienti- ja mark-
kinointiosaamista ja paikallista etabloitumis-
osaamista sekä rohkeutta ja päätöksenteko-
kykyä mennä ja tehdä asioita.

Verkostoituminen ja kumppanuudet 
ovat avaintekijöitä toimintojen kehittämiseen 
ja kasvuun Venäjälläkin. Itse olemme verkot-
tuneet esimerkiksi valtiollisten elintarvikeyli-
opistojen kanssa konkreettisella yhteistyöllä 
koeleipomotoiminnoissa, kuitenkin keskitty-
en omaan kaupalliseen toimintaamme.

Matti Väänänen

varatoimitusjohtaja, MMM

vastuualueena Leipurin East -toimintamaat

Leipurin Oyj

Pietari
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Elintarvikevalvonnan vuosi- 
kustannukset noin 50 miljoonaa
Elintarvikevalvonnan 
kustannukset ovat Suomessa 
yhteensä noin 49–52 miljoonaa 
euroa vuodessa. Noin 
kolmannes kustannuksista 
aiheutuu ravintoloille ja 
suurtalouksille, kolmannes 
kuntien terveysvalvonnalle eli 
valvontayksiköille ja loput muille 
viranomaisille.

Elintarviketurvallisuuden taustalla on toi-
miva elintarvikevalvonta. Koska sekä vi-
ranomaisten että yritysten resurssit ovat 
rajalliset, on valvonnan oltava tehokasta ja 
hyödyllistä toimijoille. Valvonnan tehok-
kuutta voidaan mitata arvioimalla sekä 
sen aiheuttamia kustannuksia että sen 
tuottamia hyötyjä.

Vuosina 2012–2014 toteutetussa ja maa- 
ja metsätalousministeriön rahoittamassa 
Elintarvikevalvonnan vaikuttavuus ja kustan-
nustehokkuus -hankkeessa on tutkittu elin-
tarviketurvallisuuden valvonnasta aiheu-
tuvia kustannuksia viranomaisille sekä 
ravintola-alan toimijoille (ravintolat ja 
suurtaloudet). Kattavat kustannustiedot 
saatiin 16 valvontayksiköstä, jotka edusti-
vat noin 14 prosenttia vuoden 2010 kaikis-
ta valvontayksiköistä. Yksiköiden määrä 
on viime vuosina vähentynyt rajusti: kun 
vielä tutkimuksen tarkasteluajanjakson al-
kuvaiheessa vuonna 2007 yksiköitä oli 205, 
niitä on tällä hetkellä enää 64.

Yksiköiden välillä ilmeni vaihtelua jo 
pelkästään niiden koon vuoksi. Esimer-
kiksi elintarvikevalvontaan käytettävät 
henkilöresurssit vaihtelivat noin 1,4 hen-
kilötyövuodesta noin 30 henkilötyö-
vuoteen. Myös valvontakohteiden määrä 
vaihteli runsaasti, valvontayksiköstä riip-
puen noin 400 elintarvikevalvonnan koh-
teesta noin 5 000 kohteeseen.

Vuonna 2014 tehdyn jatkokyselyn pe-
rusteella valvontakohteiden määrä yksik-
köä kohden on lisääntynyt keskimäärin 12 
prosenttia vuosista 2009–2010 vuosiin 
2012–2013. Myös yksiköiden valvontaan 
käytettävissä olevat henkilöresurssit ovat 
kasvaneet jonkin verran, keskimäärin noin 
seitsemän prosenttia.

Valvottavien kohteiden määrä käytettä-

vissä olevaa henkilötyövuotta kohden on 
kuitenkin kasvanut vieläkin enemmän. 
Valvonta keskittyy yhä suurempiin yksi-
köihin ja näyttää siltä, että käytettävissä 
olevat henkilöresurssit eivät lisäänny sa-
malla vauhdilla kuin yksikön valvottavi-
en kohteiden määrä.

Valvontayksiköiden kustannukset 
vaihtelevat merkittävästi

Yksiköiden kokonaiskustannukset yksikös-
tä riippuen vaihtelivat noin 200 000 euros-
ta yli kuuteen miljoonaan euroon vuodes-
sa. Kustannukset olivat tarkasteluajanjak-
solla nousseet noin 10 prosenttia vuodessa. 
Elintarvikevalvonnan osuus valvontayksi-
kön kokonaiskustannuksista vaihteli noin 
80 000 eurosta 3,4 miljoonaan euroon.

Elintarvikevalvonnan kokonaiskustan-
nukset henkilötyövuotta kohden laskettu-
na vaihtelivat reilusta 43 000 eurosta noin 
125 000 euroon. Keskimäärin elintarvike-
valvonnan henkilötyövuoden kokonaiskus-
tannus oli noin 70 000 euroa vuodessa. Palk-
kakustannusten osuus kokonaiskustannuk-
sista oli keskimäärin noin 76 prosenttia.

Valvonta-alueen asukasta kohden suh-
teutettuna elintarvikevalvonnan kokonais-
kustannukset vaihtelivat noin 1,8 eurosta 
noin viiteen euroon, ja keskimäärin ne oli-
vat noin 3,9 euroa. Yhtä valvontakohdetta 
kohden kokonaiskustannukset olivat noin 
230 euroa ja vaihtelivat yksiköstä riippuen 
alle 100 eurosta lähes 700 euroon.

Elintarvikevalvonnan maksuista saata-
via tuloja oli yhtä valvontakohdetta koh-
den keskimäärin noin 30 euroa. Kaikkia 

kohteita ei kuitenkaan tarkasteta vuosit-
tain, joten tarkastettua kohdetta kohden 
yksiköiden valvonnasta saamat tulot olivat 
hieman yli 100 euroa. Tulot olivat keskimää-
rin vain noin 10–15 prosenttia yksiköiden 
elintarvikevalvonnan kustannuksista.

Valvontayksiköiden raportoimissa tie-
doissa oli epätarkkuuksia, jotka voivat vai-
kuttaa vertailukelpoisuuteen jossain mää-
rin. Tästä huolimatta on selvää, että valvon-
tayksiköiden resurssit sekä niiden kustan-
nukset esimerkiksi valvontakohdetta koh-
den vaihtelevat merkittävästi. Mitään eri-
tyisiä trendejä esimerkiksi maantieteellisen 
sijainnin mukaan ei ilmennyt. Vaikka esi-
merkiksi etelässä sijaitsevilla valvontayk-
siköillä oli keskimäärin korkeammat palk-
kakustannukset ja muut kustannukset kuin 
muualla maassa sijaitsevilla yksiköillä, nii-
denkin välillä oli suurta vaihtelua kustan-
nuksissa valvontakohdetta tai valvontaan 
käytettyä henkilötyövuotta kohden. On 
mahdollista, että erot valvontayksiköiden 
resursseissa tuovat epäyhdenmukaisuutta 
elintarvikevalvontaan.

Toimijoiden kustannukset 270−1440 
euroa vuodessa

Ravintoloiden lisäksi tutkimuksessa oli mu-
kana myös suurtalouksia, kuten opetus-
keittiöitä sekä seurakunnan keittiöitä. Ra-
vintolat jaoteltiin kahteen ryhmään asia-
kaspaikkamäärien mukaan: yli ja alle 50 
asiakaspaikan ravintolat. Ravintoloiden 
vuosittaisissa elintarvikevalvonnan kus-
tannuksissa huomioitiin viranomaisval-
vonnasta aiheutuvat tarkastus- ja ilmoitus-
kustannukset, näytteenoton kustannukset 
sekä ravintoloille esimerkiksi omavalvon-
nasta aiheutuva hallinnollinen taakka.

Lainsäädäntö uusien elintarvikehuoneis-
tojen hyväksymismenettelyn osalta muut-
tui ilmoitusmenettelyksi vuonna 2011, ja 
kustannukset on tässä raportoitu uuden 
menettelytavan perusteella. Kansallisen 
ympäristöterveydenhuollon valvontaohjel-
man mukaan ravintolat tulisi tarkastaa use-
ammin kuin kerran vuodessa ja tarjoilu-
keittiöt, joissa ei valmisteta ruokaa, kerran 
vuodessa.

Kaikkia kohteita ei kuitenkaan tarkaste-
ta vuosittain, eikä kaikista toimenpiteistä 
peritä toimijoilta maksua. Tämä otettiin 
huomioon arvioinnissa. Näytteitä ottavat 

Kuva: PiRJo HuHTaKangaS
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sekä viranomaiset (viranomaisnäytteet) et-
tä ravintolat (omavalvontanäytteet). Kus-
tannuksiin on laskettu yleisimmät elintar-
vike- ja pintapuhtausnäytteet. Hallinnolli-
sen taakan osalta on käytetty Eviran sekä 
työ- ja elinkeinoministeriön selvityksissä 
arvioituja kustannuksia.

Ravintoloiden vuosittaisiksi kustannuk-
siksi arvioitiin keskimäärin hieman alle 
500 euroa. Kustannusten vaihteluväliksi 
arvioitiin 270–1440 euroa vuodessa. Alle 
50-paikkaisten ravintoloiden keskimääräi-
nen vuosikustannus oli arvioilta noin 420 
euroa ja yli 50-paikkaisten noin 530 euroa.

Suurten ravintoloiden valvontakustan-
nukset olivat keskimäärin noin neljännek-
sen suuremmat kuin pienten ravintoloiden. 
Ero selittyy etenkin sillä, että elintarvike- 
ja pintapuhtausnäytteitä on tutkimuksen 
mukaan otettu eri määrä erikokoisissa ra-
vintoloissa. Viranomaistarkastukset näyt-
tävät kohdistuneen ensisijaisesti pienem-
piin ravintoloihin, kun taas suuremmissa 
ravintoloissa korostuu omavalvonnan 
osuus. Omavalvonnan kirjanpidon hallin-
nollinen taakka on lähes puolet toimijoiden 
vuosittaisista valvontakustannuksista ko-
konaisuutena tarkastellen (Kuva).

Elintarviketurvallisuuden valvonta 
maksaa noin 9 euroa/asukas/vuosi

Viranomaisten arvioitu elintarvikevalvon-
nan kokonaiskustannus toimijoilta perityt 
maksut huomioiden on noin 33–36 miljoo-
naa euroa vuodessa. Kunnallisen elintar-
vikevalvonnan osuus tästä on noin 16–18 
miljoonaa euroa. Muiden viranomaisten, 
esimerkiksi aluehallintovirastojen ja Evi-
ran, kustannukset arvioitiin ainoastaan 
palkkakustannusten osalta Eviran rapor-
toimien henkilötyövuosien perusteella. 
Kustannusarvio niiden osalta on noin 17 
miljoonaa euroa. Ravintoloiden kokonais-
kustannus valvonnasta on noin 16 miljoo-

naa euroa, kun ravintoloille aiheutuvat 
vuosittaiset kustannukset suhteutetaan ko-
ko maan noin 31 000 ravintola- tai suurta-
loustyyppiselle valvontakohteelle.

Yhteensä elintarvikevalvonnan kustan-
nukset ovat näin ollen noin 49–52 miljoo-
naa euroa. Noin kolmannes kustannuksis-
ta aiheutuu toimijoille ja kolmannes kun-
tien terveysvalvonnalle eli valvontayksi-
köille. Asukasta kohden kustannus elin-
tarviketurvallisuuden valvonnasta on noin 
9-9,5 euroa vuodessa.

Tutkimuksessa ei arvioitu elintarviketur-
vallisuuden ylläpitämisen kustannuksia, 
jotka varsinkin toimijoiden kustannusten 
osalta olisivat huomattavasti suuremmat. 
Selvityksen kustannus on ainoastaan elin-
tarviketurvallisuuden valvonnan aiheut-
tama kustannus. Myöskään valvonnan hyö-
tyjä ei arvioitu tässä vaiheessa. Kustannus-
ten arvioinnin lisäksi olisikin tarpeellista 
tarkastella valvonnan positiivista vaikutus-
ta elintarviketurvallisuuteen. Tällöin val-
vontaa voitaisiin entistä paremmin kohdis-
taa riskin ja kustannustehokkuuden kan-
nalta olennaisiin toimenpiteisiin. n
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Jaakko Heikkilä 
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21 %

23 %45 %

11 %

Toimitsijoiden kustannusten
jakautuminen

 Tarkastuskäynnit

 Näytekustannus

 Omavalvonnan kirjanpito

Hyväksymis- ja
ilmoituskustannukset, uusi
elintarvikekiinteistö

Ravintoloiden ja suurtalouksien elintarvikevalvonnan kustannusten keskimääräinen 
jakautuminen vuositasolla kokonaisuutena tarkasteltuna.

Tutkimus viranomaisten ja ravintoloiden kustannuksista

Vuosina 2012−2014 toteutetussa 
Elintarvikevalvonnan vaikuttavuus ja 
kustannustehokkuus -tutkimuksessa 
tarkasteltiin 17 kunnallista ympäris-
töterveydenhuollon valvontayksikköä 
ja 82 ravintola-alan toimijaa näiden 
valvontayksiköiden valvonta-alueilta.

Tarkastelu kokonaisuudessaan 
tehtiin vuosille 2007–2010, mutta 
paremman vertailukelpoisuuden 
vuoksi tässä jutussa tarkastellaan 

vuosien 2009–2010 keskimääräisiä 
arvoja. Valvontayksiköiltä kerättiin 
kyselylomakkeilla ja henkilökohtai-
silla haastatteluilla tietoa muun mu-
assa elintarvikevalvontaan käytettä-
vistä resursseista, valvontakohteista 
sekä valvontamaksuista.

Valvontayksiköiden kokonaiskus-
tannukset muodostuvat niiden palk-
kakustannuksista sivukuluineen 
sekä hallinnollisista ja muista toimin-

nallisista kustannuksista. Elintarvi-
kevalvonnan osuus eriteltiin yksiköi-
den muista tehtävistä.

Kustannuksia yksiköissä tarkas-
teltiin valvontakohdetta, henkilötyö-
vuotta ja alueen asukasta kohden. 
Näin kustannuksia voitiin toisaalta 
vertailla erikokoisten yksiköiden vä-
lillä ja toisaalta yleistää koko maan 
tasolle. Lisäksi tarkasteltiin yksiköi-
den tuloja valvontamaksuista.

Tutkimukseen osallistuneiden ravin-
toloiden omavalvonnasta ja viran-
omaisvalvonnasta kerättiin tietoa 
haastatteluiden, kyselylomakkeiden 
sekä ravintoloiden tarkastuskertomus-
ten avulla. Tietoja täydennettiin Eviran 
keräämillä valvontatiedoilla sekä val-
vontayksiköiden ja laboratorioiden in-
ternet-sivuilta kerätyillä tiedoilla esi-
merkiksi toimenpiteiden ja näytteiden 
analysoinnin hinnoittelusta. n
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Savustettujen liha- ja kalatuotteiden 
PAH-pitoisuusvaatimukset kiristyvät

n   L A I N S Ä Ä D Ä N T Ö

Kansallisille markkinoille tarkoitetuille ja 
perinteisesti savustetuille liha- ja kalatuot-
teille voidaan soveltaa Suomessa ja eräissä 
muissa EU-jäsenmaissa korkeampaa PAH-
enimmäismäärää vielä syksyyn 2017 asti.

Komission asetuksessa (EY) N:o 1881/ 
2006 on säädetty enimmäismääristä po-
lysyklisille aromaattisille hiilivedyille eli 
PAH-yhdisteille elintarvikkeissa. Vierasai-
neiden, kuten PAH-yhdisteiden, enimmäis-
määrät asetetaan yleisesti nk. ALARA-pe-
riaatteen mukaisesti (as low as reasonably 
achievable). Vierasaineasetukseen tehdyn 
muutoksen (EY) N:o 835/2011 mukaan sa-
vustetulle kalalle ja lihalle sovellettavan 
enimmäismäärän oli tarkoitus kiristyä 
1.9.2014 alkaen. Tätä EU-asetusta on nyt kui-
tenkin muutettu.

Poikkeuksen taustalla on se, ettei erityi-
sesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä 
perinteisesti savustettujen lihavalmistei-
den ja kalastustuotteiden osalta ole toistai-
seksi päästy alempiin PAH-pitoisuuksiin. 
Poikkeuksen ehtona on, että PAH-yhdistei-
den pitoisuuksia on seurattava ja hyvistä 
savustuskäytännöistä on laadittava ohjeet, 
joita pitää noudattaa. Tämä edellyttää toi-
mijoilta PAH-yhdisteiden huomioimista 
omavalvonnassa sekä pitoisuuksien seu-
raamista laboratoriotutkimuksin. Toimi-
joilla on aina vastuu tuottamiensa elintar-
vikkeiden turvallisuudesta.

PAH-pitoisuuudet yleensä pieniä
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira toteut-
ti kansallisen PAH-valvontahankkeen 
vuonna 2012 yhteistyössä aluehallintovi-
ranomaisten ja kunnallisten elintarvikeval-
vontaviranomaisten kanssa. Näytteitä tut-
kittiin yhteensä 142 kappaletta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston ase-
tus (EY) N:o 178/2002 määrittelee, että elin-
tarvikealan toimija on vastuussa elintar-
vikkeiden turvallisuuden varmistamises-
ta. Hankkeessa todettiin, että toimijoiden 
omavalvonnassa PAH-yhdisteitä oli kuiten-
kin määritetty kemiallisin tutkimuksin 
vain harvoin (lihavalmisteet 35,5 % ja ka-
lastustuotteet 10 % valvontakohteista).

Hankkeessa tutkittujen savustettujen li-
ha- ja kalastustuotteiden PAH- pitoisuudet 
olivat pääsääntöisesti varsin pieniä ja sa-

vustushetkellä voimassa olleen lainsäädän-
nön mukaisia. Hankkeessa todettiin neljä 
määräystenvastaista näytettä. Kaikki nä-
mä näytteet olivat suorasavustusmenetel-
mällä (savunlähde samassa tilassa elintar-
vikkeen kanssa) savustettuja lihavalmis-
teita.

Määräystenvastaisten tuotteiden osalta 
toimivaltainen elintarvikevalvontaviran-
omainen käynnisti tarvittavat valvontatoi-
menpiteet. Näissä tapauksissa toimijan tu-
li muuttaa savustusprosessiaan niin, että 
tuotteet vastasivat lainsäädännön vaati-
muksia. Toimijat tekivätkin savustuspro-
sessiinsa muutoksia ja tarkennuksia. Muu-
tosten jälkeen tuotteista otettiin seuranta-
näytteet, joiden mukaan kaikki tuotteet oli-
vat määräystenmukaisia.

Savustusmenetelmä vaikuttaa
Mikäli vuoden 2011 asetusmuutos olisi tul-
lut voimaan, kaikista savustetuista lihaval-
misteista kymmenen kappaletta (16,1 %) 
olisi ollut määräystenvastaisia 1.9.2014 jäl-
keen. Kaikki kymmenen lihavalmistetta 
olivat suorasavustuksella valmistettuja.

Edellä mainittujen tuotteiden valmistus-
prosesseille ei ole yhtä yhteistä tekijää. Use-
assa tarkastuksessa todettiin, että näissä 
kohteissa ei pesty savustusuuneja jokaisen 
savustuserän jälkeen tai että valmisteen 
kuorta ei poistettu ennen vähittäismyyn-
tiä. Samoin usean valmisteen savustusai-
ka oli varsin pitkä, pisimmillään 36 tuntia.

Suorasavustettujen lihavalmisteiden 
(n=22) osalta määräystenvastaisia tuotteita 
ilman savustusprosessiin tehtäviä muutok-
sia olisi säädöstiukennuksen jälkeen ollut 
lähes puolet. Toisaalta puolet suorasavus-
tetuista lihavalmisteista olisi ollut uusien 
tiukempien säädösten mukaisia. Suurin ris-
ki PAH-yhdisteiden muodostumiselle on 
kuitenkin suorasavustusmenetelmiä käy-

tettäessä, mutta huolellisella prosessin op-
timoinnilla ja -hallinnalla PAH-yhdisteiden 
muodostuminen on tulosten perusteella 
estettävissä myös näissä tuotteissa.

Kaikki hankkeessa tutkitut kalastustuot-
teet (80 kpl) olivat savustushetkellä voimas-
sa olleen lainsäädännön mukaan määräys-
tenmukaisia. Mikäli olisi sovellettu kiris-
tyviä enimmäismääriä, savustettujen ka-
lastustuotteiden osalta määräystenvastai-
sia tuotteita B(a)P:n ja/tai PAH4-yhdistei-
den (taulukko) summan perusteella olisi 
ollut viisi kappaletta (6,3 %).

Näistä tuotteista kaksi oli epäsuoralla sa-
vustusmenetelmällä ja kaksi suoralla sa-
vustusmenetelmällä savustettuja. Suomel-
le myönnetty määräaikainen poikkeus sa-
vustettujen liha- ja kalastustuotteiden osal-
ta siis kuitenkin kiristää vaatimuksia vas-
ta kolmen vuoden kuluttua.

Savustusprosessissa elintarvikkeeseen 
siirtyvien PAH-yhdisteiden määrään vai-
kuttavat muun muassa savustuslähde, elin-
tarvikkeen sijainti savustuskammiossa, sa-
vustusmenetelmä sekä savustuksen jälkei-
nen käsittely. Eviran internetsivuilta on saa-
tavilla ohjeita PAH-pitoisuuksien vähentä-
miseksi. n
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lisätietoja:
http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/
valmistus+ja+myynti/valvonta/
tutkimukset+ja+projektit/pah+-yhdisteet+savuste
tuissa+kalastustuotteissa+ja+lihavalmisteissa/

Sallittu enimmäismäärä savustetulle kalalle, lihalle ja näistä valmistetuille tuotteille

Bentso(a) pyreeni 
(μg/kg) 

Summapitoisuus (μg/kg) bentso(a)
pyreeni, kryseeni, bentso(a)antraseeni 
ja bentso(b)fluoranteeni 

savustettu 1.9.2012–31.8.2014 5,0 30,0 

savustettu 1.9.2014 alkaen 2,0 12,0

Suomessa: perinteisesti savustettu  
1.9.2014–31.8.2017

5,0  30,0
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Eläin- ja kasvijalostus  
puhuttavat tiedemaailmassa
Keskustelu uusien jalostettujen 
kasvilajikkeiden ja eläinrotujen 
ravitsemuksellisista ominai-
suuksista on voimistunut viime 
aikoina. Julkisessa pohdinnassa 
ovat eniten olleet maidon laatu ja 
vehnän valkuaisen terveydelliset 
vaikutukset.

Kasvi- ja eläinjalostuksella pyritään parem-
paan tuottavuuteen, suurempiin satoihin 
tai nopeampaan kasvuun. Tavoitteena on 
usein myös parempi tuholaisten tai tautien 
kesto.

Tuotantoeläinten jalostuksen päätavoit-
teita ovat muun muassa eläinten terveyden 
ja tuotantokyvyn parantaminen. Eläinja-
lostuksella vaikutetaan aina kuitenkin 
myös eläimistä saatavien elintarvikeraaka-
aineiden laatuun. Lisäksi laatuun, esimer-
kiksi lihan mureuteen ja tervalihaan, vai-
kuttavat eläinten ravinto ja hyvinvointi se-
kä kotieläintalouden tuotantotavat.

Tiettävästi ei kuitenkaan ole tehty tutki-
muksia, joissa olisi selvitetty kaikkien edel-
lä mainittujen tekijöiden merkitystä raaka-
aineiden ominaisuuksiin. Siksi on vaikea-
ta päätellä eläinjalostuksen merkitystä elin-
tarvikkeen laadun näkökulmasta. Tosin 
tutkimusmahdollisuudet paranevat koko 
ajan, kun proteomiikkamenetelmät kehit-
tyvät edelleen ja sovelluksia tulee yhä laa-
jemmin käyttöön eläinlajin ja -rodun tyy-
pillisten ominaisuuksien, kuten valkuais-
aineiden laadun ja eläinten terveyden mit-
taamiseen.

Tuotantoeläimiä aletaan laajemmin käyt-
tää myös ihmisten aineenvaihduntasaira-
uksien fysiologisina malleina (Bendixen et 
al.  2011, Cunsolo et al. 2011, J. Proteomics 
erikoisnumero 2012).

Genetiikan vaikutus maidon laatuun
Tuotantoeläimen perimän ja raaka-aineen 
laadun korrelaatiosta tutuin esimerkki lie-
nee lehmänmaito. Suomenkarjojen maito-
jen ominaisuuksista on kirjoitettu hiljat-
tain (Lönngren et al. 2011, Tupasela et al. 
2014). Eri nautaroduilla on useita maito-
proteiinien geneettisiä variantteja, ja nii-

den esiintyminen on tyypillistä kaikille tä-
hän asti tutkituille nisäkäslajeille (Ronca-
da et al. 2012).

Maidon kaseiiniproteiinien varianttien 
kemialliset erot ovat pieniä: glykosyloitu-
neiden ja fosforyloituneiden aminohappo-
tähteiden määrä proteiinimolekyyliä kohti 
vaihtelee variantista toiseen. Sekä kaseiini- 
että heraproteiinivarianttien rakennemuu-
toksilla voi olla suuri merkitys, mikäli va-
sikan, ihmisen tai maitohappobakteerin 
proteolyyttinen entsyymi on erikoistunut 
katkaisemaan ketjun juuri kyseisen amino-
happotähteen vierestä tai jos modifikaatio 
estää jonkin biokemiallisen reaktion.

Ihmisen näkökulmasta pilkkoutumaton 
proteiini jatkaa matkaa ruuansulatuskana-
vassa ja mahdollisesti aiheuttaa erilaisia 
suolisto-oireita, tai sen aminohapoista hyö-
tyvät suolistomikrobit. Suolistomikrobien 
aineenvaihduntatuotteilla on säätelyvai-
kutuksia ihmisen aineenvaihduntaan. Niis-
tä ei kuitenkaan tiedetä tarpeeksi, jotta voi-
taisi arvioida, onko muutos hyvä vai huo-
no, jos maidon proteiinit pilkkoutuvat huo-
nosti suolistossa.

Uusiseelantilainen meijeriyhtiö The a2 
Milk Company väittää maidon betakaseii-
nityypin A1:n hajoamistuloksena syntyvi-
en peptidien olevan yhteydessä useisiin 
länsimaisiin elintasosairauksiin, kuten dia-
betekseen (Anon 2014).

Geneettiset proteiinivariantit vaikutta-
vat mikrobeilla ja valkuaista saostavilla 
entsyymeillä saatavien tuotteiden lisäksi 
myös muihin maitovalmisteisiin ja eri mai-
toproteiinijakeiden käyttöön.

Glykolysaatio- ja fosforylaatioaste vai-
kuttavat myös proteiinien pintaominai-
suuksiin, joilla on teknologista merkitystä 
lähes kaikissa maitoproteiinien käyttöso-
velluksissa sekä esimerkiksi ruskettumis-
reaktioissa.

Nautojen geeniperimä vaikuttaa myös 
maidon rasvajakeen ominaisuuksiin, sillä 
maitorasvapallosten pintaproteiineilla on 
myös geneettisiä variantteja. Rasvapallos-
ten ominaisuuksista on spekuloitu paljon, 
sillä niiden rakenne muuttuu maitoa ho-
mogenoitaessa. Muutoksella on arveltu ole-
van merkitystä niille ihmisille, jotka saavat 
homogenoidusta maidosta vatsaoireita, 
mutta joille homogenoimaton maito sopii.

Asyylitransferaasin modifikaatiot vai-
kuttavat siihen, miten eri rehuperäiset, pöt-
siperäiset ja de novo -synteesin tuottamat 
rasvahapot organisoituvat triasyyliglyse-
roleiksi rasvapallosiin. De novo -synteesiä 
säätelee naudan geenistö (Argov-Argaman 
et al. 2013, Kesek et al. 2014). Lipaasit ovat 
stereospesifisiä, joten rasvahappojen ja-
kaantumisella triasyyliglyseroleihin on ra-
vitsemuksellista merkitystä.

Nykyvehnä terveydelle vaarallista?
Amerikkalainen sydänkirurgi William Da-
vis esittää 2012 ilmestyneessä kohukirjas-
saan Wheat Belly (suomeksi ”Eroon vehnäs-
tä”), että viljat, etenkin nykyisin käytettävä 
vehnä myötävaikuttavat useiden sairauksi-
en syntyyn tai suorastaan aiheuttavat niitä. 
Davisin kanta perustuu hänen noin 2 500 
potilaalla saamiinsa tuloksiin. Davis listaa 
diabeteksen, astman, erilaiset allergiat ja sy-
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dän- ja verisuonitaudit tällaisiksi sairauk-
siksi. Lisäksi hänen mielestään viljan syön-
ti ylipäätään on ylipainon syy. Mainitaanpa 
kirjassa ohimennen ruiskin terveydelle hai-
talliseksi viljaksi. Rukiin ominaisuuksista 
ei kuitenkaan kerrota.

Davisin väittämän mukaan vehnän kas-
vinjalostuksessa on tapahtunut haitallinen 
mutaatio. Nykyisin viljeltävät vehnälajik-
keet perustuvat tähän mutaatioon, jonka 
perimä ja valkuaisaineet ovat erilaisia kuin 
alkuvehnien, kuten speltin, dinkelin tai em-
merin. Mutaatio tuottaa vehnään ihmisen 
aineenvaihduntaan haitallisesti vaikutta-
via valkuaisaineita (Davis 2012).

Davisin väitteelle löytyy peruste Yhdys-
valloissa eri vuosikymmenillä tehdyistä 
tutkimuksista. Lihavuus on lisääntynyt pe-
räti 214 prosenttia 1950-luvulta lähtien. Da-
visin mukaan vehnän syönti aiheuttaa kes-
kivartalolihavuutta, joka rasittaa sydäntä, 
nostaa veren lipidimäärää, häiritsee insu-
liinivastetta ja aiheuttaa epänormaaleja me-
taboliareaktioita.

Davis väittää markkinoilla lisääntynei-
den vehnätuotteiden korreloivan vyötärön-
ympäryksen kasvun kanssa. Asiasta ei kui-
tenkaan ole julkaistu päteviä tieteellisiä tut-
kimuksia, vaan se on Davisin oletus. Itse 
asiassa 1900-luvun alkupuolella syötiin 
enemmän vehnäleipää kuin nykyisin. Vyö-
tärönympäryksen kasvuun on vaikuttanut 
ylipäätään lisääntynyt energian saanti ja 
vähentynyt fyysinen aktiivisuus. Amerik-
kalaisten energiansaanti on vuosina 
1985−2000 kasvanut 12 prosenttia.

Davisin keskeinen väite on, että vehnä 
on mitä vahingollisin ravintoaine, koska 
pilkottaessa sitä pepsiinillä ruuansulatuk-
sen tapaan syntyy eksorfiineja, eksogeeni-
siä opiaatteja, jotka vaikuttavat aivojen opi-
aattireseptoreihin muuttaen ruuansulatus-
ta ja lisäten ruokahalua. Davis väittää veh-
nän olevan tässä suhteessa ainutlaatuinen 
ruoka-aine.

Tämä pitää vehnän osalta paikkansa, mut-
ta Davis unohtaa että NIH:ssa (National 
Health Instite) tehdyssä tutkimuksessa ha-
vaittiin myös muiden elintarvikkeiden, ku-
ten maidon, naudan seerumin ja jopa pinaa-
tin proteiinin pilkkoutuessa syntyvän sa-
manlaisia opiaattien kaltaisia peptidejä. Eri-
tyisen suuri opiaattiaktiivisuus on maidon 
valkuaisen hajotessa syntyvillä peptideillä.

Davisin tärkeimmät väitteet vehnän hai-
tallisuudesta ovat mielenkiintoisia ja kes-
kustelua herättäviä, vaikka osa perustuu ole-
tuksiin ja hänen omien potilaidensa subjek-
tiivisiin kokemuksiin. Odotettavissa on var-

masti lisätutkimuksia ja julkaisuja asiasta.
Davisin kirja onkin aiheuttanut jo paljon 

keskustelua. Yhdysvaltalaisen St. Catherine 
yliopiston professori Julie Jones käy Cereal 
Foodsissa läpi Davisin väitteet. Hän jakaa 
ne neljään ryhmään: hyvään ravitsemustie-
teelliseen näyttöön perustuvat, tutkimus-
näytöltään ristiriitaiset, teoreettiset, ilman 
tutkimusnäyttöä olevat sekä kiistattomasti 
tieteellistä näyttöä vastaan olevat väitteet.

Jonesin referoimien eri tutkimusten mu-
kaan on osoitettu, että mikä tahansa ruo-
karyhmä voi aiheuttaa keskivartaloliha-
vuutta, vehnä ei ole yksin syyllinen (Jones 
2012).

Davisin tarkastelun leivän sokeria suu-
remmasta GI-indeksistä Jones teilaa vir-
heellisin perustein tehtynä. Lukuarvot si-
nänsä pitävät paikkansa, mutta Jonesin mu-
kaan GI-käsitettä on käytetty Davisin tul-
kinnassa väärin (Davis 2012, Jones 2012).

Ruis kaipaa lisätutkimuksia
Perinteisen populaatiojalostetun rukiin rin-
nalle on viime vuosina tullut hybridirukii-
ta, joita on alettu viljellä Suomessakin. Hyb-
ridirukiiden jyväkoko ja satoisuus ovat po-
pulaatiorukiita suuremmat. Keskustelu on 
herännyt hybridirukiin kemiallisesta koos-
tumuksesta, etenkin hivenaine- ja rukiin 
terveysvaikutteisten aineiden pitoisuudes-
ta. Asian tutkiminen on työlästä, sillä geno-
tyypin lisäksi kasvupaikan olosuhteet, vil-
jelytekniikka ja vuotuinen vaihtelu vaikut-
tavat viljan laatuun.

Tanskalaisessa tutkimuksessa viljeltiin eri 
ruistyyppejä samalla pellolla kolmena vuo-
tena. Tulokset osoittivat, että valkuaisaine-
pitoisuuteen ja veden sidontakykyyn vaikut-
taa eniten genotyyppi, sen sijaan kuitupitoi-
suuteen ja rukiin tärkkelyksen (pentosaani-
en) ominaisuuksiin sadonkorjuuvuosi. Vuo-
tuinen vaihtelu vaikutti perimää enemmän 
myös sakolukuun ja amylogrammiin. Sen 
sijaan jauhon vedensidontakyky riippui mer-
kitsevästi genotyypistä (Hansen et al. 2004).

Hivenainepitoisuutta tai kasviestrogee-
nien määrää ei tutkittu, mutta tulokset an-
tavat viitteitä niiden selvittämisen tärkey-
destä. n

Heikki Manner

varapuheenjohtaja

Elintarviketieteiden Seura

heikki.manner(at)luukku.com

Eila Järvenpää

erikoistutkija
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eila.jarvenpaa(at)mtt.fi

artikkelissa tarkastellaan eläin- ja 
kasvijalostuksen vaikutusta lähinnä maidon ja 
viljojen ravitsemuksellisiin ja terveydellisiin 
ominaisuuksiin tähänastisen tutkimuksen valossa. 
Tarkoitus on jatkaa aiheen selvittämistä lehden 
tulevissa numeroissa.
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Lanttukukko säilyy  
hyvin myyntiaikansa
Lanttukukko on pohjoiskarjalainen perin-
neruoka, joka on läheistä sukua kalakukol-
le, mutta sen täytteen perusraaka-aine on 
lanttu. Kukkojen valmistuksesta ja myyn-
nistä on olemassa lähinnä vain kalakukon 
osalta Eviran ohjeistus, joka perustuu Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston sekä val-
tioneuvoston asetuksiin ja elintarvikela-
kiin. Tätä Eviran ohjeistusta sovelletaan 
myös muihin kukkoihin.

Sen mukaan kukkoja valmistavan laitok-
sen on omavalvontasuunnitelmassaan mää-
rättävä tuotteilleen säilyvyyskokeisiin pe-
rustuva säilyvyysaika. Kukkojen kohdalla 
parasta ennen -ajanjakso on yleisesti ase-
tettu kuuden vuorokauden mittaiseksi val-
mistuspäivästä lukien.

Toisaalta kasvimateriaalissa tiedetään 
luontaisesti olevan runsaasti yhdisteitä, jot-
ka pystyvät sitomaan ja/tai poistamaan il-
man hapen vaikutuksesta syntyviä happi-
radikaaleja hapettumalla itse. Tällaisia an-
tioksidantteja ovat muun muassa vitamii-
nit C ja E sekä erilaiset fenoliset yhdisteet, 
kuten flavonoidit. Ne suojaavat muita yh-
disteitä ja koko materiaalia/tuotetta hapet-
tumiselta eli härskiintymiseltä.

Antioksidanttikapasiteetti  
laadun indikaattorina

Itä-Suomen yliopiston luonnonainetutki-
muksen laboratoriossa tutkittiin lanttuku-

kon säilyvyyttä tavoitteena auttaa leipo-
moa varmistamaan tuotteen laatu sille ko-
ko luvatun myyntijakson ajan. Leipomo-
yritys oli todennut omassa aistinvaraisessa 
ja mikrobiologisessa laadunvalvonnassaan 
kukkojen säilyvän hyvänä kuuden päivän 
ajan.

Leipomosta toimitettiin juuri valmistet-
tuja lanttukukkoja sekä kukkojen täyttee-
nä käytettyä marinoitua lanttumassaa ja 
kypsentämätöntä taikinaa tutkimusnäyt-
teiksi laboratorioon.

Tuotteita säilytettiin pakkauksessa ole-
van säilytysohjeen mukaan (+4 o C). Lant-
tukukkojen laatua seurattiin viikon ajan 
ottamalla näytteet analyyseihin valmistus-
päivänä, toisena, viidentenä ja kuudentena 
säilytyspäivänä. Kunakin tutkimuspäivä-
nä otettiin näytteet kuudesta avaamatto-
masta erillisestä kukosta (rinnakkaisnäyt-
teet) sekä kukon kuoresta että lanttumas-
sasta (Kuva 1). Vertailun vuoksi myös kuk-
kotaikinasta, kypsentämättömästä lanttu-
marinadista sekä tuoreesta lantusta otet-
tiin kaksi rinnakkaisnäytettä vastaaviin 
määrityksiin.

Otetuista näytteistä määritettiin antiok-
sidanttikapasiteetti ((DPPH) ja yksittäiset 
fenoliset yhdisteet (mahdolliset antioksi-
dantit). Yhdisteissä mahdollisesti tapahtu-
va muutos analysoitiin määrittämällä nes-
tekromatografisesti (HPLC) sekä lanttuku-

kon kuoren että kukon sisältämän lanttu-
massan erilaisien fenoliyhdisteiden sor-
menjälkikuva (kromatogrammi).

Hapettumista estävät aineet  
pysyvät toimintakykyisinä

Tutkimus osoitti, että lanttukukon antiok-
sidantteina toimivien yhdisteiden teho ei 
muutu merkittävästi kuuden säilytyspäi-
vän aikana (Kuva 2). Lanttumassan anti-
oksidanttikapasiteettiarvo on alhaisempi 
kuin kukon kuoren. Avaamattoman kukon 
sisällä oleva lanttumassa ei todennäköises-
ti joudu kovinkaan nopeasti ilman vapai-
den happiradikaalien hyökkäyksen koh-
teeksi, ja siten myös antioksidanttikapasi-
teetti pysyy hyvin tasaisena eri näytepäi-
vien välillä.

Sen sijaan kuoren antioksidanttikapasi-
teetti vaihtelee jonkin verran eri näytepäi-
vien välillä kuten myös eri rinnakkaisnäyt-
teiden välillä. Kuitenkin kuorien ensim-
mäisen ja viimeisen näytteenottopäivän 
antioksidanttikapasiteetit ovat lähes samal-
la tasolla. Lisäksi huomioitaessa rinnak-
kaisnäytteiden välinen hajonta, voidaan 
sanoa, että myös kuoren antioksidanttien 
teho pysyy lähes muuttumattomana kuu-
den päivän ajan.

HPLC-analyysitulosten mukaan kukon 
kuoressa oli havaittavissa 33 erilaista yh-
distettä ja marinoidussa lanttumassassa yli 
40 erilaista yhdistettä, joista 36 yhdisteen 
määrää seurattiin tässä tutkimuksessa. 
Analyysilaitteen erottelemista yhdisteistä 
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Kuva 2. Lanttukukon lanttumassan ja kuoren antioksidanttikapasiteetit, mg Trolox-
ekvivalenttia (TE) / g tuorepainoa. Antioksidanttikapasiteettimääritys on tehty DPPH-
menetelmällä.

Kuva 1. Lanttukukkojen kuoresta ja 
lanttumassasta analysoitiin fenoliset 
yhdisteet ja antioksidanttikapasiteetti 
tutkimuspäivinä.

Kuva: anneli Salonen
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Norovirus tarttuu herkästi ympäristön pinnoilta
ELL Maria Rönnqvist totesi väitöstyössään Noro-
viruses on surfaces: Detection, transfer and inacti-
vation ihmisen noroviruksen leviävän erittäin te-
hokkaasti käsien ja ympäristön välityksellä. Leviä-
misen estämiseksi tarvitaan sekä riittävä käsihy-
gienia että tehokkaat menetelmät, kuten UV-sätei-
ly, virusten tuhoamiseksi ympäristön pinnoilta.

Jatkuvalla pintojen virusseurannalla voitaisiin 
mahdollisesti rajoittaa tai jopa ehkäistä noroviruse-

Proteiini ja rasva pienentävät  
aterian glykeemistä indeksiä
ETM Katja Hätönen havaitsi Terveyden ja hyvin-
voinnin laitoksessa tekemässään väitöstutkimuk-
sessa Challenges in measuring glycaemic index 
hiilihydraattipitoisen aterian glykeemisen indeksin 
(GI) pienenevän, kun aterian kanssa nautitaan pro-
teiinia ja rasvaa. Kahvi aterian kyytipoikana ei sen 
sijaan vaikuta aterian aikaansaamiin glukoosi- tai 
insuliinivasteisiin. Alkoholia sisältävien hiilihydraat-
tipitoisten juomien GI-arvo sen sijaan on korkeam-
pi kuin vastaavilla alkoholittomilla juomilla.

Hätösen mukaan uusia GI-arvoja määritettäes-
sä tulee käyttää standardisoitua menetelmää ja 

pidemioiden leviämistä sellaisissa tiloissa, joissa 
tautipaine on suuri, kuten sairaaloissa ja sellaise-
naan syötäväksi tarkoitettuja tuotteita valmistavis-
sa ravintoloissa.

Väitöskirja tarkastettiin lokakuussa Helsingin 
yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa. 

lisätietoja:
maria.ronnqvist(at)evira.fi

aiemmin mitattuja GI-arvoja tulee tulkita ja käyt-
tää varoen. Jatkossa tulisi aina mitata elintarvik-
keelle myös insuliinivasteet määritettäessä GI-
arvoja. Tämä parantaisi mahdollisuutta arvioida 
hiilihydraattien laadun merkitystä terveydelle ja 
vähentäisi tutkimustuloksia sekoittavia tekijöitä.

Hätösen väitöskirja tarkastettiin lokakuussa 
Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellises-
sä tiedekunnassa. 

lisätietoja:
katja.hatonen(at)thl.fi

Kauran terveelliset osat tehokkaasti talteen

DI Juhani Sibakov on kehittänyt VTT:llä tekemäs-
sään väitöstyössään Processing of oat dietary fib-
re for improved functionality as a food ingredient 
menetelmiä terveellisen kauran käytön laajenta-
miseksi esimerkiksi välipalatuotteisiin ja juomiin. 
Tutkimuksissa onnistuttiin erottamaan 56 pro-
senttia kauran beetaglukaania ja 73 prosenttia 
proteiinia sisältävät jakeet. VTT:llä kehitetty ero-

tusprosessi skaalattiin teollisuusmittakaavaan 
Saksassa yhdessä NateCO2 GmbH:n ja Hosoka-
wa Alpine AG:n kanssa.

Sibakovin väitöskirja tarkastettiin lokakuussa 
Aalto-yliopistossa.

lisätietoja:
juhani.sibakov(at)vtt.fi

Nanohiukkasten tunkeutuminen elimistöön  
riippuu hiukkasten ominaisuuksista
FM Jaana Palomäki vertaili väitöstyössään Im-
munotoxicological effects induced by engineered 
nanomaterials erilaisten nanomateriaalien vaiku-
tuksia kehon immuunipuolustukseen osallistuvis-
sa syöjäsoluissa ja atooppisen ihottuman tauti-
mallissa. Tutkimuksen mukaan nanohiukkasten 
koko, muoto ja pintakäsittely vaikuttavat voimak-
kaasti niiden vaaraominaisuuksiin.

Tulokset auttavat ottamaan huomioon tekijöitä, 
jotka ovat tärkeitä suunniteltaessa ja toteutetta-
essa uusia nanomateriaalien vaarallisuustutki-
muksia.

Palomäen väitöskirja tarkastettiin lokakuussa 
Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnassa. 

lisätietoja:
jaana.palomaki(at)helsinki.fi

muodostuu näytteen sormenjälkikuva. 
Kunkin analyysipäivän sormenjälkiä toi-
siinsa vertaamalla nähdään, tapahtuuko 
yhdisteissä hajoamista tai hapettumista. 
Yhdisteiden tarkkaan tunnistukseen ei täs-
sä tutkimuksessa pyritty, mutta näytteistä 
löytyi muun muassa aromaattisia amino-
happoja, kahvi- ja sinappihappojohdannai-
sia sekä flavonoideja. Fenolisia happoja ja 
flavonoideja pidetään lantun ja viljojen 
luontaisina antioksidantteina.

Seurattaessa kuuden päivän aikana ta-
pahtuneita muutoksia näiden yhdisteiden 
määrissä oli havaittavissa, että kuoressa 
joidenkin yhdisteiden määrät kasvoivat tut-
kimusjakson aikana (korkeimmat arvot 6. 
päivänä), kun taas lanttumassassa joiden-
kin yhdisteiden määrät olivat suurimmat 
toisen päivän näytteissä, jonka jälkeen mää-
rät laskivat ja olivat kuudentena päivänä 
lähes ensimmäisen päivän tasolla.

Joidenkin kuoresta löytyvien yhdistei-
den määrien lisääntyminen tarkkailujak-
son aikana voi johtua yhdisteiden vähittäi-
sestä imeytymisestä sisuksen lanttumari-
nadista kuoreen. Kuitenkin kukkojen kuo-
ren ja lanttumassan yhdistemäärät eivät 
merkittävästi vähentyneet alle valmistus-
päivän arvojen kuuden päivän aikana. 
Myöskään yhdisteiden täydellistä häviä-
mistä tai uusien muodostumista sormen-
jälkikuvassa ei havaittu.

Näiden tulosten perusteella lanttukukon 
fenoliyhdisteissä ja antioksidanttilaadussa 
ei tapahdu huononemista kuuden säilytys-
päivän aikana, ja siten kuuden vuorokau-
den parasta ennen -ajanjakso on perustel-
tu n.

Anu Lavola

dosentti, FT

anu.lavola(at)uef.fi

Anneli Salonen

FT

Riitta Julkunen-Tiitto

professori

Luonnonainetutkimuksen laboratorio

Biologian laitos

Itä-Suomen yliopisto

Tutkimus toteutettiin itä-Suomen yliopiston 
pohjois-Karjalan kasvien bioaktiivisuus ja 
innovatiivinen yritystoiminta -hankkeessa 
yhteistyössä Pohjois-Karjalassa toimivan 
Pielispakari-leipomon kanssa. Hanke on Pohjois-
Karjalan elY-keskuksen ja euroopan maaseudun 
maatalousrahaston rahoittama.
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Puikula-perunasta maalaisranskanperunoita

Pohjolan Peruna Oy:n ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen maaseuturahas-
ton osittain rahoittamassa Parasta Perunasta -projektissa on kehitetty Puikula 
maalaisranskanperuna -tuote yhteistyössä Lapland Hotels -ketjun kanssa. Kuo-
rellinen puikulaperuna leikataan, esikypsennetään ja pakastetaan. Lopputuot-
teessa korostuvat Puikula-lajikkeen herkullinen maku ja ainutlaatuinen rakenne. 
Mestari-tuoteperheeseen kuuluvia Puikula Maalaisranskalaisia saa ravintola-
alan tukuista.

lisätietoja:
myyntijohtaja Milla osmala, milla.osmala@pohjolanperuna.fi

Uudenlainen leviteannostelija

Suomalainen FOODDUCK® on uusi tapa an-
nostella margariinia, voita tai muita levitteitä 
ravintoloiden palvelulinjastoilla ja ammatti-
keittiöissä. Käyttäjä tuo leivän laitteen an-
nostelijan alle ja saa automaattisesti aina sa-
man määrän levitettä. Laitteen jäähdytysjär-
jestelmä takaa levitteelle optimaalisen läm-
pötilan koko käytön ajaksi.

Annostelijan ja laitteen helpon puhdista-
misen ansiosta levitteeseen ei kosketa käsin 
missään käytön vaiheessa. Foodduck annos-
telee levitteen tarkasti ja puristaa siihen ke-
hitetyn levitepakkauksen tyhjäksi. Foodduck 
on kotimainen keksintö, ja laitteet valmiste-

taan Suomessa. Tuotteelle ja järjestelmälle on haettu kansainvälistä patentti-
suojaa. FOODDUCK®on rekisteröity tavaramerkki.

lisätietoja:
toimitusjohtaja Timo Sorsavirta, Foodduck oy, timo.sorsavirta@foodduck.fi

Luomukananpojat pysyvään kasvatukseen

L’Uomu Nokka on ensimmäinen Suomessa jatkuvaan kasvatukseen tullut luo-
mukananpoika. Heinäkuussa luomumunat saapuivat hautomoon Huittisiin, josta 
tiput siirtyivät luomukasvatustiloille Punkalaitumelle ja Peräseinäjoelle. L’Uomu 
Nokan vauhtisiipi, juoksujalka, rottinkirinta sekä kokonainen luomubroileri saa-
puivat myymälöihin syyskuun lopulla. Tuotteita saa tuoreena ja pakasteena. 
L’Uomu Nokka on lisäaineeton ja GMO-vapaa eikä siihen lisätä vettä eikä suolaa.

lisätietoja:
toimitusjohtaja arto Jokinen
lallin luomu 
arto.jokinen@luomunokka.fi

Bataattilaatikkoa joulupöytään

Kokkikartanon perinteiset joululaatikot, peruna-, porkkana-, lanttu- ja maksa-
laatikko, ovat saaneet rinnalleen bataattilaatikon. Bataattilaatikko 650g on vä-
hälaktoosinen ja gluteeniton. Kokkikartanon keittiössä jouluruokien valmistus 
tapahtuu samalla tavalla kuin kotona, mutta mittakaava on kotikeittiötä suu-
rempi.

lisätietoja:
www.kokkikartano.fi

Punajuurta juhlapöytään

Kymppi-Maukkaat Oy:n perinteiset joululaatikot saivat trendikkäät sisaret: 
Kymppi Punajuurilaatikko 700g (kypsäpakaste) sekä Kymppi Punajuurilaatikko 
850g (raakapakaste). Laatikot ovat valmiiksi maustettuja ja sisältävät vain pu-
najuurta. Ne ovat laktoosittomia, maidottomia, gluteenittomia ja kananmunat-
tomia. Punajuurilaatikko on pakattu kätevään muovikääreeseen. Näin pakkaus-
jätettä syntyy vähemmän ja massasta voi valmistaa laatikoita, keittoja ym.

lisätietoja:
www.kymppi-maukkaat.fi

Satokausikalenteri helpottaa valintoja

Satokausikalenteri sisältää yli 120 kasviksen sesonkitiedot tuottajamaittain. Yli 
80 kasvikselle on mainittu myös kotimainen sesonki. Kalenterin avulla kuka ta-
hansa osaa valita ympäri vuoden ruokapöytäänsä kaikkein maukkaimmat ja 
parhaimmat kasvikset. 

Satokausikalenteri on kolmen sesonkikasviksiin perehtyneen suomalaisen 
nuoren kehittämä tuote. Samuli Karjulan lisäksi kalenteria ovat olleet kehittä-
mässä hänen puolisonsa ja veljensä. Omakustanteinen Satokausikalenteri on 
saatavana myös mobiilisovelluksena Android- ja iOs-laitteille sekä tilattavissa 
verkkokaupasta perinteisenä seinäkalenterina.

lisätietoja:
www.satokausikalenteri.fi
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Akateeminen kapitalismi
Akateeminen kapitalismi tarkoittaa yleisessä mieles-
sä korkeakoulutuksen ja tutkimustiedon tuottamista 
(kvasi)markkinoilla vaihdettavaksi kauppatavaraksi 
ja ulkoisesta rahoituksesta kilpailemista. Academic 
Capitalism in the Age of Globalization -teoksen kir-
joittamiseen on osallistunut useita kansainvälisesti 
tunnustettuja tutkijoita useista eri maista.
lisätietoja: 
ilkka.j.kauppinen@jyu.fi

Rye and Health

Tieteellinen näyttö rukiin terveysvaikutuksista on nyt 
koottu yksiin kansiin. Rye & Health -kirjan ovat toi-
mittaneet akatemiaprofessori Kaisa Poutanen 
VTT:stä ja Ruotsin maatalousyliopiston emerituspro-
fessori Per Åman. Sen on julkaissut amerikkalainen 
vilja-alan yhteisö ja kustantaja American Association 
of Cereal Chemists International.

Mielen ruokaa
Sinikka Piipon teos Mielen ruokaa − Ravinnon 
vaikutus muistiin, jaksamiseen ja henkiseen tasa-
painoon kertoo, miten ruoka ja sen eri ainesosat 
vaikuttavat mieleemme. Se selvittää, miten aivot, 
hermosto ja muisti toimivat ja millaisia ruoka-ai-
neita ja lisäravinteita ihmiset tarvitsevat ylläpi-
tääkseen muistiaan ja kognitiivisia kykyjään. Piip-
po on Helsingin yliopiston kasvitieteen professori.
lisätietoja:
www.minervakustannus.fi

Helppoja jouluruokia

Tänä vuonna joulupuuroon saa uuden sekahedelmäkiisselin ja rosolliin uuden 
kastikkeen Kruunu Herkulta. Ne täydentävät jo aiemmin tulleet joulupuuron, 
rosollin ja joululaatikot valmiiksi juhlapöytään tarjottavaksi. Ruuat valmistetaan 
käsin alkuperäisistä aineksista ja ilman lisäaineita. Lisäksi ruokapalveluun tai 
vähittäiskauppaan on saatavilla yksittäispakkauksia, jossa joulupuuro ja seka-
hedelmäkiisseli on aseteltu yhteispakkaukseen. Kruunu Herkun jouluruokia saa 
suurkeittiöiden dyno-pakkauksissa toimitettuina tilauksen mukaan suoraan 
keittiöltä. Vähittäiskauppa myy valikoimaa palvelutiskeiltä.

lisätietoja:
toimitusjohtaja Timo Marttinen
Kruunu Herkku  
timo.marttinen@kruunuherkku.fi

Thor-Fredric Karlssonin 100 ajatusta terveellisestä 
ruoasta -teokseen on koottu ravintokeskusteluissa 
puhuttavat aiheet, uskomukset ja suositukset sekä 
pohdittu niitä nykytutkimuksen ja kokemuksen valos-
sa. Kirja tarjoaa lukijalle välineitä uskomusten ja ra-
vintosuositusten lähempään tarkasteluun.

lisätietoja:
www.atar.fi

100 ajatusta terveellisestä 
ruoasta

Newtonin kana
Italialaisen Massimiano Bucchin teos Newtonin kana 
– tiede keittiössä tuo tieteen oivallukset ja menetelmät 
kotilieden ääreen. Teoksessa käsitellään ilmiöitä va-
listusajan kanankasvatuskuumeesta molekyyligastro-
nomiaan ja futuristiseen keittiöön asti. Tieteen histo-
riassa, ristiriitojen ja kiistelyn lomassa, on tehty usei-
ta modernia keittiötä hyödyttäviä oivalluksia.
lisätietoja:
gaudeamus.fi

Artesaani Joululimppu

Primulan Artesaani Joululimppu on ollut yksi pääkaupunkiseudun myydyimmis-
tä joululeivistä. Tulevana jouluna sitä saa lämpimänä koko maassa: limppu tuli 
paistopistetuotteena ruokakauppoihin marraskuun alussa. Joululimppu leivo-
taan suomalaisista jauhoista Järvenpäässä.

lisätietoja: 
www.primula.fi

Jodia merisuolaan

Monen suomalaisen ruokavalio sisältää liian 
vähän jodia, joka on elimistölle tärkeä kiven-
näisaine. Meiran uuteen merisuolaan on lisätty 
jodia turvaamaan sen saantia. Jodioitu hieno 
merisuola vastaa kuluttajien kysyntään jodioi-
duista erikoissuolatuotteista. Se sopii kaiken-
laiseen ruuanvalmistukseen, mutta on par-
haimmillaan kala- ja äyriäisruuissa sekä tuore-
suolauksessa ja säilönnässä.

lisätietoja:
Johanna Martikainen
johanna.martikainen@meira.fi
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löylytystä koulutukselle

n  P A K I N A

Takavuosina elintarvikealan kakun jakajat 
olivat kerrassaan elastisen huolestuneita 
elintarvikealan vetovoimasta, kun opinahjot 
eivät täyttyneet. Sittemmin todettiin, että 
alalle hakivat myös kaikenmaailman kahjot. 
Koko ruoka-ala alkutuottajasta ruuan loppu-
sijoituspaikan tutkijaan oli degeneroitumas-
sa, kun perustaidotkin olivat hukassa: haki-
jat eivät osanneet kuoria edes perunoita tai 
leikata leipää.

Valmisruokia on syytetty viime aikoina lä-
hes kaikesta mahdollisesta. Entä jos elintar-
viketeollisuus saakin valmiine tuotteineen 
syyttää itseään perustaitojen hukkaantumi-
sesta? Pullamössöä ei liene vielä teollisena 
tuotteena, mutta sitä syönyt sukupolvi on 
saanut kaiken valmiina. Mummon valmis 
muusi on tehnyt mummon mussukoista uus-
avuttomia, valmiiksi siivutettu leipä tylsyttä-
nyt protestihampaat.

Syömismäärät tai ainakin energiansaanti 
ovat kasvaneet. Yhä useampi opiskelija on 
ahmattikoululainen. Pieni lohtu lienee, että 
moni lukiolainen on uussavuton. Ammatti-
koululaiset savuttelevat vielä entiseen tahtiin.

Laatuinflaatio on saavuttanut myös yli-
opiston. Satuin sisäruokintakauden aluksi 
syömään yhdessä Viikin opiskelijaruokalois-
ta. Ruokajono oli pitkä kuin nälkävuosi ja hil-
jainen kuin biologi Rachel Carsonin Ääne-
tön kevät.

Missä on se nuoriso, joka kyseenalaistaa 
kaiken, protestoi ja tekee vallankumouksia? 
Mitä on tapahtunut chileläisen lauluntekijä/
laulaja Violeta Parran ja laulaja Arja Sai-
jonmaan ylistämille opiskelijoille? ”On lei-
pämme hiiva noissa opiskelijoissa”.

Missä ovat kriittiset, alaa eteenpäin vievät 
opiskelijat? Eivät ainakaan Viikin syöttämöi-

den jonoissa. Niissä eivät taida itää tulevai-
suuden ruoka- tai biovallankumoukset.

Tavoitteena on tehdä Suomesta biotalou-
den mallimaa. Samanaikaisesti keskiasteen 

koulutuksen määrärahoja leikataan vajaa 
300 miljoonaa euroa. Toki koulutuspaikko-
jen pitää vähentyä, jos ikäluokkien koko pie-
nenee. Nyt kuitenkin vaikuttaa siltä, että 
olemme toteuttamassa koulutuksen alas-
ajon mallimaata.

Mistä löydetään tulevaisuuden biota-
louden osaajat, kun sen keskeisten oppiai-
neiden, biologian, kemian, maantiedon, fy-
siikan ja matematiikan opetusta supiste-
taan? Säästämme nyt itsemme osaamatto-
muuden tilaan. Vähenevillä määrärahoilla 
sitten vielä jokainen opinahjo mieluilee bio-
talouden kantavanhemmaksi, jokaisessa 
niemen notkossa ja saarelmassa on kohta 
bio-oppilaitos. Opetus on jo nyt hajallaan 
kuin Jokisen eväät.

Ovatko kenties koulutuksen laatuvaati-
mukset huonontaneet laadun? Koulutuksen 
pitää nykyään olla tehokasta, yhteiskunnan 
resursseja on käytettävä säästeliäästi ja on 
opiskeltava mahdollisimman nopeasti. Täl-
laisen tekemisen laatumääre on suomalai-
sessa kansanperinteessä tavannut olla 

Missä ovat 
kriittiset, alaa 
eteenpäin vievät 
opiskelijat?

”juosten”. Pisa-tulokset alkavat pikkuhiljaa 
olla nimensä mukaisia, vinksallaan kuin suo-
malainen koulutusjärjestelmä.

Keskiasteen koulutuksen ongelmanrat-
kaisijaksi ja kustannusten pienentämiseksi 
on esitetty oppisopimusta Saksan malliin. 
Siinä yhteiskunta ulkoistaa koulutuksen teol-
lisuudelle ja teollisuus saa halpaa työvoimaa. 
Yksittäistapauksissa se voi toimiakin, mutta 
yleisesti oppisopimus suosii toteuttajia.

Alan pitäisi myös mennä eteenpäin, 
kehittyä, ei vain toteuttaa satoja vuosia van-
hoja valmistustapoja tai iänikuisia reseptejä. 
Sopimusopiskelijat pänttäävät vähäisen teo-
reettisen tietonsa vanhoista kirjoista; oppi-
materiaalien kehitys on jo jämähtänyt näihin 
fossiilisiin pianovihreläpysköihin (lue paino-
virhe), kun vaikkapa ruuanvalmistuksen sa-
loihin paneutuja voisi tehdä vuorovaikuttei-
sen elämysmatkan huippuravintolan keitti-
öön tai valmistaa virtuaalipanimossa miljoo-
naa litraa olutta. Oppisopimusta ei liene kui-
tenkaan vielä ehdotettu tutkijakoulutukseen.

Muuta ehkä meillä on toivoa! Aikanaan 
tämä kuorima- tai leikkausveitsen käyttöä 
taitamaton sukupolvi on vallan kahvassa 
päättäjinä. Toivottavasti he sitten eivät osaa 
leikata koulutuksestakaan perusteettomasti.

Jäljelle jää kuitenkin vielä yksi kerrassaan 
pelottavan tehokkaaksi osoittautunut työka-
lu: juustohöylä. Miksei valmiiksi viipaloitu 
juusto ole vienyt sitä museoon? Sen käytön 
vaipumista unholaan toivovat juustonvalmis-
tajien ohella myös koulutussektori. n

Heikki Manner

varapuheenjohtaja

Elintarviketieteiden Seura

Kehittyvä 
Elintarvike
www.kehittyvaelintarvike.fi

koko elintarvikealan ammattilehti

• Kestotilaus 59 €, oppilaitokset 48 €/
vuosikerta + ALV

• Jälkitilaus vähintään 10 kpl:  
2,50 €/kpl + ALV +postituskulut 

• Näytenumero ja tilaukset:  
toimitus@kehittyvaelintarvike.fi
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Hankintaopas
AAKKOSOSA

Kehittyvä Elintarvike -lehden hankintaopas tarjoaa tietoa 
elintarvikealan laite-, palvelu- ja raaka-ainetoimittajista. 
Kysy lisää lehtemme ilmoitusmyynnistä Infoteam Oy:stä,  
puh. (09) 441 133, faksi (09) 447 427, infoteam@infoteam.fi

A&R CARTON OY
PL 120
27510 KAUTTUA
Puh. 010 430 500
email: esa.halme@ar-carton.com
www.ar-carton.com
www.ccpack.se

AINES SUOMI OY
PL 15
11101 RIIHIMÄKI
Puh.  0207 463 990
Fax 0207 463 999
GSM 040 540 6889 
email: satu@aines.fi
www.aines.fi

ALGOL CHEMICALS OY 
PL 13 (Karapellontie 6)
02611 ESPOO 
Puh. (09) 50 991
Fax (09) 5099 250
email: info.chemicals.fi@algol.fi
www.algol.fi

AMIHELP OY
Otsolantie 7 B
36100 KANGASALA AS.
Puh.  0400 – 729 721
Fax  (03) 4518 0053
email: aimo.jussila@amihelp.fi
www.amihelp.fi

AMMERAAL BELTECH OY
Sarankulmankatu 14
33900 TAMPERE
Puh. 0207 911 400
Fax  0207 911 450
email: info@ammeraalbeltech.fi
www.ammeraalbeltech.fi

OY ATLAS COPCO  
KOMPRESSORIT AB 
Tuupakankuja 1
01740 VANTAA
Puh. 0207 189 200
Fax 0207 189 201
www.atlascopco.fi

AURAPRINT OY
PL 131
20101 TURKU
Puh. 0207 917 700
Fax 0207 917 650
email: asiakaspalvelu@auraprint.fi
www.auraprint.fi

BANG & BONSOMER GROUP 
OY
PL 93 (Itälahdenkatu 18 A)
00210 HELSINKI
Puh. (09) 681 081
Fax (09) 692 4174
www.bangbonsomer.fi

BEDIKA OY
PL 92 (Hiekkakiventie 7)
00701 HELSINKI
Puh.  (09) 41355300
Fax (09) 41355320
email: info@bedika.fi
www.bedika.fi

BEMIS VALKEAKOSKI OY
PL 70
37601 VALKEAKOSKI
Puh. 0207 51 3100
Fax 0207 51 3309
email: valkeakoski@bemis.com
www.bemis-europe.com

BERNER OY
Elintarvikeraaka- ja lisäaineet
PL 15 (Eteläranta 4 B)
00131 HELSINKI
Puh. 0207 914 332
Fax 0207 914 380
www.berner.fi/agentuuri

BERNER OY
Berner Pro
Puh. 020 690 761 
Fax  0207 914 241
email: pro@berner.fi
www.berner.fi/pro

BUSCH  
VAKUUMTEKNIK OY
Sinikellontie 4
01300 VANTAA
Puh. (09) 774 6060
Fax (09) 774 60 666
email: info@busch.fi
www.busch.fi

CALDIC FINLAND OY
Lars Sonckin kaari 16  
02600 ESPOO
Puh. 020 741 5992
Fax 020 741 5993
email: info@caldic.fi
www.caldic.com

OY CELEGO AB
Eteläinen Salmitie 1
02430 MASALA
Puh. (09) 348 6900
Fax (09) 853 2100
email: info@celego.fi
www.celego.fi

CONDITE OY
PL 51 (Lisenssikatu 5)
21101 NAANTALI
Puh. (02) 436 5900
Fax  (02) 435 6950
email:  info@condite.fi
www.condite.fi

CORTEx OY
Kutojantie 5
02630 ESPOO
Puh. (09) 7590 770
Fax  (09) 7590 7799
email: cortex@cortex.fi
www.cortex.fi

COVERIS RIGID FINLAND OY
Länsiportintie 15
13430 HÄMEENLINNA
Puh. 020 186 7000
Fax 020 186 7351
etunimi.sukunimi@coveris.com
www.coveris.com

DEVELAB OY
Maariankatu 10 F
20100  TURKU
Puh. 044 217 2227 
www.develab.fi

DIODEMA AMMATTIASUT
Keinutie 10
00940 HELSINKI
Puh. 010 239 2600
email: myynti@diodema.fi
www.diodema.fi

DOSETEC ExACT OY
Vaakatie 37
15560 NASTOLA
Puh.  (03) 871 540
Fax  (03) 871 5410
email: info@dosetec.fi
www.dosetec.fi

DUNI OY
Elimäenkatu 29
00510 Helsinki
puh. (09) 8689 810
fax. (09) 1462133
etunimi.sukunimi@duni.com
www.duni.fi

OY ECOLAB AB
PL 80 (Piispanportti 10)
02201 ESPOO
Puh. 020 7561 400
Fax 020 7561 498
Myyntipalvelu 0800-1-39655
Tilaukset: fi-tilaukset@ecolab.com
www.fi.ecolab.eu

ENVIROVET PROFESSIONALS
Prålsbackantie 96
10160 DEGERBY
Puh. 045 895 7705
email: info@envirovet.fi
www.envirovet.fi

FAERCH PLAST A/S
Rannikkolaivurintie 8 D
00850 HELSINKI
Puh.  050-413 8058
email: lsa@faerchplast.com
www.faerchplast.com

OY FOODFILES LTD
Neulaniementie 2 L 6
70210 KUOPIO
Puh. 044 7001200
Fax (017) 288 1269
email: foodfiles@foodfiles.com
www.foodfiles.com

GIVAUDAN INTERNATIONAL SA
sivuliike Suomessa
Niemenkatu 73
15140 LAHTI
Puh. +46 (0) 46 23 5800
Fax +46 (0) 46 211 4330
www.givaudan.com

HAGSON-PROVITEK OY
PL 74
02631 ESPOO
Puh. (09) 439 3070
email: etunimi.sukunimi@provitek.fi
www.provitek.fi

HUNAJAYHTYMÄ OY
Kojonperäntie 13
32250 KOJONKULMA
Puh.  0207 76 9680
Fax   (02) 767 6225
email: hunaja@hunaja.fi
www.hunaja.fi

IMCD FINLAND OY
HTC Keilaniemi, Keilaranta 19 D 
02150 ESPOO 
Puh. (09) 251 5160 
email: info@imcd.fi 
www.imcdgroup.com

INFORMA OY
Tillinmäentie 1 B
02330 Espoo
Puh.  +358 207 208 200
Fax.  +358 207 208 203
email informa@informa.fi
www.informa.fi
www.rullatarrat.fi

JAUHETEKNIIKKA OY
Alasuutarintie 22
48400 KOTKA
Puh.  (05) 2184 270
Fax   (05) 2184 290
email: mail@jauhetekniikka.fi
www.jauhetekniikka.fi

KERMETAR OY
Kumitehtaankatu 5 E
04250 KERAVA
Puh.  (09) 242 5898
Fax  (09) 242 6464
Email: info@kermetar.fi
www.kermetar.fi

KIILTOCLEAN OY
PL 157
20101 TURKU
Puh.  0207 710 400
Fax   0207 710 402
www.kiiltoclean.fi

KLÜBER LUBRICATION  
NORDIC A/S
Hämeentie 3
00530 HELSINKI
Puh. 0207 497 970
Fax  0207 497 971
email: klueber.fi@sk.klueber.com
www.klueber.com

LAIHIAN MALLAS OY
Länsitie 372
66400 LAIHIA
Puh. (06) 475 2111
Fax (06) 476 2555
email: mallas@laihianmallas.fi
www.laihianmallas.fi

LAITOSJALKINE OY
35320 HIRSILÄ
Puh. (03) 336 3111
Fax (03) 336 3300
email: etunimi.sukunimi@laja.com
www.laja.com

LARSCON OY
Antreantie 10 B
02140 ESPOO
Puh. 010 239 2480
Gsm  050 540 2882
email: larscon@kolumbus.fi
www.larscon.fi

LEIPURIN OY
Tahkotie 1 E 2
01530 VANTAA
Puh. (09) 521 70
Fax (09) 521 2121
www.leipurin.com
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LIHATEOLLISUUDEN 
TUTKIMUSKESKUS LTK 
OSUUSKUNTA
PL 56 (Luukkaankatu 8)
13101 HÄMEENLINNA
Puh.  020 761 9480
Fax (03) 570 5499
www.ltk.fi

LIHEL OY
Mänkimiehentie 21
02780 ESPOO
Puh. (09) 819 0110
Fax (09) 8190 1199
email: etunimi.sukunimi@lihel.fi
www.lihel.fi

LINSEED OY
Pellavakuja 3
61850 KAUHAJOKI
Puh.  040 775 8918
Fax (06) 527 1197
email: info@linseed.fi
www.linseed.fi

LISACON OY
Kivitie 145
72400 PIELAVESI
Puh. 040 585 0190
email: liisa.hyvarinen@lisacon.fi
www.lisacon.fi

www.mediq.fi

MAKERY
Pasilankatu 2
00240 HELSINKI
Puh. 0400 838 115
www.makery.fi
etunimi.sukunimi@makery.fi

MEDIQ SUOMI OY
PL 115
02201 ESPOO
Puh. 020 112 1500
Fax 020 112 1501
email: etunimi.sukunimi@mediq.com
 asiakaspalvelu@mediq.com

MEKITEC OY
Teknologiantie 3
90590 OULU
Puh.    0207 410 990
Fax      0207 410 991
email: info@mekitec.com
www.mekitec.com 

OY MESMEC AB
Måttisenkatu 3
67700 KOKKOLA
Puh. 0207 280 680
Fax. 06 8326 811
email: info@mesmec.fi
www.mesmec.fi

MP-MAUSTEPALVELU OY
PL 56 (Luukkaankatu 6)
13101 HÄMEENLINNA
Puh. Vaihde: (03) 217 3413
Fax (03)  570 5209
www.maustepalvelu.com

MULTIVAC OY
Posliinitehtaankatu 5
04260 KERAVA
Puh. 0207 921 300
Fax 0207 921 371
email: multivac@fi.multivac.com
www.multivac.com

MUNA FOODS OY
Piispanristintie 8
20760 PIISPANRISTI
Puh.  (02) 214 420
Fax  (02) 214 4222
email: myynti@munafoods.fi
www.scanegg.fi

NUTRINET OY
Puh. 040 752 5025
email: laura.sinisalo@nutrinet.fi
www.nutrinet.fi

ORAT OY
Pikkupurontie 4–6
00880 HELSINKI
Puh. (09) 755 6577
Fax (09) 788 800
email: etunimi.sukunimi@orat.fi
www.orat.fi

PACK COMPANY OY
Teollisuustie 12
65610 MUSTASAARI
Puh. (06) 322 7300
Fax (06) 322 7320
email: etunimi.sukunimi@packcompany.fi
www.packcompany.fi

PIRKANMAAN  
LAATUETIKETTI OY
Keskitie 3 
33470 YLÖJÄRVI 
Puh. 010 440 3900 
Fax 010 440 3909 
email: etunimi.sukunimi@laatuetiketti.fi 
www.laatuetiketti.fi

PPT PÖLYNPOISTOTEKNIIKKA 
OY
Hakamäentie 7
48400 KOTKA
Puh. 010 841 6000
Fax  010 841 6019
email: ppt@ppt-filter.com
www. ppt-filter.com

PROMINENT FOOD GMP 
Lintulammenkatu 1
04250 KERAVA
Yhteydenotot: Carl-Bertil Borg
Puh. 040 501 7250
email: carl-bertil.borg@condite.fi
www.prominentfood.com

PYROLL PAKKAUKSET 
Kalliotie 2 
04360 Tuusula 
Puh.  030 624 2450 
email:  pakkaukset@pyroll.com 
www.pyroll.com 

RAKSYSTEMS ANTICIMEx
Vetotie 3 A
01610 VANTAA
Puh. 0207 495 706
Fax. 0207 495 600
email: asiakaspalvelu@racx.fi
www.racx.fi

RAVATEK OY
Itälahdenkatu 20
00210 HELSINKI
Puh.  (09) 6818430
Fax  (09) 675877
email: ravatek@ravatek.fi
www.ravatek.fi

ROQUETTE NORDICA OY
Ahventie 4 a 20
02170 ESPOO
Puh. (09) 3158 5700
Fax (09) 8632 113

SATAFOOD  
KEHITTÄMISYHDISTYS RY
Viialankatu 25
32700 HUITTINEN
email: etunimi.sukunimi@satafood.net
www.satafood.net

SEALED AIR  OY
Eliel Saarisen tie 2
00400 HELSINKI
Puh. 020 747 4400
cryovac.finland@sealedair.com
www.sealedair.com 

SEFO-KONSULTOINTI
Lapinlahdenkatu 23 
00180 HELSINKI
Puh. (09) 726 0270
email: marja.laukkanen@sefo-konsultointi.fi
www.sefo-konsultointi.fi

SENSON OY
PL 95
15141 LAHTI
Puh. (03) 864 364
Fax (03) 781 8918
www.senson.fi

SERVINET COMMUNICATION 
OY
Porrassalmenkatu 29, 7.krs
50100 MIKKELI
Puh. 020 7969 630
www.servinet.fi

SOFTWARE POINT
Metsäneidonkuja 6
02130 ESPOO
Puh. (09) 4391 320
email: sales@softwarepoint.fi
www.softwarepoint.com

SUOMEN COBRA SYSTEMS OY
Asesepänkuja 3
00620 HELSINKI
Puh. (09) 7288 340
Fax (09) 7288 3434
email: suomen@cobrasys.fi
www.cobrasys.fi

TANKKI OY
Oikotie 2
63700 ÄHTÄRI
Puh. (06) 510 1111
Fax (06) 510 1200
www.tankki.fi

TARRATUOTE OY
Vesimyllynkatu 4
33310 TAMPERE
Puh.  (03) 254 7800
email:etunimi.sukunimi@tarratuote.fi
www.tarratuote.fi

TH-Line Oy 
Aunankorvenkatu 6
33840 TAMPERE
Puh.  0400 489 097
pakkauskonehuolto@th-line.fi
www.th-line.fi

TIETO OYJ
Aku Korhosen tie 2-6
00440 HELSINKI
Puh. 0207 2010
Fax  020 726 8898
email: tero.m.virtanen@tieto.com
www.tieto.com

TT-TÄRYLAITE OY
Linnanpajantie 7
00950 HELSINKI
Puh. (09) 755 2730
Fax (09) 755 4505
email: info@tarylaite.fi
www.tarylaite.fi

VALIO OY 
PL 10
00039 VALIO
Puh.  010 381 2457
Fax   010 381 2630
www.valio.fi/ammattilaiset/teollisuus

VESANTTI OY
Tulppatie 26
00880 HELSINKI
Puh. (09) 5491 6000
Fax (09) 5491 6050
email: etunimi.sukunimi@vesantti.fi
www.vesantti.fi

OY WOIKOSKI AB
PL 1
52020 WOIKOSKI
Puh. 040 166 2033
email: info@woikoski.fi
Toimipisteet ja jälleenmyyjät:
www.woikoski.fi 

WORLD COURIER (FINLAND) 
OY
Puutarhatie 20
01300 VANTAA
Puh  (24h): (09) 8700 3300
Fax  (09) 8700 3350
email: sales@worldcourier.fi
www.worldcourier.com

R. ÖSTERLUND KY KB
PL 99 (Laippatie 19 B)
00811 HELSINKI
Puh. (09) 586 8170
Fax (09) 736 452
email: contact@osterlund.com
www.osterlund.com
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TUOTERYHMÄOSA

ANNOSTELUJÄRJESTELMÄT 
JA VAA’AT

Dosetec Exact Oy 
(Vaakakoskinen)
- punnitus- ja annostelujärjestelmät
– säiliövaa’at
– lattiavaa’at
– pöytävaa’at

Multivac Oy
– monipäävaa’at
– tarkastusvaa’at

Orat Oy
– annostelujärjestelmät
– vaa’at ja vaakahinnoittelujärjestelmät
– huolto- ja ylläpitopalvelut

ATK-LAITTEET JA  
-JÄRJESTELMÄT

Servinet Communication Oy  
– liiketoimintasanomien välitys 

sähköisesti: tilaus, lasku, kuormakirja 
sekä tuotetiedot mm. Sinfos –
tuotetietopankista

– tukkujen ja keskusliikkeiden tavaran-
toimittajille sekä HoReCa – sektorille

Software Point
Tiedonhallintaohjelmistot laboratorioon:
- LABVANTAGE LIMS ja WiLabLIMS
- Laboratory Intelligence –ratkaisut
- konsultoinnit ja käyttöönotot

Suomen Cobra Systems Oy
– ALPHA MANAGER -toiminnanohjaus
– elintarviketeollisuuden ja -tukkujen  

logistiset kokonaisratkaisut
– CSB-ohjelmistojen edustus

Tieto Oyj
– tietotekniikka-, tuotekehitys-
   ja konsultointipalvelut
– ketteryyttä toimitusketjuun 

KEMIKAALIT, KEMIALLISET  
TUOTTEET JA  
HYGIENIARATKAISUT

 
Oy Ecolab Ab 
– elintarviketeollisuuden ja 

ammattikeittiöiden
  pesu-, puhdistus- ja desinfiointiaineet
– pesu- ja annostelujärjestelmät
– hygieniakonsultointi ja –koulutus 

sekä neuvonta

KiiltoClean Oy
– elintarviketeollisuuden pesu- ja  

desinfiointiaineet

– pesu- ja annostelujärjestelmät
– hygieniakartoitukset ja -koulutukset

Oy Woikoski Ab
–Kaasut ja palvelut 
elintarviketeollisuudelle

KONEET, LAITTEET,  
MUU VARUSTUS

Ammeraal Beltech Oy
– elintarviketeollisuuden hihnat

Oy Atlas Copco  
Kompressorit Ab 
– kaasu- ja paineilmakompressorit,

jälkikäsittelylaitteet ja  
typpigeneraattorit

Bedika Oy 
– elintarviketeollisuuden koneet
– pakkauskoneet ja –materiaalit
– röntgenlaitteet

Busch Vakuumteknik Oy
– tyhjiöpumput

Cortex Oy
– leipomo- ja pakkauskoneet
– merkintälaitteet
– pakkausmateriaalit

Jauhetekniikka Oy
– jauheiden annostelulaitteet
– nesteiden annostelulaitteet
– suursäkkien tyhjennyslaitteistot
– raaka-aineiden annostelujärjestelmät

Kermetar Oy
– elintarviketeollisuuden letkut ja liittimet
  GECItech,  ISO9001 hyväksytyt

Mekitec Oy
- laadunvalvontajärjestelmät

Oy Mesmec Ab
– räätälöidyt kokonaisratkaisut eri

massojen käsittelyyn
– siilot/säiliöt, ruuvi-, hihna- ja

lamellikuljettimet
– sekoittajat ja myllyt
– kippaus- ja nostolaitteet
– molla- ja laatikkopesukoneet
– desinfiointi-asemat, kenkäpesurit
– metallinpaljastimet, röntgentarkastus 
ja
   tarkistusvaa´at
– monipäävaa´at
– mekaaninen, sähkö- ja automaatio-

suunnittelu
– kokonaisvaltaiset huolto- ja

asennuspalvelut

Multivac Oy
– pakkauskoneet
– etiketöintikoneet
– siivutuskoneet
– monipäävaa’at
– tarkastusvaa’at
– metallinilmaisimet
– röntgenlaitteet
– nahkomakoneet
– jäähilekoneet

Orat Oy
– elintarviketeollisuuden linjaratkaisut
– elintarvikkeiden kuutiointi, muotoilu ja 

siivutus
– liemitys- ja leivityskoneet
– luunerottelu- ja rasvanmäärityslaitteet
– pakkauskoneet
– pesu- ja käsittelyjärjestelmät
– savustus, keitto, paisto ja jäähdytys
– huolto- ja ylläpitopalvelut

PPT Pölynpoistotekniikka Oy
- pölynpoistolaitteita
- keskussiivousjärjestelmiä
- silpunpoistojärjestelmiä

Tankki Oy
– säiliöt, sekoittimet, hoitotasot

TH-Line Oy
– pakkauskoneiden myynti ja huolto

TT-Tärylaite Oy
– tärykomponentit heti varastosta
– annostelu-, syöttö-, seulontalaitteet
– tärytekniset erikoislaitteet 

Vesantti Oy
– lihavalmiste- ja valmisruoka- 

teollisuuden koneet

KULJETUS- JA LOGISTIIKKA- 
PALVELUT

World Courier (Finland) Oy
Globaali erikoiskuriiripalvelu:
– lämpötilasäädellyt kuljetukset
– näytelähetykset (myös vaaralliset)
– pakkausjärjestelmät ja viilenteet
– ISO9001 & 14001 sertifioitu

LABORATORIO-TUOTTEET

Berner Oy  
Berner Pro 
– vesimikrobiologiaan IDEXX Colilert, 

Enterolert-E,Enterolert-DW, Pseudalert  
ja Quanti-Disc

– kotimaiset SERVANT-petrimaljat, 
viljelysauvat ja –silmukat sekä 
näytetölkit

– Himedia mikrobiologiset elatusaineet 
ja supplementit, kontaktimaljat ja –
liuskat, soluviljelyn elatusaineet, 
molekyylibiologian tarvikkeet ja 
reagenssit

– kotimaiset, oman tuotannon puhdistus- 
ja desinfektiotuotteet LV,  
DESINFEKTOL & HETI

– ATAGO-refraktometrit
– RUDOLPH RESEARCH ANALYTICAL-

refraktometrit ja polarimetrit
– ANSELL-suojakäsineet
– HEIDOLPH-ravistelijat ja sekoittajat
– LAUDA-vesihauteet
– INFORS-ravistelijat
– VACUUBRAND-vakuumipumput 

Mediq Suomi Oy
– mikrobiologiset reagenssit
– elintarvikkeiden testikitit
– elatusainekeittimet ja 
  maljanvalulaitteet
– laboratoriolaitteet ja –tarvikkeet
 

MAUSTEET, AROMIT,  
MUUT LISÄAINEET

Aines Suomi Oy
– entsyymit
– lipidit
– aminohapot
– kalsium
– karotenoidit
– vitamiinit
– myös muita lisä-/apuaineita

Algol Chemicals Oy
– elintarvikeraaka- ja lisäaineet
   suoraan varastosta

Berner Oy 
Agentuuriosasto
– elintarvikeraaka- ja lisäaineet
– luontaiset elintarvikevärit
– vehnätärkkelys ja -gluteeni
– gluteeniton vehnätärkkelys
– meri-, vuori-, vakuumi- ja erikoissuolat
– hedelmämehutiivisteet ja -pyreet
– nopea toimitus suoraan varastoltamme

Caldic Finland Oy
– elintarviketeollisuuden raaka- ja 

lisäaineet
– mantelit, pähkinät, siemenet
– räätälöidyt seokset
– pakkaamispalvelut

Oy Celego Ab
– aromit
– luonnolliset väriaineet
– makeutusaineet
– stabilisointiaineet
– lesitiini
– kuidut
– vitamiiiniseokset 
– mehukonsentraatit
– säilöntäaineet
– muut lisäaineet

Givaudan International SA 
sivuliike Suomessa
– aromit

Hunajayhtymä Oy
– kotimaista ja ulkomaista hunajaa  

elintarviketeollisuudelle

IMCD Finland Oy
– valmistus-, lisä- ja apuaineet 

MP-Maustepalvelu Oy
– mausteet ja mausteuutteet
– aromit ja arominvahventeet
– fosfaatit
– sakeuttamisaineet
– muut elintarvikelisäaineet ja seokset

Prominent Food GMP
elintarviketeollisuus-, HoReCa,sk- ja
leipomosektorille:
– mausteet ja mausteseokset 
– yrtit, pippurit 
– keitto- ja pata-ainekset 
– kastike- ja kylmäkastikeainekset
– jälkiruoka-ainekset ja tärkkelykset

Orat Oy
– mausteseokset ja marinadit
– lihaproteiinit

Vesantti Oy
– Wiberg-mausteseokset
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R. Österlund Ky Kb
– aromit ja konsentraatit
– elintarvikevärit
– emulgointi- ja sakeuttamisaineet
– kaakaotuotteet
– hedelmäjauheet ja -palat
– vihannestuotteet
– juomapohjat
– lakritsiuutteet
– makeutusaineet

PAKKAAMINEN

A&R Carton Oy
- elintarvikepakkauksia
- kartonkikotelot ja holkit
- kartonki-  ja alumiinivuuat

Auraprint Oy
– painetut tarrat, blancotarrat
– sleeverit ja muut muovietiketit
– kääreet
– lomakkeet

Bemis Valkeakoski Oy
– vakuumi- ja suojakaasupakkauslami-

naatit elintarviketeollisuudelle

Coveris Rigid Finland Oy
– Apet, PP, PS ja PLA rasiat, pikarit ja  
kannet
– kartonkivaippapikarit

Duni Oy
- pakkauskoneet ja suljentakalvot
- GN-mitoitetut ja take-away rasiat 
- räätälöidyt pakkausratkaisut

Faerch Plast A/S
– CPET, AMPET, APET, PP, PS ja PLA 

rasiat ja kannet
– Top Seal kuumasaumattavat kalvot

Hagson-Provitek Oy
– keino-, mauste- ja savukuoret
– vakuumi- ja kutistepussit, kalvot
– kinkkuverkot
– elintarviketeollisuuden koneet

Informa Oy
– etiketit, tarrat, kääreet ja 

tulostustarvikkeet
– merkintäjärjestelmät teollisuuteen
– merkintäjärjestelmien huolto- ja 

ylläpitopalvelut

Multivac Oy
– pakkaus- ja etiketöintikoneet

Orat Oy
– kammio- rasia- ja ratakoneet
– snorkkelikoneet
– pakkausrobotit
– koneiden huolto- ja ylläpitopalvelut
– makkarankuoret
– kutiste- ja laminaattipussit
– kutistekalvot

Pirkanmaan Laatuetiketti Oy
– painetut ja blanco etiketit ja tarrat
– liimapaperinauhat ja liitospaperit
– käsiapplikaattorit ja pöytätelineet

Pyroll Pakkaukset 
– kartonkipakkaukset 
– muovipussit ja -kassit 
– paperipussit, -kassit ja -kääreet 
– ratakalvot

Ravatek Oy
– pakkauskoneet  ja -järjestelmät
– avosuisten pussien ja säkkien suljenta
– ompelu-, liimaus- ja saumauslaitteet
 ja tarvikkeet

Sealed Air Oy – Cryovac
– Cryovac-pakkausjärjestelmät 
– Cryovac-kutistepussit
– Cryovac-pakkauskalvot ja -laminaatit 

Tarratuote Oy
– elintarviketeollisuuden rullatarrat
– blancot varastointiin, kolleihin ja

lavoihin
– tuote-, kerros-, vaakaetiketit ym.

RAAKA-AINEET

Bang & Bonsomer Group Oy  
– tärkkelykset
– sakeutus- ja hyytelöimisaineet
– proteiinit
– vitamiinit
– kuidut
– hapatteet
– antioksidantit
– aromit ja arominvahventeet

– aromit, värit

Condite Oy
Leipomo ja elintarviketeollisuuden 
raaka-aineet ja aineosat
– jauhot ja hiutaleet
– leipä-, kahvileipä- ja konditoriaseokset
– leivänparanteet
– peruna- , maissi- ja soijatuotteet
– riisit ja riisijauho
– mantelit ja pähkinät
– siemenet ja siemenseokset
– mausteet ja suolat
– kuivatut hedelmät
– suklaa- ja rasvakuorrutteet
– hedelmä-ja marjatäytteet
– margariinit 
– hedelmäsäilykkeet
– sokerit,sokerikoristeet ja siirapit
– munavalmisteet
– mallastuotteet

Laihian Mallas Oy
– erikoismaltaat
– tummat ja vaaleat mallasuutteet
– pakkauspalvelu

Leipurin Oy
– leipomoteollisuuden raaka-aineet
– elintarviketeollisuuden maku- ja 

rakenneaineet

 

Lihel Oy
– mausteet ja mausteseokset
– valmistus- ja lisäaineet
– fosfaatit
– marinadit ja marinadiseokset
– asiakaskohtaisesti räätälöidyt seokset

Linseed Oy
Suomen korkealuokkaisimmat
pellavaraaka-aineet ja asiantuntemus

MP-Maustepalvelu Oy
– valmistus- ja lisäaineet 
– asiakaskohtaisesti räätälöidyt  

seokset

Muna Foods Oy
- Scanegg-munajalosteet
- Kultamuna-kuorimunat

Roquette Nordica Oy
– natiivit ja modifioidut tärkkelykset
– tärkkelyssiirapit
– poliolit (xylitoli, sorbitoli, maltitoli ja

 mannitoli)
– proteiinit
– kuidut

– proteiinit
– kuidut

Senson Oy
– mallas- ja viljauutteet
– mallasjauhot
– entsyymit, mm. laktaasi
– hedelmäpalat ja –pastat
– makeuttajat mm. fruktoosi, siirapit ja 

stevia
– emulgointi- ja stabilointiaineet
– suodatuksen apuaineet
– analyysikitit ja reagenssit

Valio Oy 
Teollisuusmyynti
– maidot, kermat ja muut maitotuotteet
– juustot
– maito- ja herajauheet
– marmeladit ja hillot
– voi

SOPIMUSPAKKAAMINEN

Pack Company Oy / Novelpack Oy 
– monipuolinen valikoima kuivien 

tuotteiden sekottamiseen ja 
rahtipakkaamiseen

SUUNNITTELU, KEHITYS, 
KONSULTOINTI

AmiHelp Oy
- konsultointi ja yritysjohdon sparraus
- markkina- tai tuotealueen laajennus
- kustannusten hallinta
- kehittämisprojektit (Ely–keskus /  
  Tekes)

Oy Foodfiles Ltd
– kliininen tutkimus
– elintarvikkeiden rekisteröinti
 (mm. terveysväitteet, uuselintarvikkeet)

Envirovet Professionals
– elintarviketurvallisuuden auditoinnit
   ja koulutukset

Develab Oy
– business analyses 
– development projects

Larscon Oy
– HACCP, laatu- ja ympäristöjärjestelmät
– HACCPdoc® dokumentointijärjestelmä
– lämpötilanvalvonta ja lämpömittarit 
– tiedonkeruulaitteet ja - järjestelmät

Lihateollisuuden tutkimuskeskus 
LTK osuuskunta
– HACCP-, omavalvonta- ja 

laatujärjestelmäkonsultointi
– koulutuspalvelut
– kuluttajatestaukset
– laboratoriopalvelut
– lihatutkimuspalvelut
– teknologia- ja tuotekehityspalvelut

Lisacon Oy
– asiakaskyselyt, markkinatutkimukset
– uutuuksien kaupallistamistuki

Makery 
• tuotekehityspalvelut
• kuluttaja- ja markkinatutkimukset
• pakkausmerkinnät
• laitoshyväksyntään valmistavat 

palvelut
• ammattikeittiöiden kehityspalvelut

Nutrinet Oy
– ravitsemusasiantuntijapalvelut
– ravitsemusviestintä, käännökset
– asiantuntijamarkkinointi
– ravintosisältölaskenta
– ravitsemuskoulutus

Raksystems Anticimex
– elintarvikehygieniapalvelut
– koulutus
– näytteenottopalvelut
– tuhoeläintorjunta

Satafood Kehittämisyhdistys ry
– elintarvikealan kehityspalvelut
–  laaja-alaiset ympäristöteknologian  

palvelut

SEFO-konsultointi
– Elintarvikehygienian perusteet-kirja,
  muut oppimateriaalit usealla kielellä
– hygieniakoulutukset ja –testit usealla 

kielellä

TYÖHYGIENIA JA  
TURVALLISUUS

Diodema Ammattiasut
– työasut ammattilaisille

Laitosjalkine Oy
– työ-, suoja- ja turvajalkineet 

elintarviketeollisuuteen ja 
laboratorioihin

VOITELUAINEET

Klüber Lubrication Nordic A/S
– elintarvikehyväksytyt voiteluaineet
– teollisuuden voiteluaineet
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Suomessa

Lääkäripäivät 7.–9.1.2015 Helsinki,  

www.laakaripaivat.fi

Tieteen päivät 7.–11.1.2015 Helsinki,  

www.tieteenpaivat.fi

Educa 23.–24.1.2015 Helsinki,  

www.educamessut.fi

Pakkausten IPR – haasteet ja mahdollisuudet 
28.1.2015 Helsinki, www.pakkaus.com

PRO2015 -gaala 12.2.2015 Helsinki,  

www.aromilehti.fi/pro

Labquality Days 5.–6.2.2015 Helsinki,  

www.labquality.fi

easyFairs Myymälä, e-commerce Helsinki, 
Fastfood & Café & Ravintola 25.–26.2.2015, 

www.easyfairs.com/MYYMALA, www.eayfairs.

com/ECOMMERCEHKI, www.eayfairs.com/FFCR

ChemBio Finland & Kemian Päivät  
18.–19.3.2015 Helsinki, www.chembiofinland.fi,  

www.kemianseurat.fi

Teolliset palvelut & FlexoForum 2015  
25.–26.3.2015 Tampere, www.expomark.fi,  

www.pakkaus.com

Lähiruoka- ja luomumessut 26.–29.3.2015  

Helsinki, www.lahiruokaluomu.fi

Vuoden kokki - ja Vuoden Tarjoilija -kilpailut 

26.–27.3.2015, www.vuodenkokki.fi

Helsinki Beer Festival 10.–11.4.2015,  

info@helsinkibeerfestival.fi

Kemikaaliturvallisuus työpaikalla  

27.–28.4.2015 Tampere, www.ttl.fi/koulutus

Elintarvikepäivä 5.5.2015 Helsinki, www.etl.fi

Taitaja2015 5.–7.5.2015 Turku,  

www.taitaja2015.fi

NBC 2015 Symposium 18.–21.5.2015  

Helsinki, www.nbcec.fi

Yhdyskuntatekniikka 2015 & Vesihuolto 2015 

20.–21.5.2015 Turku, www.yhdyskuntatekniikka.fi, 

www.vvy.fi/vesihuolto2015

Helsinki Chemicals Forum 28.–29.5.2015, 

www.helsinkicf.eu

LOGISTIIKKA-KULJETUS 11.–13.6.2015 Helsinki, 

www.logexpo.fi

 

Ulkomailla

10th International Conference on Bio-Organic 
Chemistry 11.–15.1.2015 Pune (Intia), 

www.iiserpune.ac.in

The Future of Aromatics 14.–15.1.2015  

Amsterdam, www.wplgroup.com

1st Annual Food Tank Summit 21.–22.1.2015  

Washington d.C., www.FoodTank.com

International Conference on Nutrition and 
Diagnostics 26.1.2015 Istanbul, www.waset.org

UPAKOVAK/UPAK ITALIA 2015 27.–30.1.2015 

Moskova, www.upakovak-upakitalia.de

Bocuse d'Or 28.–29.1.2015 Lyon,  

www.bocusedor.com

9th European Additives & Colours Conference 

23.–25.2.2015 Barcelona, www.4spe.org/ace15

EuroCIS 24.–26.2.2015 düsseldorf,  

www.eurocis.com

Green Polymer Chemistry 18.–19.3.2015 Köln, 

www.amiplastics.com

Biovision 2015 9.–10.4.2015 Lyon,  

www.biovision.org

18th PPP Africa 7.–9.5.2015 Nairobi (Kenia), 

www.exhifairs.com/kp

16th Nordic Sensory Workshop 11.–12.5.2015 

Oslo, www.esn-network.com

Nordic View to Sustainable Rural Development 
16.–18.6.2015 Riika, http://njfcongress.eu/

n  T A P A H T U M A K A L E N T E R I

n  N I M I T Y K S I Ä

• Insinööri Harri Joki on nimitetty Vossi Groupin 

tuotepäälliköksi vastuualueenaan JAX elintarvi-

keteollisuuden voiteluaineet ja -ratkaisut.

• MMM Johanna Kähkönen on valittu Cloetta Suo-

mi Oy:n Markkinoinnin projektitiimiin Project 

Manager -tehtävään. Hänen vastuulleen kuulu-

vat purukumien ja pastillien projektijohto.

• Juha Vanhainen aloittaa työnsä Apetit Oyj:n toi-

mitusjohtajana 16.3.2015. Apetit Oyj:n toimitus-

johtajaksi 29.4.2014 nimitetty Apetit Oyj:n hal-

lituksen varapuheenjohtaja Veijo Meriläinen jat-

kaa hallitustoimensa ohella toimitusjohtajana 

Vanhaisen aloittamiseen saakka.

• Tiina Virtanen on nimitetty Elintarviketeollisuus-

liiton HR- ja talousasiantuntijaksi 24.10.2014 al-

kaen.

• Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 

MTT:n johtokunta on nimittänyt viisi uutta pro-

fessoria kutsumenettelyllä ja vakinaistanut kak-

si professuuria. Uudet kutsuprofessorit ovat 

PhD Toivo Muilu, MMT Arto Huuskonen, FT Saila 
Karhu, MMT Jarkko Niemi ja PhD Ismo Strandén. 

Muilu on nimitetty kutsuprofessoriksi ajalle 

1.12.2014–30.11.2019, muut kutsuprofessorit 

viisivuotiskaudeksi 1.11.2014–31.10.2019. Muilu 

nimitettiin maaseutututkimuksen, Huuskonen 

naudanlihan tuotannon tutkimuksen, Karhu 

puutarhatutkimuksen, Niemi eläinten terveyden 

ja hyvinvoinnin taloustieteen sekä Strandén las-

kennallisen genetiikan professoriksi. MTT:n joh-

tokunta on vakinaistanut FT Johanna Vilkin mää-

räaikaisen kutsuprofessuurin 1.11.2014 lukien 

myynti, FM Olli Kosonen projektipäälliköksi 

29.9.2014 alkaen vastaamaan projektitoiminnas-

ta ja prosessien kehittämisestä ja Simo Raatikai-
nen keittiömestariksi 30.9.2014 alkaen vastuu-

alueenaan henkilöstöravintola-, kokous- ja edus-

tuspalvelujen kehittäminen. Restonomi YAMK 

Petra Savolainen on nimitetty kehityspäälliköksi 

4.11. alkaen vastaamaan yhtiön palvelujen kehit-

tämisestä ja restonomi AMK Jussi Vahteristo Ete-

lä-Suomen aluepäälliköksi 2.10. alkaen.

• KTM Tomi Tanninen on nimitetty 1.11.2014 alkaen 

Arla Oy:n talous- ja hallintojohtajaksi ja johtoryh-

män jäseneksi. 

• Kaupan liiton hallituksen varapuheenjohtajaksi 

on valittu Kesko Oyj:n pääjohtajana 1.1.2015 

aloittava Mikko Helander.
• Ruokatiedon hallitukseen on valittu uusina jäse-

ninä yrittäjä Teppo Ylä-Hemmilä Viipurilaisesta 

Kotileipomosta, tutkimuspäällikkö Piia Jallinoja 

Kuluttajatutkimuskeskuksesta ja toimituspääl-

likkö Mari Hannuksela Lihakeskusliitosta. Halli-

tuksen puheenjohtajana vuonna 2015 jatkaa joh-

taja Rauno Hiltunen Valiosta ja varapuheenjohta-

jana toiminnanjohtaja Antti Sahi MTK:sta.

• Tiimipäällikkö Tiina Santonen Työterveyslaitok-

selta on nimitetty Euroopan kemikaaliviraston 

(ECHA) riskinarviointikomiteaan.

• MMM,MBA Juha Nuutila on valittu ProAgria Kes-

kusten Liiton toimitusjohtajaklsi 27.11.2014.

• Elinkeinonelämän keskusliiton hallituksen pu-

heenjohtajaksi on valittu TkT Matti Alahuhta 
1.1.2015 alkaen.

tutkimusalana kotieläintuotannon nutrigeno-

miikka. PhD Reimund Rötterin määräaikainen pro-

fessuuri on vakinaistettu 1.11.2014 lukien tutki-

musalana tuotannon ekologia ja tuotantojärjes-

telmien mallintaminen.

• KTM Johanna Sewon-Kievari on aloittanut Suomen 

Nestlé Oy:n toimitusjohtajana 1.11.2014.

• TkT Gun Wirtanen on nimitetty professoriksi (As-

sociate professor in Hygienic Design and Clean-

ability) Technical University of Denmarkin Natio-

nal Food Instituten yksikköön Division of Indust-

rial Food Research.

• Jostec Oy:n projektipäälliköksi on nimitetty Pekka 
Kallio vastuualueenaan sähkö- ja automaatio-

suunnittelu sekä asiakaspalvelu.

• Atria Oyj:n toimitusjohtaja Juha Gröhn jatkaa Elin-

tarviketeollisuusliiton puheenjohtajana vuonna 

2015 ja ensimmäisenä varapuheenjohtajana VAA-

SAN Oy:n toimitusjohtaja Esa Rautalinko. Uutena 

toisena varapuheenjohtajana aloittaa Paulig Oy:n 

konsernijohtaja Jaana Tuominen.

• Aivo Varem on aloittanut Saarioinen Eesti Oü:n 

toimitusjohtajana.

• Kari Finska on aloittanut 1.9.2014 Valion Kulutta-

jatuotteiden viennin ja teollisuusmyynnin kaupal-

lisena johtajana.

• Ilkka Harju on aloittanut Pyroll Oy:ssä pakkaus-

suunnittelun johtajana.

• Leijona Catering Oy:ssä on tehty useita nimityk-

siä. BSc (Hotel Management) Marko Ilvonen on 

nimitetty myyntipäälliköksi 15.9.2014 alkaen vas-

tuualueenaan henkilöstöravintolapalvelujen 
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ISS Palvelut Oy seuran 
kannattajajäseneksi

Suomen johtava kiinteistö- ja toimitilapal-
veluyritys ja maan kolmanneksi suurin yk-
sityinen työnantaja ISS Palvelut Oy on Elin-
tarviketieteiden Seuran uusin kannattajajä-
sen.

− Suomessa palveluksessamme on noin 
11 500 henkilöä. ISS:n liikevaihto oli 534 mil-
joonaa euroa vuonna 2013. ISS Palvelut Oy 
on osa kansainvälistä ISS-konsernia, jonka 
pääkonttori on Tanskassa. Maailmanlaa-
juisesti ISS:n palveluksessa on noin 530 000 
työntekijää yli 50 maassa. Olemme sekä glo-
baali että lokaali toimija, ISS Elintarvikete-
ollisuuden palveluiden asiakkuusjohtaja 
Tero Yliselä kertoo.

Elintarviketeollisuus on ISS:lle merkittä-
vä toimiala, mistä on osoituksena oma ISS 
Elintarviketeollisuuden palvelut -yksikkö.

− Olemme toimineet elintarvikealalla jo 
yli 30 vuotta erikoistuen yritysten tuotan-
totilojen ja -laitteiden hygieniaratkaisuihin. 
Tämän ohella tuotamme palveluita elintar-
viketeollisuuden asiakkaillemme muun 
muassa tuotannon teknisessä kunnossapi-
dossa, turvapalveluissa, kiinteistönhuollos-
sa, tuhoeläinhallinnassa, ravintolapalve-
luissa ja toimitilapalveluissa. Yksikössäm-
me on noin 500 henkilöä eri puolilla maata. 
Toimimme muun muassa lihanjalostus- ja 
valmisruokateollisuudessa, mylly- ja leipo-
moteollisuudessa sekä makeisteollisuudes-
sa, Yliselä tarkentaa.

Keskiössä laatu sekä energia- ja 
ympäristöratkaisut

Fokuksena on kehittää palveluita nykyisil-
le asiakkaille. "Kerralla oikein − turvalli-

uutta ja tehokasta. Uskomme, että menes-
tys edellyttää yhteistä pohtimista ja mah-
dollisuuksien aktiivista luomista, Yliselä 
vakuuttaa.

Seura on jo entuudestaan tuttu, sillä Ke-
hittyvä Elintarvike -lehti on tullut pitkään 
yrityksen moniin eri osoitteisiin.

− Lehteä on luettu tehokkaasti, ja nyt oli 
korkea aika ottaa askel kannatusjäseneksi, 
Yliselä tähdentää.

Hän aloitti ISS Elintarviketeollisuuden 
palvelut -yksikön vetovastuussa viime tam-
mikuussa eikä ole vielä ehtinyt mukaan 
seuran toimintaan henkilökohtaisesti.

− Tässä vaiheessa en kerro ideoita seu-
ran toiminnan kehittämiseksi, mutta poh-
jalaisena voin sanoa, että kun jotain tulee 
mieleen, niin ilmoitan sen kyllä. n

sesti" -slogan korostaa laadun ja työturval-
lisuuden merkitystä.

− Ne molemmat ovat meille äärimmäisen 
tärkeitä. Laadun yhtenä kehitysosana olem-
me luoneet elintarvikealan työntekijöillem-
me mittavan koulutusohjelman, joka käyn-
nistyy vuoden 2015 alussa. Keskitymme 
myös aiempaa enemmän projektienhallin-
taan lähtökohtana asiakkaiden tarpeet. Täl-
lä hetkellä tärkeimpinä tutkimuskohteina 
ovat laadun ohella energia- ja ympäristöte-
hokkuuden ratkaisut, Tero Yliselä toteaa.

Yrityksen toimintajärjestelmä on serti-
fioitu ISO9001- ja 14001-standardien mu-
kaiseksi ja ISO22000 -sertifioinnin hankin-
taprosessi on alkamassa.

− Suurimmat hyödyt on mahdollista saa-
vuttaa silloin, kun toimimme niin sanotun 
IFS (Integrated Facility Services) -monipalve-
lumallin mukaisesti. Tällöin me vastaam-
me toiminnasta, eivätkä eri toimijoiden vä-
liset tiedonkulun katkokset tai työaikojen 
yhteensovittamisen haasteet ole selitys, 
Yliselä sanoo.

Tiiviimpää yhteistyötä  
seuran kanssa ja kautta

ISS Palvelut Oy liittyi seuran jäseneksi, 
koska yrityksessä halutaan siivoamisen ja 
kiinteistöhuollon lisäksi olla vahvasti mu-
kana varmistamassa elintarvikealan me-
nestystä ja taata osaltaan, että kuluttajat 
saavat turvallista ja terveellistä ruokaa.

− Haluamme seurata elintarvikealan 
keskustelua ja kehitysnäkymiä laaja-alai-
sesti, sillä eri toimijoiden välisessä yhteis-
työssä on aito mahdollisuus kehittää jotain 

Haluamme seurata elintarvikealan 
keskustelua ja kehitysnäkymiä laaja-alaisesti, 
sillä eri toimijoiden välisessä yhteistyössä 
on aito mahdollisuus kehittää jotain uutta 
ja tehokasta, ISS Elintarviketeollisuuden 
palveluiden asiakkuusjohtaja Tero Yliselä 
painottaa.

Ku
va

: i
SS

TEEMAT JA ILMESTYMISPäIVäT 2015
numero teema ilmestyy
 1 Laboratorio, Analytiikka & Valvonta 27.2.
 2 Raaka-aineet, Lisäaineet & Ravitsemus 24.4. 
 Erikoisteema: Lihateollisuus
 3 Tutkimus, Tuotekehitys & Kaupallistaminen  12.6. 
 Erikoisteema: Työturvallisuus
 4 Tuotanto, Koneet & Laitteet 25.9. 
 Erikoisteema: Puhtaanapito
 5 Ruokatrendit, Vastuullisuus & Terveys 30.10. 
 Erikoisteema: Kylmätekniikka
 6 Jakelukanavat, Markkinointi & Vienti 11.12. 
 Erikoisteema: Koodit

Kehittyvä 
Elintarvike
www.kehittyvaelintarvike.fi
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ATJ:n seminaari 
9.2.2015

ATJ järjestää seminaarin 9.2.2015  
Tieteiden talolla Helsingissä.

Alustava otsikko on Aistien maailma lasten  
silmin − mitä saadaan selville aistinvaraisen 

tutkimuksen keinoin.
Laita aika jo kalenteriisi!

Elintarvike- 
väärennöksistä  

seminaari  
Kemian Päivillä19.3.

Elintarvikeväärennösten selvittämistä  
käsitellään Kemian Päivillä maaliskuussa 2015 

Helsingissä. Tieteen keinoin elintarvikeväärennök-
siä osoittamassa -seminaari pidetään  

torstaina 19.3.
Elintarvikekemian seminaarissa esiteltävät ana-

lyyttiset menetelmät ja innovaatiot tarjoavatkin eri-
laisia vaihtoehtoja elintarvikkeen aitouden osoitta-
miseksi. Seminaarin järjestävät Kemian Seurat ja 

Elintarviketieteiden Seura.

12.00 Seminaarin avaus;  
erikoistutkija Eila Järvenpää, MTT

12.05 Yleistä elintarvikepetoksista ja niiden 
taloudellisesta merkityksestä 
ylitarkastaja Jussi Peusa, Evira

12.30 Yleiskatsaus elintarvikkeiden väären-
nöstutkimuksiin  
laboratorionjohtaja Janne Nieminen, Tulli-
laboratorio

13.15 Pikamenetelmät luomutuotteiden  
aitouden osoittamiseksi 
erikoissuunnittelija Marjo Särkkä- 
Tirkkonen, Helsingin yliopiston Ruralia- 
instituutti

13.45 Kahvitauko

14.15 Fenoliset yhdisteet väärennösten  
osoittamisessa  
FT Anja Primetta, Lignell&Piispanen

14.45 DNA-menetelmät aitoustutkimuksissa  
– mahdollisuudet ja rajoitukset 
erikoistutkija Annikki Welling, Evira

15.30 Yhteenveto ja loppukeskustelu

Lisätietoja:

www.kemianseurat.fi

Kutsu Turun  
Elintarviketutkijain 

Seura ry:n  
vuosikokoukseen

TETSin vuosikokous pidetään tiistaina 
10.2.2015 klo 17:30 alkaen Raisio Oyj:n tiloissa 

(Raisionkaari 55, Raisio)

Ennen varsinaista kokousta kuullaan Raision yri-
tysesittely ja kokouksen jälkeen TETSin opiskeli-
jastipendin saajan esitys opinnäytetyöstään.

Kokouksen esityslista:

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaski-
jan valinta

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Esityslistan hyväksyminen

6. Vuoden 2014 toimintakertomus

7. Vuoden 2014 tilit ja tilintarkastajien lausunto

8 Tilinpäätöksen vahvistaminen, toiminta- 
kertomuksen hyväksyminen ja hallituksen  
vastuuvapaus

9. Jäsenmaksuista päättäminen

10. Sihteeri-taloudenhoitajan palkkiosta  
päättäminen

11. Vuoden 2015 toimintasuunnitelma ja  
talousarvio

12. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheen- 
johtajan, sihteerin ja muiden jäsenten valinta

13. Kahden toiminnantarkastajan ja heidän  
varamiestensä valinta

14. Opiskelijastipendi

15. Kunniajäsenten kutsuminen

16. Tiedotuksen kehittäminen

17. Muut asiat

18. Kokouksen päättäminen

Ilmoittautumiset viimeistään 5.2.2015  
osoitteeseen: tets@ets.fi

Tervetuloa!

TETSin hallitus
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Seuran toimintaa
Elintarviketieteiden Seura ja Kehittyvä Elin-
tarvike -lehti olivat 11. marraskuuta Helsin-
gin yliopiston Viikin kampuksella esitte-
lemässä seuraa ja lehteä elintarviketietei-
den opiskelijoille teemalla Elintarvikeketju 
esittäytyy. Paikalla oli myös elintarvike-
asiantuntija Mari Lukkariniemi Elintar-
viketeollisuusliitosta kertomassa Suomen 
elintarviketeollisuudesta sekä esittelemäs-
sä liittoa ja omaa urapolkuaan.

Jalkautuminen Viikkiin sai kiitosta opis-
kelijoilta ja yliopiston henkilökunnaltakin. 
Opiskelijoita kiinnostivat tulevaisuuden 
uramahdollisuudet elintarvikealalla. Seu-
raan liittyi Viikissä 14 opiskelijajäsentä.

Ukrainan kriisi esillä syyskokouksessa
Seuran syyskokous pidettiin 2.12.2014 Hel-
singissä. Ennen kokousta Elintarviketeol-
lisuusliiton toimitusjohtaja Heikki Juuti-
nen piti esityksen Ukrainan kriisi on vai-
kusesta elintarvikealalla.

Stipendi Heikki Aisalalle
Seuran hallitus palkitsi Heikki Aisalan 400 
euron stipendillä kokouksessaan 25.11. Ai-
salan opinnäytetyö Kypsennetyn perunan 
kemiallinen koostumus ja aistittava laatu on 
tehty Turun yliopistossa.

Uusia jäseniä seuraan
Hallituksen kokouksessa 25.11. hyväksyt-
tiin seuraan 21 uutta jäsentä: Juhana Lai-
nen, Liisa Helamaa, Johanna Salo, Eero 
Koivisto, Jonna Erkkola, Mari Kukkola, 

Ilmoita muutoksista yhteystiedoissa  
osoitteeseen info@ets.fi

Muistathan ilmoittaa, kun osoitteesi ja  
muut yhteystietosi (ml. sähköpostiosoite)  

muuttuvat!

ETS:n kannattajajäsenet 
ja edut
Ammeraal Beltech Oy
Apetit Pakaste Oy
Atria Oy
Caldic Finland Oy
CGI Suomi Oy 
Oy delta-Enterprise Ltd
Elintarviketeollisuusliitto ry
Elixi Oil Oy 
Eurofins Scientific Finland Oy
Fazer Leipomot Oy
Finnbakels Oy
Oy Foodfiles Ltd
Givaudan Finland 
HK Ruokatalo Oy
Hosmed Oy 
If Vahinkovakuutus Oy
ISS Palvelut Oy
Kauppamyllyjen Yhdistys ry
KiiltoClean Oy
Leipurin Oy
Makery
Ordior Oy
Orkla Foods Finland Oy
PANalytical
Polttimo Yhtiöt Oy
Raisio Oyj
Roquette Nordica Oy
Ruokakesko Oy
Saarioinen Oy
Sinebrychoff Oy Ab
VAASAN Oy
Valio Oy
Ky R. Österlund Kb
World Courier (Finland) Oy

Turun Elintarviketutkijain Seuran  
kannattajajäsen
Condite Oy

ETS:n kannattajajäsenedut
• Kannattajajäsenestä tehdään esittelyjuttu 

Kehittyvä Elintarvike -lehteen.
• Kannattajajäsen saa ETS:n kotisivulta lin-

kin kannattajajäsenen kotisivuille.
• Kannattajajäsen saa yhden Kehittyvä Elin-

tarvike -lehden vuosikerran jäsenmaksua 
vastaan + halutessaan lisäksi 1–5 kestoti-
lausvuosikertaa 50 % alennuksella.

• Kannattajajäsenten edustajat saavat 25 % 
alennuksen ETS:n järjestämiin maksullisiin 
seminaareihin.

Erkki Vasara, ETM
puheenjohtaja
MTT
Humppilantie 4
31600 JOKIOINEN
p. 0400 699 209
erkki.vasara(at)mtt.fi

Heikki Manner, MMM
varapuheenjohtaja
Jovant Oy
Räätälintie 2
07880 LILJENDAL
p. 050 338 2930
heikki.manner(at)luukku.com

Laura Hyvärinen, ETM, LuK
Rukki Finland Oy
Piikuja 3 B 23
01600 VANTAA
p. 040 167 7425
laura(at)rukki.fi

Marika Jestoi, FT
Evira
Mustialankatu 3
00790 HELSINKI
p. 040 487 7798
marika.jestoi(at)evira.fi

Oskar Laaksonen, FT
Biokemian
ja elintarvikekemian laitos
Vatselankatu 2, Arcanum. 
20014 TURUN YLIOPISTO
p. (02) 333 6875
oskar.laaksonen(at)utu.fi

Tiina Luoma, MMM
Inex Partners Oy
Karantie 2
02630 ESPOO
p. 040 703 8848
tiina.luoma(at)sok.fi

Elisa Piesala, ETM
Elintarviketeollisuusliitto ry
PL 115
00241 HELSINKI
p. 040 7546824
elisa.piesala(at)etl.fi

Elina Säde, ELT
Elintarvikehygienian
ja ympäristöterveyden osasto
Eläinlääketieteellinen  
tiedekunta
PL 66,  
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
p. (09) 191 57 118
elina.sade(at)helsinki.fi

Terhi Virtanen, ETM
ETS ry:n viestintä- ja  
talousassistentti
ETS ry
PL 115, 00241 HELSINKI
p. 040 501 6279
info(at)ets.fi

Elintarviketieteiden Seuran yhteystiedot 2014
Elintarviketieteiden Seuran hallitus

Emma Mäkelä, Jasmina Tervonen, Heli 
Sirén, Susanna Pussila, Elisa Kulin, Ma-
rika Tikkanen, Hanna Blankenstein, Son-
ja Suvanto, Päivi Sorvali, Maijuleena Sal-
minen, Irina Männistö, Laila Matikainen, 
Tiina Wickman-Viitala, Hanna Mahné ja 
Anni Kortekangas.
Tervetuloa mukaan seuran toimintaan!

Jaostojen toimintaa
TETS järjesti 11.11. raakakakkukurssin Tu-
russa. Kurssista voit lukea lisää seuraavas-
ta lehden numerosta.

ETMJ tutustui Lidlin toimintaan Suo-
messa 9. joulukuuta Lidl Suomi Ky:n pää-
konttorissa Vantaan Kaivokselassa.

Kurkistus kevääseen 2015
ATJ järjestää perinteisen helmikuun semi-
naarin 9.2.2015 Tieteiden talolla Helsingis-
sä. Merkitse jo päivä kalenteriin!

Teemana on tällä kertaa lapset, alusta-
valla otsikolla Aistien maailma lasten silmin 
− mitä saadaan selville aistinvaraisen tutkimuk-
sen keinoin?  Seminaari alkaa noin kello 10. 
Lisäksi ATJ suunnittelee yritysvierailua 
myöhemmin keväällä Turun seudulle.

TETSin vuosikokous pidetään tiistaina 
10.2.2015 klo 17.30 alkaen Raisio Oyj:n tilois-
sa (Raisionkaari 55, Raisio). Kutsu kokouk-
seen löytyy ETS-sivuilta.n

Joulunalusterveisin

Terhi Virtanen

www.salpaus.fi

KOULUTUS VIE AINA ASKELEEN ETEENPÄIN
Koulutustarjontamme vuonna 2015

Elintarvikeala
 • Elintarvikealan perustutkinto, leipuri-
kondiittori  

 • Kondiittorin ammattitutkinto 
 • Leipurin ammattitutkinto
 • Leipurimestarin erikoisammattitutkinto

Lisätietoja
Markku Jousala, puh. 044 7081427, 
markku.jousala@salpaus.fi

Hotelli-, ravintola-  
ja cateringala 

 • Hotelli-, ravintola- ja cateringalan 
perustutkinto

 • Ravintolakokin ammattitutkinto 
 • Suurtalouskokin ammattitutkinto
 • Tarjoilijan ammattitutkinto
 • Dieettikokin erikoisammattitutkinto
 • Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen 
erikoisammattitutkinto

Lisätietoja 
Nina Kankkunen, puh. 044 708 1581, 
Elina Lestinen, puh. 044 708 1580

etunimi.sukunimi@salpaus.fi,  
maratael@salpaus.fi 

Kotityö- ja puhdistus- 
palveluala

 • Kotityö- ja puhdistuspalvelujen 
perustutkinto, toimitilahuoltaja ja 
kodinhuoltaja

 • Kotityöpalvelujen ammattitutkinto
 • Laitoshuoltajan ammattitutkinto
 • Siivoustyönohjaajan 
erikoisammattitutkinto

 • Siivousteknikon erikoisammattitutkinto

Kiinteistöpalveluala
 • Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, 
toimitilapalvelujen osaamisala, 
toimitilahuoltaja

 • Kiinteistöpalvelujen ammattitutkinto, 
toimitilahuollon osaamisala

Järjestämme henkilöstökoulutusta ja 
osaamiskartoitusta yrityksen työntekijöille 
ja työnjohdolle. 

 • Lähde Clean Card -laatumatkalle
 • Palveluja kotiin -passi

Tuholaistorjujan koulutus
Koulutuskeskus Salpaus on hakenut 
Tukesilta kouluttajaoikeuksia tuho-
laistorjujan tutkinnon koulutuksen 
toteuttajaksi ja tutkinnon vastaan-
ottajaksi. Koulutus on suunnitteilla 
helmikuussa 2015.

Lisätietoja 
Ritva Kareketo, puh. 050 380 8307, 
ritva.kareketo@salpaus.fi

maratael@salpaus.fi

Tutkintoihin, osatutkintoihin ja koulu-
tuksiin voit hakeutua joustavasti oman 
tarpeesi mukaan – jatkuva haku! 

Järjestämme eri alojen henkilöstökou-
lutusta ja osaamiskartoitusta yrityksen 
työntekijöille ja työnjohdolle. 

Tutustu kaikkiin koulutuksiimme  
www.salpaus.fi
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ritva.kareketo@salpaus.fi

maratael@salpaus.fi

Tutkintoihin, osatutkintoihin ja koulu-
tuksiin voit hakeutua joustavasti oman 
tarpeesi mukaan – jatkuva haku! 

Järjestämme eri alojen henkilöstökou-
lutusta ja osaamiskartoitusta yrityksen 
työntekijöille ja työnjohdolle. 

Tutustu kaikkiin koulutuksiimme  
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RasvaistaJoulua ja Voideltua Uutta Vuotta !

TURVALLISUUTTA JA TEHOKKUUTTA 
ELINTARVIKETEOLLISUUTEEN 
Tehokkuutta, suorituskykyä ja laatua — CASSIDA -elintarvikelaatuiset voiteluaineet

CASSIDA -tuoteperhe kattaa elintarviketeollisuuden vaatimat voiteluainetarpeet;  
erikoisrasvat ja öljyt. Tuotteet noudattavat korkeimpia turvallisuus- ja laatustandardeja.  
Kaikki tuotteet ovat NSF International:n hyväksymiä luokassa H1 ja ovat ISO 21469 -standardin 
hyväksymiä.

CASSIDA -tuotteiden suorituskyky, yhdistettynä Fuchs Oil Finland:n tarjoamaan asiantuntevaan 
palveluun, takaavat voiteluaineiden osalta tuotantolaitoksesi optimaalisen   toiminnan niin  
tehokkuuden, laadun, kulujen sekä turvallisuuden kannalta katsottuna.

Ota yhteyttä ja kysy lisää:

Fuchs Oil Finland Oy 
fuchs@fuchs-oil.fi
Puh. 020 745 96 60
 
www.fuchs-oil.fi


