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yöelämässä ratkaisee yhteistyön sujuvuus, kiteyt-

Kuva: Jorma Talja

Työyhteisössä
tarvitaan kaikenikäisiä

Academic Workin julkaiseman Young Professional Attrac-

tää työelämäprofessori Outi Ihanainen-Rokio

tion Index -tutkimuksen mukaan suomalaisista nuorista

tämän lehden kolumnissa. Hänen mukaansa toi-

ammattilaisista vain kolmasosa on valmis sitoutumaan

mivat rutiinit varmistavat, että jokaisella on tilaa

työnantajaansa yli viideksi vuoksi. Tanskalaisista vastaa-

ja aikaa olla oma itsensä ja mahdollisuus panostaa kehit-

jista 74 prosenttia olisi siihen valmis. Suomalaisten vas-

tymiseen.

taajien tärkeimpiä syitä pysyä samassa työpaikassa ovat

Rutiinitöitä ja niiden tekijöitä vähätellään turhaan.
Rutiinityöt heijastuvat muun muassa asiakaspalveluun ja
sujuvaan työarkeen, eli hyvin hoidetuista rutiinitöistä hyö-

hyvät suhteet esimieheen ja työkavereihin sekä etenemismahdollisuudet yrityksen sisällä.
Tutkimusyritys Universumin helmi-elokuussa 2018
toteutetun kyselyn mukaan jopa 42 pro-

tyvät kaikki.

senttia suomalaisista harkitsee työnantajan
vaihtamista seuraavan 12 kuukauden aikana.

Työeläkealan ja Kelan teettämässä tut-

Ruotsissa vastaava luku oli 35, Tanskassa 33

kimuksessa kysyttiin organisaatioiden rekrytoinnista vastaavilta näkemyksiä tulevaisuuden työelämässä tarvittavista taidoista, työhyvinvoinnin ylläpidosta ja suhtautumisesta alle
30-vuotiaisiin ja yli 50-vuotiaisiin.
Yli 50-vuotiaita työntekijöitä rasittavat jaksamisongelmat ja madaltanut oppimiskyky,

Pienellä maalla
ei ole varaa
muuhun.

ja Norjassa 31 prosenttia.
Akavan tammi-helmikuussa 2018 teettämän selvityksen mukaan 18−35-vuotiaat
ovat valmiita muuttamaan ulkomaille
menestyäkseen paremmin työurallaan:
44 prosenttia pitää ulkomaille muuttoa

mutta he ovat ammattitaitoisia, näkemykselli-

itselleen todennäköisenä vaihtoehtona.

siä, pitkäjänteisiä ja vastuuntuntoisia. Nuorilta

Yhtä moni pitää tärkeänä, että työympäristö

löytyy innostusta, joustavuutta ja ennakkoluu-

on kansainvälinen.

lottomuutta, mutta sitoutuminen ja työmoraali
voivat olla alhaisia.
Johtaja Nikolas Elomaa Työeläkevakuuttajat Telasta

Elintarvikealalla täytyy miettiä keinoja, joilla voidaan pitää töissä kaikenikäiset työntekijät. Tätä työtä teh-

uskoo, että vanhempien ikäluokkien houkuttavuus työ-

dään ammattitaitoisesti monissa yrityksissä. Inhimillisen

markkinoilla kasvaa. Yli 50-vuotiailla työodotukset ja

työelämän esiinmarssi -jutussa kerrotaan, miten asioita hoi-

todellisuus kohtaavat. Toiveet varttuneempien työnteki-

detaan Vaissilla, Fazerilla, Saarioisella, Atrialla ja Valiol-

jöiden siirtymisestä sivuun vähentävät työhön sitoutu-

la. Muun muassa mentoroinnit, trainee-ohjelmat, opin-

mista ja edesauttavat vaihtuvuutta. Jos taas nuorille on

näytetyöt ja rahalahjoitukset oppilaitoksille ja professuu-

tarjolla vain pätkätöitä, heiltä on turha odottaa sitoutu-

reihin osoittavat, että moni elintarvikeyritys on tosissaan.

mista.

Myös julkisen vallan on syytä lisätä panoksiaan maan
tärkeimpään pääomaan: osaamiseen. Suomessa kannattaa

Useiden kyselytutkimusten mukaan suomalaiset

pitää kiinni hyvästä perus- ja jatkokoulutuksesta ja kehit-

ovat muita pohjoismaalaisia herkempiä vaihtamaan työ-

tää työkäytäntöjä ja osaamista huomioiden kaikenikäiset

paikkaa. Studentworkin Nuoret osaajat työelämässä 2018

työntekijä. Näin pienellä maalla ei ole varaa muuhun.

-kysely selvitti nuorten ammattilaisten ajatuksia ja työelämän odotuksia Suomessa ja Ruotsissa. Nuoret haluavat työelämältä paljon sellaista, mitä ei voi mitata rahalla.
He arvostavat erityisesti työn merkityksellisyyttä, joustavuutta työn ja vapaa-ajan yhdistämiseen, monipuolisia
kehittymismahdollisuuksia ja hyviä työkavereita.
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Jätevesilietteen haitta- ja
lääkeaineiden kertymisestä tarvitaan
lisätutkimuksia. PProduct -hankkeessa
tutkittiin jätevesilietteiden
sisältämien orgaanisten haittaaineiden kulkeutumista kauraan
kasvihuonekokeella.
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Tiede & Tutkimus

Vientilupia
Etelä-Afrikkaan
Etelä-Afrikka on merkittävä vientimaa
suomalaiselle kauralle. Vuonna 2017 Suomi sai luvat kuntoon myös maitotuotteiden viennille. Kuvassa Valion tuotteita
Dischem-ketjun myymälässä.
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TEKSTI: työelämäprofessori Outi Ihanainen-Rokio, Helsingin yliopisto

Uteliaisuus imaisi
tutkimustehtäviin

H

ämeen ammattikorkeakoulun
(HAMK) biotalouden tutkimusyksikön johtajasta Annukka Pakarisesta piti tulla ala-asteen
opettaja, biokemisti tai syöpä-

tutkija.
− Mitään niistä ei sinällään toteutunut,
mutta ainakin työskentelen nyt opettajien
kanssa, ja työssäni on paljon bioa, kemiaa
ja tutkimusta, Pakarinen summaa.
Biotalouden tutkimusyksikössä tehdään
alue- ja alakehittämisen lisäksi soveltavaa tutkimusta, jota integroidaan opiskelijoiden arkeen ja tehdään yhteistyössä alan
yritysten kanssa.
− Johdan hienoa tutkimusporukkaa ja
olen mukana koko elintarvikeketjun tutkimuksessa maaperästä alkutuotannon ja jalostuksen kautta takaisin maaperään, hän
toteaa.
Tutkimusyksikkö toimii muun muassa
Mustialan maatilalla, Lepaan puutarhoilla, Evon metsässä ja Sairion koemeijerissä.
Pakarisen mielestä innostavimpia painopisteitä on älykäs biotalous, jossa biologisten prosessien hallinnassa ja simuloinnissa
hyödynnetään monitahoista datan keruuta
ja analysointia.
Pakarinen tunnustaa, että uteliaisuus
erilaisiin asioihin ja uuden kehittäminen
ovat vahvasti osa hänen luonnettaan.
− Tutkimusideoiden kehittely ja soveltava, käytännön ratkaisuihin suuntautuva
tutkimus on erittäin innostavaa. Labraan ja
kädet savessa tekemiseen on välillä kaipuu,
mutta juuri nyt siihen ei ole aikaa.

Monipuolinen opinto- ja työura
Pakarisen opinto- ja työura ovat monipuolisia ja polveilevia. Hänellä on kemiantekniikan diplomi-insinöörikoulutus Lappeenrannan teknillisestä korkeakoulusta, joka on
nykyisin teknillinen yliopisto. Hän valmistui
vuonna 1997 pääaineenaan prosessi- ja ympäristöanalytiikka. Diplomityössä hän analysoi tilastollisesti erään laajan tutkimusprojektin analyysien oikeellisuutta.
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Vuosina 2007−2008 Pakarinen suoritti ammatilliset opettajaopinnot Hämeen
ammattikorkeakoulussa ja vuonna 2012 sai
valmiiksi filosofian tohtoritutkinnon Helsingin yliopistossa.
− Virallisesti tutkintoni on Agroteknologian laitokselta maaseudun ympäristöteknologiasta. Käytännössä tein työni professori Liisa Viikarin tutkimusryhmässä
elintarvike- ja ympäristötieteen laitoksella. Tutkimusaiheeni käsitteli peltobiomassojen hyödyntämismahdollisuuksia biopolttoaineiden raaka-aineina. Tutustuin
muun muassa hamppuun, maissinvarsiin
ja maa-artisokkaan, Pakarinen kertoo.
Työ painottui biokaasu- ja etanoliprosessin lisäksi viherbiomassojen säilöntään,
lignoselluloosan käsittelyihin, entsyymeihin ja sokerianalytiikkaan. Nyt Pakarinen
on kirjoilla bio- ja elintarviketekniikan insinööriopinnoissa HAMKissa, mutta työ hidastaa opintojen etenemistä.
Lappeenrannasta valmistuttuaan Annukka Pakarinen työskenteli viitisen vuotta
Nokia Oy:ssä, aluksi laatuinsinöörinä, sitten puhelinkeskuksen ohjelmistotestaajana.
− Olin demoamassa ensimmäisen 3Gsolun kulkemista keskukselta toiselle.
Vuonna 2003 hän opiskeli ympäristötieteen perus- ja aineopintoja ja toimi pari vuotta yläasteella matematiikan, kemian, fysiikan ja ATK:n opettajana. Vuosina
2007−2008 hän asui perheensä kanssa Unkarissa ja alkoi sieltä palattuaan tehdä väitöskirjaa Helsingin yliopistolle. Yliopistolta
hän siirtyi HAMKiin biojätteiden hyödyntämistä tutkivaan projektiin.
− Vuoden 2015 alussa aloitin bio- ja elintarviketekniikan koulutuspäällikkönä ja
pikkuhiljaa myös opona ja kemian opettajana. Elokuun alussa 2018 siirryin takaisin
tutkimuksen pariin: biotalouden tutkimusyksikön johtajaksi.

Keksijäpalkinto tänä vuonna
Kun Pakarinen aloitti työt HAMKissa, hän
oli mukana selvittämässä, miten erilai-

Kolumni

Tiimiosaaminen
ratkaisee menestyksen
Ekologisuus kiinnostaa laajasti: kestävyys kaikessa toiminnassa, alkutuotannossa, jalostuksessa ja jätteiden hyödyntämisessä. Erityisesti kiinnostavat teknologia ja keinot, joita kehittämällä ja
hyödyntämällä päästään vaikuttamaan eri tasoilla. Luonnon säilyttäminen tuleville sukupolville on
tärkeä asia, Annukka Pakarinen tähdentää.

sia biojätteitä ja sivuvirtoja syntyy ja miten niitä voidaan hyödyntää. Aloittaessaan
elintarviketekniikan koulutuspäällikkönä
hän pääsi tutustumaan elintarvikealaan
yritysyhteistyön, opiskelijoiden ohjauksen
ja koulutuksen kehittämisen myötä.
− Tämä innosti itseäni opiskelemaan
alaa, mutta työ on vähän haitannut tätä
harrastusta, sanoo Pakarinen pilke silmäkulmassa.
HAMKissa ja erityisesti nykyisessä tehtävässä hän näkee läheltä myös alkutuotantoa, mikä tekee alasta entistä mielenkiintoisemman.
Pakarinen on saanut tänä vuonna Suomalaisten keksijöiden tukisäätiön keksijäpalkinnon Ekokamu-alipainebiojäteastian
kehittämisestä. Keksintö sai alkunsa väitöskirjatyön aikana tehtyjen säilöntäkokeiden ja HAMKin biojätetutkimuksen risteymästä. Ideaa kehitettiin Pakarisen vetämässä Fiksu biojäte -projektissa.
− Yksinkertaisena ajatuksena on hyödyntää maitohappokäymistä biojätteiden
säilönnässä samalla periaatteella kuin säilörehussa. Näin biojätteen pilaantuminen
saadaan pysäytettyä heti syntypaikalla, kerääminen on siistimpää, ja biokaasulaitoksille saadaan parempaa raaka-ainetta.
Ekokamu-tuote syntyi samannimisessä start up -yrityksessä, jossa Pakarinen on
osakkaana. Ensimmäinen tuote on mitoitettu kotitalous- ja toimistokäyttöön. Tuotannon aloittamiseen ja jatkoideoiden kehittämiseen etsitään parhaillaan rahoitusta. l

T

iesitkö, että tänä päivänä yli puolet vuonna 2000 liikevaihdoltaan
maailman suurimmasta yrityksestä on lopettanut toimintansa?
Suomalaisyritysten unilukkari Reijo Karhinen puolestaan herättelee meitä kirjoittamalla, että yritysten osaamistarpeet tulevat muuttumaan ”viidessä vuodessa paljon, kymmenessä vuodessa aivan radikaalisti”.
Suomalainen keskustelu näyttää rajaavan osaamisen kuitenkin yksilön taidoiksi
ja tekemisiksi. Meitä jokaista haastetaan
oppimaan uutta ja päivittämään taitojaan.
Samaan aikaan avoimiin työpaikkoihin
haetaan hyvää tyyppiä eli oikeaa asennetta.
Sopivan tyypin löytyessä taidot kyllä opetetaan ja opitaan. Oletusarvona on, että riittävän tuoreella taitovalikoimalla ja oikealla
asenteella menestyy.

Jokainen menestynyt kasvuyrittäjä
tietää, että onnistumisen ratkaisee ihmis-

Haluaisin lukea uutisia, joissa hehkutetaan
yhteistä luottamusta, vuorovaikutusta ja
kykyä sanoa ääneen epäkohdat: Vahvaa tiimin kokemaa psykologista turvallisuutta,
jolla on valloitettu maailma.

Tiimien kehittäminen on kahden tason
työtä. Jotta tiimi suoriutuu, tarvitaan toki
yksilötasolla uusia taitoja ja oikeaa asennetta. Nämä eivät kuitenkaan riitä, jos tiimin sosiaalinen todellisuus ei mahdollista
taitojen käyttöä, tai salli tarvittavaa asennetta. Tutkimus on havainnut, että työpaikan sosiaaliset normit ovat niin vahvoja, että ne voivat pitää luontaisesti suulaan työntekijän hiljaisena epäkohdista.

Työelämässä
ratkaisee yhteistyön
sujuvuus.

ten yhteispeli − tiimin yhteinen tekemi-

että se ei suvaitse kovaa huippuosaamista ilman tiimitaitoja. Näitä ”brilliant
jerks” -tyyppejä ei tarvita kasvuyhtiön
rosterissa. Menestystä tutki myös Google,
joka löysi vain yhden yhdistävän tekijän
menestyneissä tiimeissään. Se oli tiimissä
koettu vahva psykologinen turvallisuus.
On selvää, että menestyvien yhtiöiden
taustalla on lukuisia hyvin yhteen toimivia, jatkuvasti kehittyviä tiimejä. Me ihmiset olemme tuottavimpia yhdessä, emme
erikseen.
Julkisessa keskustelussa vyörytämme
kuitenkin uudistumisvastuuta yksilöille.
Tiimiosaaminen ei ylitä uutiskynnystä.

lisen työn huippuasiatuntija Esko Kilpi.
Tehokkainta osaamisen kehittämistä on
keskinäiseen vuorovaikutukseen panostaminen. Vastuu siitä on johtajalla ja johtoryhmällä. Johtoryhmän tulisi näyttää esimerkkiä. Johtoryhmässä jos missä
tulisi vallita vahva keskinäinen psykologinen luottamus.
Johtoryhmillä on tiimiosaamisen vahvistamiseen kaksi yhtäaikaista keinoa: rakenteet ja luottamus. Luokaa yhdessä johtamisen rutiinit, jotta arki on mahdollisimman
sujuvaa ja antaa tilaa kohtaamisille. Rutiinit eivät ikävästä nimestään huolimatta ole
rajoitteita vaan mahdollistajia. Toimivat
rutiinit varmistavat, että jokaisella on tilaa
ja aikaa olla oma itsensä sekä mahdollisuus
panostaa kehittymiseen. Tehkää rakenteita,
joissa jokainen voi liittää oman osaamisensa yhteiseen tekemiseen.

omasta itsestä. Varatkaa riittävästi aikaa

varustetut yksilöt eivät takaa yrityksen
luvun alussa henkilöstölinjauksissaan,

Moderni työ on toisiaan tarvitsevien
ihmisten vuorovaikutusta, toteaa digitaa-

Luottamuksen rakentaminen alkaa

nen. Poikkeuksellisellakaan osaamisella
menestystä. Netflix raamitti jo 2000-

Kuva: Mika Lakanen

TEKSTI: Pirjo Huhtakangas

Kuva: HAMK

Henkilökuva

Suomessa onnistujat ovat edelleen vaikeuksista voittoon -yksilösankareita. Jos
olisin diktaattori, laittaisin jokaisen suomalaisen johtajan pakolliseen tiimiosaamisen koulutukseen. Koulutuksessa sisältönä
olisivat vuorovaikutussuhteet, psykologiset tarpeet ryhmässä, ryhmädynamiikka ja
verkostojen tarkastelu suhteiden kautta.
Osallistuja saisi tehdä lopputyön omasta
suhdeosaamisestaan: suhteesta itseensä,
suhteistaan toisiin, suhteestaan omaan
organisaatioon ja ulkopuolelle. Lopputyöseminaarissa arvioitaisiin yhdessä, onko
oma ammatillinen osaaminen – taidot ja
tiedot – riittävällä tasolla, jotta johtajana
pystyy luomaan ja ylläpitämään vaikuttavia suhteita.

ja energiaa ihmisten kohtaamiseen. Kysykää johtoryhmissä, mitä meille ja sinulle
kuuluu juuri nyt. Kuunnelkaa yhdessä
vastaukset. Kuulkaa aidosti, mitä tunteita
sanojen takana on. Tutustukaa ihmiseen
työroolin takana, sillä tunteminen tuo
tulosta. Menestyvä yritys on menestyksekästä verkostojen toimintaa, jossa tulokset paranevat yhteistyön toimivuutta
lisäämällä, ei huippuyksilöitä tai vain
asennetta lisäämällä.
Jokainen meistä voi testata tätä. Siirry
kysymyksestä Mitä minun pitäisi oppia
kysymykseen Miten toimin toisten kanssa, ja
ryhdyt automaattisesti tarkastelemaan sitä,
mikä työelämässä ratkaisee. Se on yhteistyön sujuvuus.
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Ajankohtaista

Kuva: Pro Kala

TEKSTI: Eeva Vänskä

Entistä puhtaampaa silakkaa lautasille
Kuva: Panu Rantakokko

Vähäarvoinen kala
on arvokas tuotteena

S

uomalaisessa kalassa piilee käyttämättömiä mahdollisuuksia. Esimerkiksi silakassa ja särjessä on
järkeä: ne ovat ekologinen ja terveellinen ravintovalinta, ja kotimaista massaa riittää. Parasta on se, että
tutkimustietoa alkaa olla riittävästi, ja valmistusprosessit ja tekniikat ovat valmiina.
Erikoistutkija Saska Tuomasjukka Turun yliopiston biokemian laitokselta sanoo, että kotimaista kalaa voitaisiin hyödyntää paljon nykyistä enemmän sekä
osana vanhoja tuotteita että uusissa tuoteinnovaatioissa.
− Tutkimus on nyt siinä pisteessä, että
prosessit ja tekniikat ovat olemassa. Kysymys kuuluu, ovatko kalastajat ja teollisuus valmiita hyödyntämään käyttämättömän potentiaalin.
Aina ei tarvita täysin uutta ja maata
mullistavaa. Suomalaista kalaa, kuten silakkaa tai särkeä, voitaisiin käyttää pihvien, puikkojen tai surimien raaka-aineena. Tuomasjukka viittaa kalaproteiinin
hyödyntämiseen uusilla tavoilla, esimerkiksi massana tai proteiinina.
− Kotimaisuus on kova arvo, jolla uusiin
tuotteisiin suhtaudutaan positiivisesti.
Aiemmin kalamassatuotteilla oli säilyvyysongelmia. Vanhenevaan tuotteeseen
tuli voimakas kalan maku ja haju.
− On suunniteltava tuote, joka säilyy
tuotantoketjussa jopa vuoden lautaselle
asti. Yksi keino on lisätä massaan antioksidantteja. Myös lisäämällä luonnon aineksia, kuten yrttejä tai marjoja, voidaan pi-
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Kuva: Eeva Vänskä

Turun yliopiston erikoistutkija Saska Tuomasjukka sanoo, että suomalaisen kalan hyödyntäminen on nyt kiinni siitä, ovatko kalastajat ja
elintarviketeollisuus valmiudessa hyödyntää
niin sanottua vähäarvoista kalaa ja sen sivuvirtoja.

dentää säilyvyyttä.
Kalaproteiinin hyödyntämiseen tarvitaan pitemmälle vietyä teknologiaa.
− Esimerkiksi pH-muunnoksella tehty silakkaproteiini on väriltään harmaata,
mutta siitä voidaan saada hyvänvärinen.
Lisäksi se on puhdas ja terveellinen. Jos
väri halutaan muuttaa, se kyllä onnistuu.

Yritykset keskiössä
Tutkimusprofessori Anu Hopia Turun yliopistosta kertoo, että yritykset ovat lähte-

neet innolla mukaan ruokakehitystyöpajoihin, joissa kehitetään ruokainnovaatioita.
− Takana on kahdeksan kuukauden tuotekehitysprosessi, jossa oli mukana kymmenen yritystä. Kaksi niistä pääsi tuotteen
lanseerausvaiheeseen asti.
Ajatuksena Turussa on ollut, että yritykset ja tutkijat löytävät yhteisen sävelen, tavan puhua ja käynnissä olevan vuoropuhelun. Pohjalla olivat yrityshaastattelut, ja tuotekehitystyöpajat pidettiin keväällä 2018.
− Kaikilla meillä on yhteinen tavoite.
Kun lähtökohtana on yritysten tarpeet ja
osataan hyödyntää tutkijoiden asiantuntemusta, päästään pitkälle. Samalla kerätään
kuluttajilta palautetta tuotteista.

Fraktiot ja nyhtö
Erikoistutkija Kaisu Honkapää VTT:ltä
kertoo, että silakkaa kannattaa hyödyntää jo volyymin takia. Vuosittainen pyyntimäärä on 136 miljoonaa kiloa ja vastaa
Suomen koko siipikarjatuotantoa.
Särjen, kuoreen ja lahnan pyyntipotentiaali olisi 50 miljoonaa kiloa vuodessa,
mutta nyt hyödynnetään vain murto-osa.
− Tavoitteena on hyödyntää koko kala
kaikkine jakeineen. Fraktiointi mahdollistaa uusien tuotteiden kehittelyn ja sivuvirtojen hyödyntämisen.
Fraktiointia eli erotusprosesseja on
kahta laatua: pH-prosessiin ja entsymaattiseen prosessiin perustuvaa. Entsyymi-prosessi vaikuttaisi tällä hetkel-

Silakan dioksiini- ja PCB-pitoisuudet ovat laskeneet niin, että
keväällä 2016 Selkä- ja Perämerellä 18−19-senttisten silakoiden pitoisuudet alittivat jo EU:n
asettamat raja-arvot.
Keväällä 2018 oltiin Selkämerellä jo selvästi raja-arvojen alla, ja pelkät dioksiinitkin menivät kevätnäytteissä ensimmäisen kerran niille asetetun rajaarvon alle.
Dioksiineja syntyy palamisja kloorausprosessien epäpuhtautena. PCB-yhdisteitä on
aiemmin käytetty lämmönsiirtonesteenä ja sähköeristeenä,
mutta niiden käyttö on nykyään
kielletty maailmanlaajuisesti.
Erikoistutkija Panu Rantakokko Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) sanoo, että
on täysin perusteltua pohtia silakan viennin laajentamista.
− Kalan käyttöä ja vientiä rajoittaa yksittäisten kontaminanttien raja-arvojen ylittyminen joillakin lajeilla ja alueilla.
Todellisuudessa valtaosa kotimaisesta kalasta täyttää normit
ja on vieläpä ekologinen valinta.
Nyt meillä on jo silakankin kohdalla perusteet nostaa vientikelpoisen kalan pituutta 17 sentistä 19 senttiin.
Keväällä 2019 THL:ssä tutkitaan vielä 18−19-senttisiä kaloja, jotta pitoisuuksien lasku voi-

daan varmistaa. Samana vuonna Itämeren maiden edustajat
kokoontuvat ja käsittelevät raja-arvoasiaa yhdessä. Toivon
mukaan Suomelle myönteisin
tuloksin.

Tietoa helposti
THL on keräämässä tietokantaa
vierasaineista.
− Meillä on pitkä perinne ympäristömyrkkyjen mittaamisessa. Nyt pääsemme hyödyntämään jo sote-puolella käytössä
olevia THL:n tietokantaraportteja. Kalojen vierasainepitoisuuksien tietokannan beetaversio on jo valmis, ja se on ympäristöterveyspuolen ensimmäinen pilotti THL:n tietokannassa,
Rantakokko kertoo.
Käytännössä tämä tarkoittaa
sitä, että kuka tahansa pääsee
katsomaan luultavasti jo vuonna 2020, mitkä ovat eri kalalajien vierasainepitoisuudet ja miten ne ovat muuttuneet. Tiedoista voi hakea vaikka sen, mitä aluetta tieto koskee tai miltä
vuosilta tietoa on kerätty.
Tietokantaan tulevat dioksiinien ja PCB:n lisäksi bromatut difenyylieetterit (PBDE:t),
perfluoratut alkyyliyhdisteet
(PFAS), organotinat, elohopea,
kadmium, lyijy, arseeni ja mahdollisia uusia yhdisteitä.

lä lupaavimmalta. Kalaproteiinia voidaan
käyttää tuotteiden rakenteen tai vedensidonnan parantamisessa, surimeissa, jauheena, liemissä ja kastikkeissa.
− Aivan pienen mittakaavan tuotantona
uudet erotusmenetelmät eivät kannata. Silakka on potentiaalinen raaka-aine, koska
sitä on paljon ja sitä saadaan kohtuullisella kustannuksella.
Pelkän särjen fraktiointi ei Honkapään
mukaan ole realistista, mutta mahdollisena lisäraaka-aineena silakan prosessoinnin ohella hyvä raaka-aine sekin.
Oma lukunsa on ekstruusiolla jauhetuista pikkukaloista valmistettu nyhtökala, joka sopisi käytettäväksi kuten nyhtökaura ja härkis. Entä miten olisi suikalekala, kalajauheliha tai silakkapuikko?
− Nyhtökalaprosessi vaatii ekstruuderin,
mutta se on silti pieni investointi verrattuna
fraktiointilaitokseen. Nyhtökalan valmistus
vaikka kokonaisesta jauhetusta kalasta voi-

THL:ssä tutkittuja silakoita.

− Tämän lisäksi keräämme
tähän yhteen tietokantaan tällä
hetkellä olevaa, mutta hajalleen
sijoittunutta tietoa.
Uudet yhdisteet ovat oma
lukunsa. EU on laajentanut aikaisemmin vain dioksiinit ja
PCB-yhdisteet kattaneen vertailulaboratorioverkoston toimialaa koskemaan kaikkia halogenoituja pysyviä orgaanisia
yhdisteitä (POP), joita esiintyy
muun muassa rehuissa ja elintarvikkeissa.

palonestoaineita eli NBFR-yhdisteitä on löytynyt hyvin pieniä
määriä silakasta.
− Näistä en olisi kuitenkaan
niin huolissani, sillä useimmilla
näistä yhdisteistä on pienemmät käyttömäärät ja heikompi kertyvyys kuin aikaisemmin
käytetyillä bromatuilla difenyylieettereillä. Yllätysten todennäköisyys on myös pienempi
kuin fluoratuilla, niin sanotuilla
PFAS-yhdisteillä.
Markkinoilla on 4000−5000
PFAS-yhdistettä. Tällä hetkellä osa parhaiten tunnetuista PFAS-yhdisteistä on vasta
päätymässä vesistöihin kulutustuotteista. Sieltä voi myös
nousta uusia yllättäviä yhdisteitä, jotka vaativat huomiota.
Klooriparaffiinit ovat kiinnostava yhdisteryhmä, jonka
vuosituotanto on yhtä suurta kuin PCB:n koko historiallinen tuotanto. Lisäksi kyseessä
on hankalasti mitattava yhdisteryhmä.
− Toksisuus ja pysyvyys eivät kuitenkaan ole niin suurta kuin PCB:llä. Klooriparaffiinien mittaukset ovat Suomessa aluillaan.

Uuden edessä?
Yksi uusi yhdisteryhmä ovat
bromatut palonestoaineet, ja
toinen klooriparaffiinit. Uusia

si olla ihan realistinen prosessi keskikokoisillekin kalateollisuuden yksiköille. Tästä ei
ole vielä tarkempia laskelmia.

Supersuomut
Erikoistutkija Jaakko Hiidenhovi Luonnonvarakeskuksesta (Luke) sanoo, että
kalojen sivuvirroista voidaan eristää arvokomponentteja, kuten bioaktiivisia peptidejä (BAP), joilla on monia terveyttä edistäviä vaikutuksia.
− Sivuvirrat ovat muun muassa potentiaalisia DPP4-estäjien lähteitä, jotka
taas voivat toimia tulevaisuudessa apuna
diabeteksen hoidossa.
Tyypin 2 diabeteksen hoitoon on viime
vuosina tullut uusia lääkeryhmiä, viimeisimpinä inkretiinijärjestelmään vaikuttavat lääkkeet, joihin dipeptidyylipeptidaasi 4 entsyymin (DPP-4) estäjät eli gliptiinit kuuluvat.

Silakasta etsitään myös antimikrobisia
peptidejä, jotka tehoavat haitallisiin, kylmässä viihtyviin mikrobeihin.
Sivujakeita voidaan muuntaa eri tavoin
arvokomponenteiksi: entsymaattisella
hydrolyysilla, hapotuksella ja fermentaatiolla.
− Suomuista saadaan kollageenia ja gelatiinia, bioaktiivisia peptidejä ja hyvin
imeytyvää kalsiumia. Suomujen gelatiinista voidaan valmistaa geelejä sekä kirkkaita ja kestäviä kalvoja. Lahnan suomut toimivat jopa paremmin kuin kaupallinen liivate. Myös kosmetiikka- ja lääketeollisuus
voivat olla näistä jakeista kiinnostuneita.
Sovelluksia sivuvirroista voivat olla
myös esimerkiksi proteiinilisät, lisäravinteet, välipalapatukat ja biohajoavat päällystemateriaalit. l

Kirjoittaja on toimittaja.
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J

uuri alkaneissa SUSFOOD2 -ohjelman hankkeissa pureudutaan
ruokaketjun hävikin vähentämiseen ja hyödyntämiseen ruokana,
rehuna ja kemikaaleina.
Luonnonvarakeskuksen (Luke) koordinoimaan AVARE -hankkeeseen (Adding
value in resource efficient food systems)
osallistuvat myös tutkimuslaitokset Ruotsista, Norjasta ja Saksasta.
Hankkeen tarkoituksena on osoittaa
parhaimmat käytännöt ruokahävikin vähentämiseksi erityisesti ravitsemispalveluissa. Toimivimmat ratkaisut vaihtelevat
toimijoista ja osin myös kulttuurista riippuen, joten myös hyvien ratkaisujen soveltamiskelpoisuutta tarkastellaan. Lisäksi kiinnitetään huomioita ratkaisujen kokonaisvaltaisuuteen ja ketjuyhteistyöhön.
Hankkeessa järjestetään koko ruokaketjulle, ruokateollisuudelle, viranomaisille, kunnille, kaupoille, hyväntekeväisyysjärjestöille ja kuluttajille, suunnattuja
työpajoja eri maissa ja selvitetään, kuinka
ketjuyhteistyöllä sitoutetaan toimijat vähentämään ruokahävikkiä.
Myös bioprosesseja kehitetään, jotta erilaisia jätejakeita saadaan hyötykäyttöön. Tavoitteena on vähentää kustannuksia, pienentää ympäristövaikutuksia ja
edistää tuotteiden kaupallista käyttöä sekä

Kuva: Designed by Freepik

Luonnonvarakeskus ja Helsingin
yliopisto edistävät ruokaketjun
sivutuotteiden hyödyntämistä

Ruokahävikkiä syntyy koko elintarvikeketjussa
alkutuotannosta kuluttajaan saakka.

tuottaa sellaisia tuotteita, jotka ovat mahdollisimman korkealla jätehierarkiassa.
Jätejakeesta riippuen tuotteet voivat olla
kalanrehua tai rasvahappoja kemikaalien
raaka-aineiksi. Jakeista pyritään hyödyntämään kaikki jakeet kierrättämällä ravinteet takaisin ruokaketjuun ja tuottamalla
lopuista jakeista energiaa.

Uusia tuotteita mäskistä
FUNBREW -hankkeessa (Biotransformati-

on of brewers´ spent grain: increased functionality for novel food applications) kehitetään uusia tuotteita oluen tuotannossa syntyvästä mäskistä. Oluen tuotannon
suurimpana sivutuotteena syntyvää mallasjäännöstä eli mäskiä kertyy yli 3,4 miljoonaa tonnia vuodessa pelkästään EU:n
alueella. Se päätyy yleensä rehuksi tai jätteeksi.
Ohran akanoista koostuva olutmäski erotetaan vierteestä ennen käymistä. Se
sisältää runsaasti terveellisiä ravintoaineita, kuten kuituja ja muita viljoille tyypillisiä antioksidanttisia yhdisteitä. Tämä
alihyödynnetty sivutuote voitaisiin kierrättää uudelleen ihmisten ravinnoksi.
FUNBREW -projektin tavoitteena on
löytää kestäviä ratkaisuja olutmäskin
muokkaamiseen toimivaksi raaka-aineeksi parantamalla sen teknologisia ja ravitsemuksellisia ominaisuuksia. Bioprosessointi, fermentaatio tai entsyymiavusteinen fermentaatio on Clean Label -menetelmä, jonka avulla viljasta voidaan kehittää ravitsemuksellisesti ja toiminnallisesti
parempia raaka-aineita.
Bioprosessoitu, eksopolysakkarideja ja muita bioaktiivisia yhdisteitä sisältävä mäski voi soveltua elintarvikekäyttöön
esimerkiksi viljatuotteissa, kuten leivässä,
pastassa ja muroissa. l

SUSFOOD2 ERA-NET -hankkeet verkottavat julkisen alan toimijoita
SUSFOOD2 ERA-NET -hankkeet
verkottavat julkisen sektorin organisaatioita ohjelmayhteistyöhön
Euroopassa. Kansalliset rahoittajat järjestävät yhteisen avoimen
haun eurooppalaisten konsortioiden tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseksi. Suomes-
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sa SUSFOOD2 ERA-NET -projekteja rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.
AVARE- hankkeessa kumppaneita ovat Luonnonvarakeskus, Technische Universität Berlin (Saksa),
University of Applied Science
Muenster (Saksa), Swedish Univer-

sity of Agricultural Science (Ruotsi)
ja Ostfold Research (Norja).
FUNBREW -hankkeessa kumppaneita ovat Helsingin yliopisto,
RISE-Research Institutes of Sweden, University of Bari (Italia) ja
University of Bozen (Italia)

Ajankohtaista

TEKSTI: elintarvikekemian emeritusprofessori Heikki Kallio, Turun yliopisto

TEKSTI: AVARE- hankkeen koordinaattori Saija Rasi, Luonnonvarakeskus
FUNBREW -hankkeen koordinaattori Rossana Coda, Helsingin yliopisto

Turun yliopistoon ”pohjoisten
elintarvikkeiden” professuuri

T

urun yliopiston ja Raisio Oyj:n yhteistyö on
ottanut koko maan
kannalta merkittävän askeleen. Rehtori
Kalervo Väänänen ja toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi allekirjoittivat 5.11.2018 sopimuksen, jolla Raision Tutkimussäätiö osallistuu perustetun professuurin, ”pohjoiset elintarvikkeet”, kustannuksiin ensimmäisten viiden vuoden aikana
500 000 euron summalla. Professuuri sijoitetaan Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan
Elintarvikekemian ja elintarvikekehityksen yksikköön, jota johtaa professori Baoru Yang.
Uusi professuuri vahvistaa
yksikön pohjoisten elintarvikkeiden tutkimusta ja koulutusta sekä yhteistyötä alan muiden toimijoiden kanssa. Professori keskittyy suomalaisten
viljelykasvien ja luonnonvarojen erityisominaisuuksien tutkimukseen ja suuntaa toimintansa kestävään kehitykseen
perustuviin raaka-aineisiin ja
-tuotteisiin, joilla on vientipotentiaalia.
Toiminta edistää Suomen
elintarvikeomavaraisuutta ja
reagoi meneillään olevaan ilmastonmuutokseen. Yhteistyö
elintarviketeollisuuden kanssa tehostaa koostumuksen,
ominaisuuksien ja prosessien
yhdistämistä terveellisiksi ja
luontoa säästäviksi elintarvikkeiksi. Uusi tehtävä on osa Turun yliopiston keskeistä biotulevaisuusstrategiaa. Professuurin haku on avoinna, ja päättyy
31.12.2018. (http://www.utu.fi/

Kuva: Heikki Kallio

fi/Yliopisto/tule-meihin-toihin/avoimet-tehtavat/Sivut/
home.aspx).

Elintarviketeollisuuden
tuki tärkeä
Suomen teollisuus on aina tukenut yliopistollista elintarviketutkimusta ja -koulutusta ja
rekrytoinut satoja alan ammattilaisia. Näin on ollut 1930-luvulta lähtien, jolloin nobelisti A.I. Virtanen toimi Kemiantutkimus-Säätiön ja Voinvienti-Osuusliike Valion yhteisen,
Kalevankadulla toimivan Biokemiallisen tutkimuslaitoksen
johtajana.
Elintarviketeollisuusliiton
Elintarvikkeiden Tutkimussäätiö rahoitti 1970-luvulla merkittävästi Helsingin yliopiston
elintarviketieteen ohjelmaa
yhdessä valtiovallan ja W.K.
Kellogg Foundationin kanssa.
Vuosikymmenen
lopulla agendalle nousi ajatus, että Turun yliopiston Biokemian laitoksen elintarvikekemian
suuntautumisvaihtoehto tulisi nostaa itsenäiseksi oppiaineeksi. Tuolloin Tutkimussäätiön hallituksen puheenjohtajana toimi Vaasan Höyrymylly Oy:n toimitusjohtaja
Pentti Riikkala. Liitto tukikin
1980-luvun alussa Turun yliopistoa rahoittamalla sen ensimmäistä, täyttä elintarvikekemian professuuria yli 700
000 markalla. Tähän virkaan
nimitettiin vuonna 1982 apulaisprofessori Reino R. Linko,
joka oli toiminut teollisuudessa erilaisissa tutkimus- ja ke-

Kevonsuun pientila Utsjoella Kevojärven rannalla 1960-luvun alussa. Vanhaan ei ole paluuta, mutta historiaa on syytä kunnioittaa ravinnon tutkimuksessa ja tuottamisessa. Noin 4 000 kilometriä pitkän Euroopan pohjoisosissa elintarviketuotannon haasteet kertautuvat, mutta erityistuotteiden kehittämisen mahdollisuudet kasvavat.

hitystehtävissä lähes viidentoista vuoden ajan, viimeksi
Huhtamäki Oy:n laboratoriopäällikkönä.
Tällä hetkellä Turun yliopiston elintarvikekemian ja elintarvikekehityksen yksikössä
on noin 40 opettajaa ja tutkijaa. Maistereita ja diplomi-insinöörejä valmistuu vuosittain
10−20 ja tohtoreita 4−5. Yksikkö siirtyi viime kesänä uusiin toimitiloihin PharmaCityyn Kupittaan alueelle, jossa
uudelle professorille on erinomaiset toimintaedellytykset
ja -ympäristö.

Yhteistyötä pitää
kehittää koko maassa
Raision Tutkimussäätiö on jakanut 20 vuoden aikana apurahoja yli neljä miljoonaa euroa.
Säätiöllä ja Turun yliopistolla on uuteen professuuriin liittyen yhteinen päämäärä. Yliopistojen ja tutkimuslaitosten
yhdessä tekemistä ja yhdessä suunnittelua tulee kehittää

koko maassa, ja teollisuusyhteistyötä on tehostettava strategisella tasolla. Tavoitteena
on myös globaalin ilmastonmuutoksen rajoittaminen niiltä osin, kuin meillä on siihen
mahdollisuus.
Samaan päämäärään tähtäävät aiemmin tänä vuonna perustetut Turun yliopiston
Biodiversiteettiyksikön kolme
uutta professuuria, jotka liittyvät kiinteästi Seilin ja Kevon
tutkimuslaitosten toimintaan.
Monipuolinen, kestävän kehityksen elintarviketuotanto
Skandinaviassa, päästöjen vähentäminen teknologian keinoin ja haaskauksen minimointi ovat kaikkien yhteisiä
tavoitteita. Elintarvikeala voi
selvittää ja käyttää hyödyksi Suomen pohjoisen sijainnin
tuomat edut erityisesti elintarvikkeiden laatutekijöinä, sellaisina, jotka edistävät merkittävästi vientiä. Samalla maassa
voidaan lisätä omavaraisuutta ja välttämätöntä huoltovarmuutta. l
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TEKSTI: puheenjohtaja Viivi Akkanen, Elintarvikeylioppilaiden yhdistys Lipidi ry, Helsingin yliopisto

K

iinnostava työpaikka tarjoaa
mielekkään työtehtävän, antaa
mahdollisuuden itsensä kehittämiseen ja tuo eteen riittävästi
haasteita. Näin ajattelee ainakin moni Viikin kampuksella elintarviketieteitä opiskeleva. Noin viiden vuoden aikana opiskelijat oppivat ymmärtämään laaja-alaisesti elintarvikkeiden rakennetta ja ominaisuuksia sekä niihin liittyviä ilmiöitä. Tämän jälkeen on aika soveltaa osaamista
työelämässä.
Opintojen päätyttyä on toiveissa löytää
työ, joka vastaa omaa koulutusta ja osaamista. Tämä jännittää monia etukäteen.
Pelkona on työttömäksi joutuminen tai
urautuminen yksitoikkoiseen työhön, joka ei motivoi.
Opiskelijoiden yhteyksiä työelämään on
pyritty parantamaan monin tavoin. Opiskelijajärjestöt järjestävät mentorointia,
ekskursioita ja työelämätapahtumia. Tällainen yhteistyö on opiskelijoiden kannalta tärkeää, ja varmasti työnantajatkin hyötyvät. Yritysten imago ja tunnettuus opiskelijoiden keskuudessa vaikuttavat merkittävästi siihen, minne opiskelijat ensisijaisesti hakeutuvat töihin.
Harva kuitenkaan opiskelee elintarviketieteitä vain hyvän työpaikan kuva silmissä.
Taustalla on aitoa kiinnostusta elintarvikkeita kohtaan ja halua ymmärtää niihin liittyviä ilmiöitä käytännössä. Ruokaan liittyvä harrastuneisuus on yleistä. Yksi on kotileipuri, toinen valmistunut aiemmin kokiksi, ja kolmas panee olutta kotinsa kellarissa. Viikkiläisten suurimpia vahvuuksia onkin taito yhdistää teoria käytäntöön.

Käytännönläheisyys on tärkeää
opiskelijoille ja monelle tärkeimpiä perusteita opiskelualan valintaan. Sitä lisäävät opiskelussa lukuisat koekeittiö- ja la-
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boratoriokurssit sekä elintarviketeollisuuden mukanaolo kursseilla.

Taustalla on
aitoa kiinnostusta
elintarvikkeita
kohtaan.
Vierailevat luennoitsijat ja teollisuuden
projekteihin liittyvät harjoitustyöt tuovat
näkökulmaa teollisuuden ja tutkimustyön
tarpeisiin. Esimerkiksi aistinvaraisen arvioinnin kurssi, jossa on arvioitu teollisuuden tuotekehityksessä kokeiluasteella olevia tuotteita, on koettu erittäin antoisaksi.
Ensimmäisen vuoden opiskelijoilta
yleisimpiä toivetyönkuvia on tuotekehitys.
Kehitystyössä oma kädenjälki ja uudet innovaatiot näkyvät. Myöhemmin opiskelun
myötä käsitys erilaisten työtehtävien kirjosta laajenee. Halu luoda uutta kuitenkin
säilyy. Oli se sitten tuotekehitystä, uusien
laatustandardien kehittämistä tai tuotantoprosessien optimointia.

Työn mielekkyyttä lisäävät monipuolisuus ja oman toimenkuvan räätälöinti. Ne
mahdollistavat jatkuvan itsensä kehittämisen ja uuden oppimisen. Opiskelemaan
lähdetään näiden mahdollisuuksien perässä, ja miksipä oppimisen palo katoaisi
työelämään siirryttäessäkään.
Toisaalta työn monipuolisuus on tavoiteltavaa, mutta hajanaisuus ja pirstaleisuus eivät. Mahdollisuus syventyä työssä omaan erikoisalaan, ja sitä kautta saatu kokemus asiantuntijuudesta on tärkeä.

TEKSTI: Pirjo Huhtakangas

Kuva: PrimePhoto

Elintarvikeopiskelijat
matkalla työelämään
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Myös opinnoissa erikoistutaan valitsemalla erilaisia opintokokonaisuuksia. Opinnot
voivat painottua niin elintarvikekemiaan,
lihateknologiaan kuin elintarviketurvallisuuteenkin. Omaa erikoisosaamista on aina ilo päästä hyödyntämään.
Moni tekee töitä jo opiskeluaikana. Yliopiston kesätauot ovat pitkiä, ja kokoaikaisiin töihin ehtii hyvin kolmeksi tai neljäksi
kuukaudeksi vuodessa. Ensimmäiset opiskeluajan kesät kuluvat monella tuotannon
tehtävissä, joista saa näkemystä teollisen
mittakaavan tuotannosta ja elintarviketeollisuuden käytännön toiminnasta. Harva
on edes vieraillut suuren mittakaavan tuotantotiloissa ennen opiskelun aloittamista.

Loppuvaiheen opiskelijoilla osaaminen
on jo syvempää ja halua sen soveltamiseen
löytyy. Työnantajien toivoisikin antavan
opiskelijoille mahdollisuuksia näyttää kykynsä kesätöiden ja harjoitteluiden aikana.
Haastavasta kesätyöstä saatu kokemus on
arvokas valmistumisvaiheessa.
Osa tekee töitä myös opiskelun lomassa. Tämä helpottaa työelämään siirtymistä varsinkin, jos pääsee jatkamaan samassa yrityksessä valmistumisen jälkeen. Toisaalta työskentely opiskelun ohella usein
pidentää opiskeluaikaa. Joissakin tapauksissa tutkinto jää keskeneräiseksi. Työnantajien valmistumiseen kannustava
asenne onkin kullanarvoinen.
Opintojen aikana tehdyt työt ja opiskelijoille järjestetyt työelämätapahtumat eivät
ole vain opiskelijoita varten. Myös työnantajat saavat tilaisuuden nähdä, millaisia alan asiantuntijoita opiskelijoista on
kasvamassa. Tehkäämme yhteistyötä, jotta opiskelijat löytävät tiensä työpaikoille ja
työelämään saadaan päteviä osaajia.

Teema

Työpaikoilla tarvitaan
eri sukupolvien osaamista

T

yöpaikoilla tarvitaan kaikkia ikäryhmiä, jotta työssä on jatkuvuutta. Varsinkin asiantuntijatehtävissä vaihtuvuus on ongelma, arvioi johtaja Nikolas Elomaa Työeläkevakuuttajat Telasta.
Elomaa on työskennellyt Telassa viitisen
vuotta ja sitä ennen 25 vuotta työmarkkinajuristina. Hän muistaa 1990-luvun syvän
laman, jolloin 53-vuotiaita laitettiin kasapäin eläkeputkeen: 1990-luvulla siirtyi hirveä määrä työikäisiä ihmisiä eläkkeelle vieden mukanaan osaamisensa.
− Paljonko maksaa, kun henkilökuntaa vaihtuu ja osaamista häviää? Se on tavattoman kallista hommaa tuottavuuden
kannalta. Mitä enemmän on vaihtuvuutta, sitä huonommin työ sujuu, koska uusia
työntekijöitä on perehdytettävä uusiin töihin. Se sitoo myös resursseja, Elomaa kuvaa tilannetta.
Hän uskoo, että vanhempien ikäluokkien
houkuttavuus työmarkkinoilla kasvaa, koska heillä on kokemusta ja näkemystä, ja he
sitoutuvat työhön.
Tela näyttää tässä esimerkkiä. Se palkkasi 58-vuotiaan johtavaksi ekonomistiksi, ja
jo eläkkeelle jäänyt ekonomi pyydettiin takaisin töihin. Lisäksi Elomaa halusi työkaverikseen yli 50-vuotiaan assistentin.
− Halusin sellaisen, joka pitää perusasiat kunnossa. Yli 50-vuotiailla työodotukset ja todellisuus kohtaavat, hän perustelee.
Toinen työelämässä selvästi näkyvä
ryhmä ovat noin 40-vuotiaat. Heillä on
nuoria realistisempi aikakäsitys, vakiintunut perhetilanne ja kokemusta, mutta
myös nälkää kehittyä ja oppia uralla uutta.
− Asenne ja osaaminen ovat kohdillaan
noin 40-vuotiaana, mutta työnantajille
nelikymppiset ovat myös haastava ryhmä.
Miten saada heidät pysymään työpaikassa,
kun he tähyävät koko ajan uusia työmahdollisuuksia?
Kolmikymppisten omat odotukset ja
käsityskyky itsestä voivat olla ylimitoitettuja työnantajan näkökulmasta. Naisille se

Kuva: Tela

Teema

Henkilökunnan vaihtuminen ja osaamisen häviäminen on kallista tuottavuuden kannalta. Mitä enemmän on vaihtuvuutta, sitä huonommin työ sujuu, johtaja Nikolas Elomaa Työeläkevakuuttajat Telasta
muistuttaa.

on valitettavasti ”herkkä ikä”: ellei heillä
jo ole lapsia, kohta on.
− Homogeeninen ikäjakauma on riski. Kukaan ei halua esimerkiksi pelkästään
nelikymppisiä töihin, koska tuossa iässä
on kova rotaatio käynnissä, Elomaa toteaa.

Johtaminen on
suomalaisten koetinkivi
Työnantajat antavat rekrytoidessaan kuvan, että työ on dynaamista, vaikka se on
pääosin perusrutiinien hoitamista. Toiveet varttuneempien työntekijöiden ”siirtymisestä sivuun” vähentävät työhön sitoutumista ja edusauttavat vaihtuvuutta.
Jos taas nuorille on tarjolla vain pätkätöitä, heiltä on turha odottaa sitoutumista.
Elomaan mukaan pitää muistaa myös
se, että ihmisten työurat eivät ole enää jatkuvasti nousujohteisia. Työuralla otetaan

myös sivuaskeleita omaehtoisestikin. Ihmiset voivat siirtyä pienipalkkaisempaan
työhön, jos uusi työ tarjoaa mahdollisuuden oppia uutta.
− Johtaminen on suomalaisen työelämän heikko kohta, Elomaa harmittelee.
Nuoret ikäpolvet ovat olleet aina erilaisia kuin vanhemmat, ja työelämässä on tapahtunut aina muutoksia, joihin on tarvittu uudenlaista koulutusta ja osaamista.
− Työnantajan intressi on pitää osaaminen ajan tasalla. Johdolla ja johtamisella on suuri vastuu ja valta hallita muutosta
tai sitten ei. Hyvällä johtamisella ja muutoksen ymmärtämisellä kaikesta selviää ja
yleensä myös hyvin, Elomaa vakuuttaa.
Hän on huolestunut Suomen isosta työkyvyttömien joukosta. Vanhuuseläkkeelle
jää vuosittain runsaat 50 000 suomalaista.
Samanaikaisesti melkein 20 000 työikäisistä siirtyy työkyvyttömyyseläkkeelle. l
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Roboteilta puuttuu makuaisti

Inhimillisen
työelämän esiinmarssi
Työelämän murroksesta on esitetty lukuisia uhkakuvia, kuinka tekoäly, robotit
ja digitalisaatio vievät ison siivun töistä. Huolta ei pidetty aivan turhana, mutta
ylimitoitettuna, selvisi Kehittyvä Elintarvike -lehden haastattelukierroksella.
Algoritminen ajattelu tarvitsee rinnalle inhimillisyyttä ja uteliaisuutta sekä kykyä oppia uutta.

”Elintarvikeala on erittäin kilpailtu, siksi on oltava koko ajan
hereillä. Kuluttajien ja asiakkaiden luottamus on ansaittava aina uudestaan.
Vaikka kuluttaja ja asiakas
ovat ne, joiden vuoksi teemme
työtä, ihmisen arvostus laajemmin kuuluu arvoihimme.
Arvostamme sitä, että ihmiset
osaavat työnsä ja tekevät parhaansa.
Saarioinen on perheyritys,

Kuva: Jussi Koivunen

TEKSTI: Riitta Ekholm

HR-päällikkö Leena-Maija Meller,
Saarioinen Oy

”Henkilöstömme itse määrittelemät Atrian Tapa Toimia
-periaatteet ovat läsnä pieninä tai suurina tekoina joka päivä. Oleellista tekemisessämme
ovat läpinäkyvyys, avoimuus ja
vuorovaikutteisuus. Ne ovat osa
vastuullista toimintaamme.
Atrialla uskotaan ihmisläheiseen johtamiseen, mikä tarkoittaa käytännössä kannustamista esimerkiksi ideointiin ja
osallistamiseen. Keskustelukulttuuri on pohjalaiseen tapaan suora ja rehellinen. Ominaista toimintakulttuurille on

lä korkea, mutta haasteena on
estää porukkaa urautumasta omiin tapoihin tehdä työtä. Uudella työntekijällä saattaa
mennä vuodenkin verran oppia kaikki 50−60 eri työvaihetta. Vakituisia työntekijöitä on
42, mutta kausityön vuoksi yhteensä 70−80.
Avoimuutta on lisännyt se,
että otimme käyttöön Facebookin kehittämän sovelluksen, missä näkyvät virallinen
tiedottaminen ja vapaamuotoisemmat terveiset.” l

Kuva: Fazer

Sirkkasämpylän kylkeen hamppuleipää

Henkilöstöjohtaja Maria Fyrstén,
Fazer Leipomot Oy

14

Kehittyvä Elintarvike 6/2018

”Arvot ovat arjessa läsnä, niitä on vaikeampi löytää plakaatteina seiniltä. Me ajattelemme
täällä, että onnistumme yhdessä, emme niinkään yksilöinä.
Omasta työstä saatu kiitos ja
kannustus keskellä arkea ovat
jokaiselle enemmän kuin vain
palaute kehityskeskustelussa.
Henkilökuntaa meillä on
noin 1 300, joista noin tuhat
työntekijää on tuotannossa.
Työnkuvat saattavat ajan mukana muuttua, mutta robotit

eivät ole viemässä työpaikkoja.
Päinvastoin, koneita on kannettu ulos, ja artesaanileipureita koulutetaan lisää uusiin
myymäläleipomoihin.
Suurin osaamisen tarve on
jatkuvan oppimisen kyky sekä
kyky irtautua vanhasta. En näe
murrosta parin vuoden juttuna,
jolloin teknologia menee kertarysäyksellä uusiksi, vaan jatkuvana kartoituksena, miten
esimerkiksi tekoälyä voi hyödyntää ihmisen rinnalla.

Johtaja Patrik Lindholm, Atria Oy

Luovuus on valppautta olla
kartalla tulevaisuudesta ja hakea ajatuksia uusien tarpeiden
ympärille.
Yhtiönä olemme innovatiivisia edelläkävijöitä. Tätä varten järjestämme tilaisuuksia,
joihin kuka tahansa voi osallistua millä tahansa idealla. Sitä
sparrataan, ja se voi edetä kaupalliseen vaiheeseen asti, kuten vastikään markkinoille tullut artesaanileipurin ideasta alkunsa saanut hamppuleipä.” l

ta on pidettävä ajan tasalla: ei
ole yhtään turhaa työtehtävää.
Vuorovaikutustaitoja, oman
työn organisointia ja kehittämistä sekä innovatiivista otetta omiin töihin tarvitaan koko ajan enemmän. Kaikki ovat
oman työnsä osalta vastuussa
luovuudesta.
Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut työntekijä on myös
tuottava.” l

myös kova tekemisen meininki
ja palava halu onnistua.
Työntekijöitä konsernissa
on yhteensä 4 400, joista noin
3 000 on Suomessa.
Sitä mukaa kun esimerkiksi
automaatio on korvannut työpaikkoja, tilalle on syntynyt
uusia. Uudelleen organisoidut
työtehtävät synnyttävät uusia
tapoja tehdä työtä, ja tämä vaatii uutta asennetta, tietoa, taitoa ja osaamista.
Joustavuus, uusiutumiskyky, ryhmässä tekeminen ja kokonaisuuksien hahmottaminen

ovat kaikissa tehtävissä tarvittavia taitoja. Jokaisen organisaation haasteita ovat inhimillisyyden, tehokkuuden ja työhyvinvoinnin keskinäisen kytkennän tunnistaminen ja huomioiminen. Lähtökohtamme
on, että Atrialla työstä saa paremman mielen.
Meillä osaaminen on voimavara, johon investoidaan sekä
tuotannossa että toimihenkilötasolla. Uudistumiskykyiset selviävät muuttuvassa maailmassa
parhaiten, siksi kannustamme
luovuuden kulttuuria.” l

Merkityksellisyyden tunne
Kuva: Hannele Kahelin

Toimitusjohtaja Maria Hanho,
Vaissi Oy

Käärintä on käsityötä ja moni työvaihe on varsinkin ranteille raskasta.
Vuokien ojentaminen pyöreälle pöydälle, jonka ympärillä porukka asettelee kääryleitä,
on nyt korvattu koneella. Ostettu kone oli susi, mutta värkkäsimme itse toimivan ratkaisun. Samoin pohdimme monen
konetoimittajan joukosta annostelijalaitetta, mutta senkin
päädyimme tekemään itse. Ja
myös uunin.
Työskentelymoraali on meil-

Kuva: Tiina Juhola

Kuva: Vaissi Oy

Keksintöjä ja kaalikääryleitä
”Kaalista on kääritty kääryleitä perheyrityksessämme Vaissi Oy:ssä jo vuodesta 2001. Keskustelukulttuuri on hyvin suoraa ja mutkatonta. Minä, veljeni ja vanhempani olemme paljon paikalla ja työntekijät tunnemme nimeltä.
Viime kesän kuivuus ja kuumuus eivät olleet hyvä yhdistelmä sadon kannalta. Koska
työntekijät eivät voi vaikuttaa
esimerkiksi säähän, tulospalkkausta meillä ei ole. Käytössä
on erilaisia etuja.

ja se näkyy muun muassa mutkattomassa keskustelukulttuurissa. Ihmiset ovat tuttuja toisilleen, ja tiedämme toistemme tavat. Työntekijöitä on
noin 1 300 ja tehtävänkuvia tai
nimikkeitä noin sata.
En näe robotteja uhkana, ihmistä tarvitaan edelleen. Eiväthän robotit pysty esimerkiksi maistamaan. Näköpiirissä ei
ole radikaalia leikkausta työntekijöiden määrässä. Osaamis-

Inhimillisyyden ja tehokkuuden balanssi
Kuva: Atria

Teema

Kehityspäällikkö Katja Hatakka ja henkilöstöpäällikkö Paula Arola, Valio Oy

”Valion arvot ovat asiakeskeisyydessä, vastuullisuudessa, yhteistyössä ja uudistumisessa, joihin kaikki työntekijät osallistuvat. Vision mukaan

yhtiö on maailman innovatiivisin maito- ja ruokatalo. Työntekijöitä kannustetaan tuomaan ideoitaan esille.
Työnkuvat muuttuvat ro-

bottien ja automatisoinnin
myötä, mutta järin suurta mullistusta ei ole näköpiirissä. Robotteja ei ole nähty uhkana,
vaan apuna tuotannossa. Tekemällä samalla tavalla asioita
vanhaan malliin, yritys ei pysy
kilpailukykyisenä.
On uskallettava myös hypätä epävarmemmille ja uusille
alueille. Muutoskyvykkyys, ratkaisukeskeisyys ja vuorovaikutuskyky ovat tärkeimpiä työntekijöiltä vaadittavia taitoja.
Työssä oppiminen on iso osa
osaamisen kehittämistä. Arjessa arvioidaan jatkuvasti, miten
eri työtavat ja -menetelmät

toimivat ja miten ne voitaisiin
tehdä paremmin.
On tärkeää, että ihmiset tietävät, mitä heiltä odotetaan.
Epätietoisuus kuormittaa ja syö
ihmistä.
Konsernissa on yhteensä
4 200 työntekijää, joista 3 200
on Suomessa. Työnkuvia on
varmasti satoja, alkutuotannon maitotilanyrittäjän arjesta asiantuntijatehtäviin.
Valiolla on ystävällinen ilmapiiri, jossa arvostetaan yhteistyötä ja vastuun kantamista.”l

Kirjoittaja on tuottaja ja
taloustoimittaja
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TEKSTI: Riitta Ekholm

Sparrauskaverina tekoäly

R

ohkeus jättää aivoihin
iskostunut samanmielisyys näkyy viimeisellä rivillä. Tekoäly tarvitsee luovasti
ajattelevan kumppanin.
Taloustieteen nobelisti Joseph Stiglitz varoitti vuosituhannen vaihteessa globalisaation vaaroista eikä häntä uskottu. Nyt hän on huolissaan
tekoälyn vaikutuksista, jotka
huonosti hallittuina vievät työpaikkoja enemmän kuin tilalle
syntyy uusia.
Teollisessa vallankumouksessa meni nelisenkymmentä
vuotta, ennen kuin koko väestön elintaso alkoi nousta. Jos
sama kaava pitää kutinsa, nyt
leivän syrjästä pois jäävät eivät välttämättä enää ole nauttimassa seuraavasta kukoistuksesta.
Myös fyysikko Stephen Hawking totesi vähän ennen kuolemaansa maaliskuussa, että te-

Teema

Kuva: Harry harryson

Kuva: Helsingin yliopisto/Susan Heikkinen

Kuva: Aalto-yliopisto/Janne Lehtinen

Kukaan ei ole oikeasti ratkaissut,
mitä aivoissa tapahtuu, kun syntyy
idea. Emme oikeastaan tiedä, mitä
ajatteleminen on, sanoo professori Alf Rehn.

Tunsin luovaa iloa runosta, jonka
kone oli kirjoittanut. Runokoneella
koululaiset voivat opetella riimittelyä ja kielellistä leikittelyä, professori Hannu Toivonen ehdottaa.

Luovan prosessin tärkein vaihe on
alku, missä kysymällä miksi synnyttää ajatuksia ja karsii niitä ideoimalla ja kyseenalaistamalla, professori Nando Malmelin tähdentää.

koäly saattaa olla pahinta, mitä ihmiskunnan historiassa on
nähty, ellei siinä piileviin riskeihin ole osattu varautua.
Historioitsija Yuval Harari
on puolestaan huolissaan siitä, että tekoälyn ansioista on
mahdollista käsitellä valtavia

tietomääriä keskitetysti. Kauhukuvana hän näkee digitaalisen diktatuurin, missä epädemokraattisista maista leviää
epäeettisiä tekoälysovelluksia.
Taloustieteilijä
Joseph
Scumpeter piti 1900-luvun
alussa yllä keskustelua siitä,

että aina on olemassa luova tuho, joka uudistaa talouden rakenteita ja synnyttää pitkänaikavälin kasvua. Yritykset ottavat mittaa toisistaan innovaatioiden avulla. Tätä on Suomessa tutkinut Etlan tutkimusjohtaja Mika Maliranta.

Suomessa automatiikka, robotiikka ja tekoäly ovat lähes
kaikilla teollisuudenaloilla hyvin jalkautettuina, mutta ovatko luova ajattelu ja sosiaaliset
taidot yhtä hyvällä tolalla? Ainakaan kovin huolissaan eivät
alan tutkijat ole.

Tekoäly on tukiäly
Professorit Alf Rehn Syddansk
Universitetista, Hannu Toivonen Helsingin yliopistosta
ja Nando Malmelin Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta
vakuuttavat, että villeimmätkään skenaariot eivät ennusta
koneiden vievän työt esimerkiksi opettajilta tai johtajilta.
− Teknologia syö turhat välikädet. Jos pomo on vain kumileimasin, hänet korvataan,
toteaa Rehn.
Luova ja mielikuvituksellinen ajattelu on hänen mukaansa ainoa kilpailuvaltti, joka luo
arvoa myös tulevaisuudessa.
Tätä ei Rehnin mukaan ole vielä täysin oivallettu.
− Tekoäly voi olla luovalle työlle parasta, mitä on tapahtumassa, vaikka toppuuttelenkin sen etenemistä, sanoo Rehn.
Tietojenkäsittelytieteen professori Toivosta kiinnostaa tietokoneluovuus. Kone voi hänen
mukaansa auttaa ongelman

ratkaisussa esimerkiksi tuottamalla eri näkökulmia jostakin
aiheesta, jota käyttäjä ei ehkä
olisi muuten keksinyt.
− Välittömän hyödyn tavoittelu rajoittaa vapaata ajattelua
ja pahimmillaan tappaa luovuuden, Toivonen toteaa.
Nyt jo toimituksissa, kuten Helsingin Sanomissa Latoja-ohjelmisto tuottaa nopeasti ja virheettömästi esimerkiksi
jääkiekko-ottelusta raakatekstiä, josta toimittaja editoi jutun
luettavammaksi.
− Ongelmaa määritettäessä
tarvitaan luovuutta, kriittistä ajattelua, analyyttisyyttä ja
yhteyksien ymmärtämistä, sanoo Malmelin.
Jos työyhteisössä ei uskalleta kyseenalaistaa asioita, sen
on vaikea uudistua. Hän puhuu
kaksikätisyydestä, yhtäaikaisesta kyvystä tuottaa tehokkaasti ja kokeilla rohkeasti.
− Luovan työn tunnuspiirteitä ovat uusien asioiden etsiminen tavoilla, joista ei tiedetä, kun työhön ryhdytään. Digitaaliset ratkaisut ja tekoäly
voivat avustaa ihmistä löytämään innovatiivisia ratkaisuja,
mutta lähitulevaisuudessa ne
eivät korvaa ihmisen luovuutta, Malmelin summaa. l

ELINTARVIKETEKNOLOGIAN
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Elokuu 2019 - toukokuu 2020

Osaamisen lisäämiseen ja vahvistamiseen
Elintarvikealan yritysten työntekijöille sekä
henkilöille, joilla on elintarvikealan 2. asteen
koulutus tai työkokemusta.
Käytännönläheisiä verkko-opintoja.
Vapaavalintaisia moduuleja (á 5 op):
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Elintarviketeknologia
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Kirjoittaja on tuottaja ja
taloustoimittaja
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Leipomo- ja ravitsemisalan koulutusta

TEKSTI: lehtori Karoliina Väisänen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Alan perus-, ammaম- ja erikoisammaমtutkinnot

KOULUTUSVIENTIÄ DUBAIHIN

J

yväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK)
on yksi viidestä Food
Learning Education
Network -verkoston
(FLEN) ammattikorkeakoulusta. Verkostoon kuuluvat JAMKin lisäksi Hämeen, Tampe-

16

Kehittyvä Elintarvike 6/2018

reen ja Seinäjoen ammattikorkeakoulut sekä Savonia-ammattikorkeakoulu.
Verkosto edistää suomalaisen elintarvikekoulutuksen ja
-osaamisen vientiä ja jalkautumista kansainvälisille markkinoille. Ydinajatuksena verkos-

ton toiminnassa on asiantuntijuuden jakaminen, sillä yksittäisen ammattikorkeakoulun on
vaikea vastata kansainvälisiin
tarpeisiin. Osaamista jakamalla
ammattikorkeakoulut pystyvät
rakentamaan ketteriä ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin.

Uusin avaus ruokaturvallisuuden ja ravitsemuksen teemoista toteutettiin lokakuun
lopulla Dubaissa. JAMK solmi Dubai Municipalityn Food
Safety Departmentin kanssa aiesopimuksen, jonka pääkohtia ovat ruokaturvallisuu-

den parantaminen, ravitsemusosaamisen kehittäminen
ja kestävä kehitys. Yhteistyö
sisältää muun muassa seminaareja, opintomatkoja, konferensseja ja projekteja.
Suomi tunnetaan Dubaissa maailman parhaana koulutuksen kehittäjänä ja innovaatioiden tuottajana. Globaalia
yhteistyötä tarvitaan kipeästi,

jotta voidaan vastata ilmastonmuutoksen haasteisiin ja biodiversiteetin kapenemiseen. Kestävän kehityksen edistäminen
on Dubain mielenkiinnon kohteita. Siellä järjestettävä vuoden
2020 maailmannäyttely on yksi oiva paikka lisätä yhteistyötä
useilla eri alueilla. l

Muu koulutus:
Hygieniapassi (suomi, ruotsi ja tulkauna eri kielille)
Omavalvonta
Elintarvikehuoneistojen puhtaanapitokoulutukset
Ota yhteyä!
Eija Lenkkeri, 040 776 8728, eija.lenkkeri@edupoli.
WWW.EDUPOLI.FI
Helsinki Porvoo Vantaa

Edupoli ja Point College yhdistävät
voimansa. 1.1.2019 uusia uria tarjoaa
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Kuva: Iiro Rautiainen / TAT

oppivat tulevaisuudessa tarvittavia taitoja. Rehtorit ovat
avainasemassa tämän ajattelun
avaamisessa kouluissa, Kohola
tarkentaa.

Yhteistyön toivotaan
jatkuvan omaehtoisesti

Muun muassa rehtori Teijo Mathlin Helsingin Evankelisen Opiston Säätiösta ja kehitysjohtaja Elina Ostela-Pyhälä Ravintolakolmiosta ovat työskennelleet
vertaismentorointiparina.

Vuoden 2018 koulutusryhmään
haettiin keväällä mukaan opinto-ohjaajia peruskouluista ja
toisen asteen oppilaitoksista
ja heidän pareikseen HR-ammattilaisia yrityksistä. Opinto-ohjaajat tekevät nuorten
parissa arjen ohjaustyötä koulutus- ja uravalintojen kanssa,
ja HR-ammattilaiset ovat usein
vastuussa yritysten oppilaitosyhteistyöstä ja rekrytoinneista.
Tämän koulutusryhmän pääaiheita olivat osaamisen tunnistaminen, työelämän pelisäännöt, työelämätaidot ja rekrytointi.
− Toiveena on, että koulutuksessa syntynyt hyvä yhteis-

työ ja yhteistyön mallit jatkuvat myös koulutuksen päätyttyä esimerkiksi kummiyritystoimintana. Sekä parityöskentelyssä että koko ryhmän
kesken on syntynyt positiivinen ja lämmin tunnelma, joka kantaa varmasti hedelmää
virallista osuutta pidemmälle.
Esimerkiksi vuoden 2017 koulutusryhmä järjestää edelleen
yhteisiä tapaamisia ja osaamisenvaihtoa, Auri Kohola
toteaa.
Koulujen osallistujat on
valittu mukaan ilmoittautumisen yhteydessä kirjoitettujen motivaatiokirjeiden perusteella. Mukaan hakevien
yritysedustajien kanssa keskustellaan koulutuksen sisällöstä ja yrityksen tulevaisuuden tarpeista.
− Keskiössä on osallistujien motivaatio vertaismentorointiin ja uuden oppimiseen,
sillä koulutusohjelma vaatii heiltä ylimääräistä työtä ja
vahvaa sitoutumista. Työs-

kentelyparit pyritään muodostamaan maantieteellisesti mahdollisimman läheltä toisiaan, jotta yhteistyö olisi vaivatonta ja jatkuisi myös koulutuksen jälkeen. Mukaan on
haettu osallistujia eri puolilta Suomea, eri kouluasteilta,
eri toimialoilta ja erikokoisista
yrityksistä ja kouluista, Kohola
täsmentää.

Monenlaista hyötyä
kouluille ja yrityksille
Vertaismentoroinnista on saatu lähes poikkeuksetta hyvää
palautetta. Osallistujien ammatillinen osaaminen on kehittynyt. He ovat saaneet uutta puhtia työhönsä ja nähneet
tehtävänsä osana laajempaa
yhteiskunnallista toimintaa.
− Parien yhteistyössä on
noussut monelle ajatus siitä,
että molemmat jakavat työssään samoja elementtejä, arvoja ja tavoitteita, vaikka toimintaympäristöt ovat erilaiset.

Lisäksi he ovat saaneet paljon
konkreettisia työkaluja omaan
työhönsä oli kyse kriisiviestinnästä, henkilöstöhallinnosta, nuorten ohjaamisesta kesätyönhakuun, oman osaamisen tunnistamisesta tai uusien
työntekijöiden perehdyttämisestä, Auri Kohola kertoo.
Yrityksille ja kouluille suurin hyöty on uudenlainen kontakti kouluista yrityksiin ja yrityksistä kouluihin. Yhteistyö on
ollut monelle osallistujalle uusi
asia, ja toisille se on tuonut uusia muotoja toteuttaa yhteistyötä. Koulutuksessa on syntynyt
myös useiden kuukausien projekteja, joissa esimerkiksi koulun opiskelijat tekevät yhteistyötä yrityksen nuorten ammattilaisten kanssa.
Opinto-ohjaajalla on tarve tietää enemmän työelämän
toiveista ja osaamistarpeista,
ja yritysten rekrytoijat kaipaavat tietoa nuorten urasuunnitelmista ja kouluttautumisaikeista. l

Rehtorien ja yritysjohtajien
mentorointiohjelma jatkuu
Vuonna 2017 pilotoitu Critical Friends – rehtorit ja yritysjohtajat yhdessä
-vertaismentorointiohjelma on saanut jatkoa.

K

eväällä 2018 käynnistyi opinto-ohjaajien
sekä HR-ammattilaisten yhteinen koulutus työelämätaitojen ja työelämän pelisääntöjen
ydinkysymyksistä. Opetushallitus on myöntänyt Taloudellinen
tiedotustoimisto TATille lisärahoitusta kahden uuden Critical
Friends -ryhmän aloittamiseen.
Vuoden 2019 alusta käynnistyvät omat ryhmänsä rehtoreille ja yritysjohtajille sekä
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opinto-ohjaajille ja HR-ammattilaisille. Molempiin ryhmiin on valittu 15 osallistujaa
peruskouluista ja toisen asteen
oppilaitoksista sekä 15 osallistujaa yrityksistä.
Critical Friends -koulutuskonseptin kehittivät vuonna 2017 TAT, Jyväskylän yliopiston Koulutusjohtamisen
instituutti ja Suomen Rehtorit ry. Tuolloin käynnistettiin
ensimmäinen koulutusryhmä,
johon kutsuttiin mukaan pe-

ruskoulujen ja toisen asteen
oppilaitosten rehtoreita ja heidän pareikseen yritysjohtajia.
− Koulutuksen perustana oli
pohtia johtajuuden ydinkysymyksiä, kehittää osallistujien johtamistaitoja ja reflektoida johtamiskäytänteitä yhdessä parin kanssa. Keskiöön nousi
osallistujien toiveesta erityisesti
strateginen johtaminen, kertoo
tuottaja Auri Kohola TATista.
Tämän rinnalla rakennettiin koulujen ja yritysten välille

yhteistyöverkostoja. Yritykset
pääsivät tutustumaan koulujen
arkeen ja näkemään, millaisia
taitoja lapsille ja nuorille opetetaan. Rehtorit pääsivät kurkistamaan yrityselämään, joka
on monelle koulun työntekijälle varsin vieras.
− Tavoitteena oli rakentaa yhteistä ymmärrystä siitä, kuinka tärkeää koulujen on
avautua kohti yhteiskuntaa ja
rakentaa yhteistyöverkostoja,
joiden avulla lapset ja nuoret

Koulutus, Konsultointi & Rekrytointi
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TEKSTI: tuntiopettaja Sanna Luoto,
Jyväskylän ammattikorkeakoulu / Köln, Saksa

Maailman paras
koulutusinnovaatio vientiin

M

Kuva: Essi Lehtovaara.

aailman parhaana koulutusinnovaationa palkitusta Yrityskylän konseptista on jalostettu
vientituote Me & MyCity. Konseptia myy EduTAT Oy -koulutusvientiyhtiö, joka tarjoaa Taloudellisessa
tiedotustoimisto TATissa kehitettyjä pedagogisia ratkaisuja erityisesti talous- ja työelämäosaamisen opetukseen.
EduTATin ensimmäinen asiakas on kiinalainen EE City, jolle on myyty Me & MyCity -konseptin käyttöoikeus viideksi vuodeksi. Pekingiin perustetaan kiinalainen
versio suomalaisesta Yrityskylästä ensi vuoden alussa. Konseptia on jo testattu
Kiinassa pienemmällä pilotilla.
− Maailmalla on kova pula toimivista
koulutuskonsepteista, joilla voidaan tukea
käytännönläheisesti ja hauskalla tavalla
lasten ja nuorten yrittäjyyttä, työelämätaitoja sekä talouden ja yhteiskunnan perusymmärrystä, EduTATin toimitusjohtaja Mikko Hakala tiivistää.

Suomessa Yrityskylä
kahdeksalla alueella
Suomessa Yrityskylä tavoittaa vuosittain
75 prosenttia (45 000) kuudesluokkalaisista ja 40 prosenttia (25 000) yhdeksäsluokkalaista. Oppilaat osallistuvat Yrityskylän toimintaan kahdeksalla alueella, joita ovat Espoo, Helsinki-Vantaa, Itä-Suomi
(Kuopio), Kaakkois-Suomi (Lappeenran-

ta ja Lahti), Pirkanmaa (Tampere), Pohjanmaa (Vaasa ja Seinäjoki), Pohjois-Pohjanmaa (Oulu) ja Varsinais-Suomi (Turku).
Yrityskylän rahoituksesta vastaavat
pääosin opetus- ja kulttuuriministeriö,
kunnat ja kaupungit, säätiöt ja kumppaniyritykset.
Yrityskylä on kouluopetuksen tueksi
kehitetty opintokokonaisuus, jossa oppilaat saavat myönteisen ja käytännönläheisen kokemuksen työelämästä ja kansalaisen roolista yhteiskunnassa. Oppilaat kirjoittavat koulussa muun muassa työhakemuksen ja käyvät työhaastattelussa.
Yrityskylä-oppimisympäristössä oppi-

laat tekevät työtä, ansaitsevat palkkaa ja
maksavat siitä veronsa sekä opettelevat
hallitsemaan rahankäyttöään ja kulutustaan. Pienoiskaupungiksi rakennettu oppimisympäristö kannustaa aktiivisuuteen.
Yrityskylä Yläkoulussa yhdeksäsluokkalaiset johtavat kilpaa yritystä kansainvälisillä markkinoilla. Kilpailevissa johtoryhmissä jokaisella oppilaalla on oma vastuualueensa. Pelin aikana tiimit valmistavat ja myyvät tuotteita asiakkaille ja johtavat yritystä kuvitteellisen vuoden ajan.
Voittajatiimi on se, joka on saanut kasvatettua hyvän liiketuloksen lisäksi eniten
mainettaan. l

Palkittu koulutuskeksintö
Yrityskylä voitti vuonna 2014
World Innovation Summit for
Education (WISE) -kilpailun
maailman parhaana koulutusinnovaationa. Maailmanlaajuinen WISE Awards palkitsee
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Kaurakoulutusta
verkossa

S
Kiinalaiset oppilaat pääsivät kokeilemaan ravintolan pyörittämistä Pekingin Me & MyCity -testipäivässä. Oppilaat myivät lounasta ja muita elintarvikkeita Me & MyCityn kansalaisille. Asiaan kuului
myös hygieniapassin suorittaminen ennen ravintolatoiminnan käynnistämistä.

vuosittain innovatiivisia, yhteiskuntaan myönteisesti vaikuttavia koulutushankkeita.
Euroopan komissio on palkinnut Yrityskylän vuonna 2013
yrittäjämäisen ajattelun edis-

tämisestä, ja kansainvälinen
koulutusalan järjestö International Partnership Network
(IPN) on valinnut Yrityskylän
parhaaksi innovatiiviseksi
kumppanuushankkeeksi

maailmassa vuonna 2016.
Lisätietoja:
edutat.fi
yrityskyla.fi

LAATU
SEMINAARI

yksyn 2018 aikana
Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on
rakennettu monialainen opintokokonaisuus, jonka myötä opiskelija pääsee suoraan kaura-aallon
harjalle. Suomala inen kaura ja
sen liiketoimintamahdollisuudet
on kolmen verkko-opintojakson kokonaisuus.
Kauran mahdollisuudet liiketoiminnassa ja kuluttajatrendit
-opintojakso tutustuttaa kauran merkitykseen ravitsemuksessa ja osana erityisruokavalioita, kauran vientimahdollisuuksiin ja alan ajankohtaisiin
hankkeisiin. Kauran prosessointi ja jalostus kuluttajatuotteiksi -opintojakso keskittyy kauran ominaisuuksiin elintarvikeraaka-aineena, kauraa käyttävän teollisuuden toimijoihin,
tuotekehitysprosessiin ja suomalaiseen kauratutkimukseen
ja innovaatioihin. Elintarvikekauran tuotanto -opintojakso
pureutuu kauranviljelyn erityspiirteisiin.
Kiinteästi työelämäyhteistyönä toteutettavan opintokokonaisuuden tavoitteena on
tuoda kauraketjun ymmärrys
ja arvostus osaksi ammattikorkeakouluopintoja ja saada uusi
tekijäsukupolvi ripeästi töihin.
Koulutus on tarkoitettu ammattikorkeakouluopiskelijoille
koulutusalasta riippumatta tai
täydennyskoulutuksena työelämässä oleville henkilöille,

jotka ovat kiinnostuneita kauran viljelystä, jalostuksesta ja
liiketoiminnasta.
Opintokokonaisuus toteutetaan täysin verkossa. Verkko-opetukseen kuuluvat muun
muassa
verkkokeskustelut
ryhmän tai ohjaajan kanssa,
tehtävien ja raporttien palautus verkko-oppimisympäristöön, omatoiminen lähdemateriaaliin tutustuminen ja webinaariin osallistuminen. Verkossa opiskelu vaatii kurinalaisuutta ja on yhtä vaativaa kuin
lähiopetus, mutta tarjoaa joustavan mahdollisuuden opiskella esimerkiksi työn ohella.
Opintokokonaisuus on mukana eAMK-hankkeen Laadukas verkkototeutus -valmennusohjelmassa, eli käytössä
ovat paras verkkopedagogiikan osaaminen ja toimivat välineet. Opintojaksot toteutetaan kevätlukukaudella 2019.
Opintojaksojen toteutuksesta
vastaavat viljateknologi, ETM
Sanna Luoto JAMKin Liiketoimintayksiköstä ja kasvipatologi, MMM Ulla Heinonen Biotalousinstituutista. l

LISÄTIETOJA:
jamk.fi/kauraliiketoiminta

Mukana monia mielenkiintoisia aiheita:
Tietoturvastandardi ISO 27001
Juurisyyn tunnistaminen ja laadukas analyysi
Yritysturvallisuus, riskit ja ”Disaster Plan”

Ilmoittaudu mukaan:

Noora Lehikoinen
noora.lehikoinen@fi.bureauveritas.com
www.bureauveritas.fi

Osaavaa suunnittelua
elintarviketeollisuudelle
■ asiantuntijapalvelut
■ prosessisuunnittelu
■ putkisto- ja layoutsuunnittelu
■ tuotelogistiikan
laitesuunnittelu
■ automaatiosuunnittelu
■ automaatiojärjestelmien
kokonaistoimitukset
■ turvallisuussuunnittelu
■ energiakatselmukset

www.elomatic.com
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haastavinta oli automatiikkakurssi. Robotiikka meni ohi, ja kun aiheesta oli vähän
opintoja, ei oikein kerennyt kunnolla mukaan, Myllyperkiö tiivistää.
Hän kehuu opiskelukavereita ja luokkayhteisöä ja kannustaa tulevia opiskelijoita.
− Tänne kannattaa tulla, koska täällä saa hyvin apua ja tukea opiskeluun. Kun
tekee kurssit pois ajallaan, pärjää hyvin.

Työelämäverkostot tiivistyvät

Veera Myllyperkiö valmistui keväällä Seinäjoen ammattikorkeakoulusta bio- ja elintarviketekniikan insinööriksi.

Lehtori Matti-Pekka Pasto (vas.), yliopettaja Margit Närvä ja lehtori Jarmo Alarinta SeAMKin
kauniilla jokirantakampuksella.

Bio- ja elintarviketekniikka
kiinnostaa NUORIA

S

einäjoen ammattikorkeakoululla (SeAMK) huhkittiin keväällä,
kun muun muassa bio- ja elintarviketekniikan opiskelijat olivat valmistumista vaille. Alalta insinööriksi tuolloin valmistunut Veera Myllyperkiö piti toukokuussa loppuseminaarin opinnäytetyöstään Ruokahävikki
Suomessa ja globaalisti.
− Opettaja ehdotti aihetta, ja se tuntui
hyvältä. Pääsin haastattelemaan ruokaketjun eri toimijoita ja kysymään, miten hävikkiä syntyy ja miten sitä voitaisiin vähentää.

Miksi lähdit alun perin neljä vuotta sitten opiskelemaan bio- ja elintarviketekniikkaa?
− Olen kotoisin Lappajärveltä, joten
Seinäjoki oli paikkakuntana lähellä ja sopivankokoinen minulle. Elintarvikkeet
kiinnostavat, ruoka on jokaisen arjessa, ja
sitä kautta myös töitä luultavasti riittää.
Vielä kevään korvalla loppuelämän
mutkat eivät olleet Myllyperkiölle ihan
selviä, mutta kesätöihin hän oli menossa
Valiolle tekemään rahkaa.

Ahkeroimalla pärjää
Veera Myllyperkiön odotukset opiskelussa
ovat toteutuneet. Hän sai harjoitella laboratorioissa ja eri työpaikoissa, kuten Valiolla ja Fresh Servantilla. Erityisen kiinnostavaa opinnoissa oli vilja- ja meijeriteknologian opinnot, joiden aikana hän pääsi tekemään muun muassa jogurttia ja jäätelöä.
− Alussa mietin, miten pärjään opiskelussa, kun lukiossa oli lyhyt matematiikka
eikä fysiikan opintoja, mutta ei olisi tarvinnut pelätä, hyvin kaikki onnistui. Ehkä

Lehtori Matti-Pekka Pasto on perehtynyt liha- ja valmisruoka-alaan ja opettaa
myös tuotekehitystä ja pakkaustekniikkaa. Hänen näkökulmastaan suurin opiskelijoita houkuttava tekijä alalle on veto
työelämään.
− Työt meinaavat viedä osan opiskelijoista jo kesken opintojen. Riskinä on silloin, että opinnot venyvät.
Elintarvikeala on neljänneksi suurin
toimiala Suomessa. Alalla on paljon erilaisia tehtäviä, joihin opiskelijat voivat sijoittua.
Pasto kertoo, että suuri osa projektityöaiheistakin tulee suoraan yrityksiltä.
− Suurin osa opinnäytetöiden aiheista
tarjoutuu yritysten kautta jo harjoittelujakson aikana.
SeAMKissa työelämäsuhteita ja -verkostoja pidetään erityisen tärkeinä. Niihin
on myös hyvät edellytykset, sillä lähiseudulla sijaitsee paljon elintarvikealan yrityksiä.
Tiivis työelämäyhteistyö toimii. Bio- ja
elintarviketekniikan kokonaisuudessa tavoitteena on saavuttaa 20 kuukautta työelämäläheisiä opintoja neljän vuoden aikana.
− Siihen kuuluvat kesätyöt, harjoittelut
ja opinnäytteet sekä erilaiset työelämälähtöiset projektit. Yritykset lähtevät hyvin mukaan myös oppilaitosten erilaisiin

projekteihin, mikä taas tuottaa edelleen
tiivistyviä verkostoja.

Hyvä fiilis opinnoissa
Insinööriaineita ja muun muassa meijeriteknologiaa ja elintarvikkeiden valmistusta opettava Jarmo Alarinta sanoo, että
nuoret osaavat jotenkin laskea, miten työpaikkoja löytyy ja mistä.
− Ehkä se perustuu pitkälle mielikuviin,
mutta se toimii. Elintarvikealalla on hyvin
hakijoita ja työpaikkoja tasaisesti sekä positiivinen fiilis. Kun keskustelee ihmisten
kanssa yrityksissä, huomaa, että näkymät
ovat positiiviset.
Yliopettaja Margit Närvä opettaa tuotantotaloutta sekä suunnittelee ja toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita.
− Ruoka-ala on tällä hetkellä ajankohtainen ja kovasti pinnalla. Alassa on vetovoimaa.
Närvä muistuttaa, että myös oppisisältöjä on kehitetty viime vuosina, vaikka
pohjalla muistetaan koko ajan insinöörien
perusosaaminen. Hän tuntee hyvin myös
SeAMKin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon sisällön.
− Aiemmin agrologit, restonomit ja insinöörit oli eriytetty toisistaan, mutta nyt
koko ruokaketjun kokonaisuutta voi opiskella samassa yksikössä. Yhteisten opintojaksojen aikana kaikille opiskelijoille syntyy laajempi ymmärrys kokonaisuudesta.
Jarmo Alarinta lisää, että käytännön
osaaminen ja työelämätaidot korostuvat
nykymuotoisessa opiskelussa.
− Tärkeää on myös oikea asenne, halu
oppia uutta ja ymmärrys siitä, että etenemään pääsee, kun ensin oppii perusteet ja
tekee perushommia.
SeAMKissa rakentui haastatteluhetkellä robotiikan simulaatiokeskus, jonne oli jo
tilattu teollisuusrobotti UR5.

− Yhteistyörobotteja ei tarvitse erottaa
suoja-aidan taakse, vaan ne voidaan laittaa työskentelemään yhdessä ihmisten
kanssa. Meidän robottiamme on tarkoitus
testata erilaiseen annosteluun, esimerkiksi jälkiruokien tekemiseen. Digitaalisuus,
3D-mallinnus ja tuotannonohjaus ovat
isoja draivereita. Meidän täytyy olla mukana alan kehityksessä ajan hermolla, Alarinta kertoo.

Laaja oppiaine lisää mielenkiintoa
Alarinnan mukaan haastavinta elintarvikealan insinööriopinnoissa on oppiaineen
laajuus ja asiasisältöisyys. Bio- ja elintarviketeknologian opiskelussa pitää ymmärtää luonnontieteitä, mikrobiologiaa,
kemiaa, matematiikkaa, taloudellista näkökulmaa, tuotantoprosesseja ja ihmisten
johtamista unohtamatta sitä, miten lihaa
tai sämpylöitä paistetaan.
Margit Närvä sanoo, että kansainvälistyminen on yksi vetovoimatekijä ja osa
ammattikorkeakoulu-strategiaa. Alarinta
lisää, että oppimisympäristöjen merkitys
korostuu.
− Olisi hienoa, jos joka oppilaitoksella olisi oma pilottitehdas, jossa asiat voitaisiin opettaa. Koska se ei ole mahdollista, voimme etsiä kumppanioppilaitoksia ja
toimijoita maailmalta. Niiden kautta opiskelija pääsee vaikkapa koemeijeriin harjoittelemaan.
Samalla opettajat pitävät tärkeänä, että omalla oppilaitoksella on tarjota jotakin vastineeksi muille. SeAmkin vahvuutena on lihan tuntemus.
− Lähialueella on yli puolet Suomen lihatuotannosta, Suomen suurin meijeri, ja tänne ollaan kasaamassa myös juomaklusteria, Jarmo Alarinta listaa.l

Kirjoittaja on toimittaja

Työt jatkuvat kesätyöpaikassa
Bio- ja elintarviketekniikan
insinööriksi Seinäjoen ammattikorkeakoulusta keväällä
valmistunut Veera Myllyperkiö
sai kesätöitä Valion Seinäjoen
tehtaalta.
− Toimin tuotteenvalmis-
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tajana rahkanvalmistuksessa.
Työtehtäviini kuuluvat muun
muassa rahkan valmistus,
tuotteen laittaminen pakkauskoneelle ja pesuista huolehtiminen. Olin aiemmin työharjoittelussa samassa työtehtä-

vässä, joten tiesin, minkälaista
työ on, hän kertoo.
Kesän jälkeen hän on
jatkanut työntekoa Valiolla
samoissa tehtävissä.
− Olen tällä hetkellä täällä
ainakin vuoden loppuun asti.

Toivon saavani jatkaa Valiolla
ensi vuonna. Edelleen on
paljon opittavaa. Tällä hetkellä
suunnitelmissa eivät ole jatko-opinnot.

Koulutus, Konsultointi & Rekrytointi
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Teema

KOULUTUS, KONSULTOINTI & REKRYTOINTI
Ammatillisen koulutuksen muutokset

Elintarvikealan ammatilliset
tutkinnot ovat muuttuneet

E

lintarvikealan ammatilliset tutkinnot ovat
uudistuneet 1.8.2018
alkaen. Elintarvikejalostajan, lihanjalostajan, maidonjalostajan ja viinituotannon ammattitutkinnot ovat
yhdistyneet uudeksi elintarvikejalostuksen ammattitutkinnoksi ja lihantarkastuksen, lihateollisuuden ja meijeriteollisuuden
ammattitutkinnot elintarviketeollisuuden ammattitutkinoksi. Elintarviketekniikan erikoisammattitutkinto on nyt elintarvikealan erikoisammattitutkinto.
Elintarvikejalostuksen ammattitutkinnon suorittanut voi
toimia työntekijänä tai yrittäjänä pienimuotoisessa elintarvikkeiden jalostuksessa. Elintarviketeollisuuden ammattitutkinnon suorittaneet ovat toimialansa (elintarvikeala, liha-ala tai
meijeriala) tuotteiden ammattitaitoisia valmistajia, pakkaajia ja
lähettämötyöntekijöitä. Elintarvikealan erikoisammattitutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset taidot työskennellä elintarvikealalla monipuolisissa tuotanto-, asiantuntija- tai esimiestehtävissä.
Tutkinnon muodostuminen,
yhteiset tutkinnon osat, ammattitaidon osoittamistavat ja arviointiasteikko ovat muuttuneet
uudistuksen myötä. Elintarvikealan perustutkinnon osaamisen arvioinnissa on siirrytty viisiportaiseen arviointiasteikkoon: tyydyttävä 1, tyydyttävä 2, hyvä 3, hyvä 4 ja kiitettävä 5. Ammattitutkinnot ja eri-
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Taulukko 1. Elintarvikealan ammatilliset tutkinnot 1.8.2018 alkaen

Tutkinto

Laajuus
osaamispisteinä

Osaamisala

Tutkintonimike

Elintarvikealan
perustutkinto

180 osp

Elintarviketeknologian osaamisala
Leipomoalan osaamisala
Liha-alan osaamisala
Meijerialan osaamisala

Elintarvikkeiden valmistaja
Leipuri-kondiittori
Lihatuotteiden valmistaja
Meijeristi

Elintarvikejalostuksen
ammattitutkinto

120 osp

Alkoholijuomien valmistuksen osaamisala Ei tutkinto-nimikkeitä*
Elintarvikealan osaamisala
Liha-alan osaamisala
Meijerialan osaamisala

Elintarviketeollisuuden
ammattitutkinto

120 osp

Elintarvikealan osaamisala
Liha-alan osaamisala
Meijerialan osaamisala

Ei tutkinto-nimikkeitä*

Ei osaamisaloja

Ei tutkinto-nimikkeitä*

Elintarvikealan
180 osp
erikoisammattitutkinto

* valmistumisen jälkeen työnantajan määrittelemä ja työsopimuksen mukainen tehtävänimike.
Taulukko 2. Elintarvikealan perustutkinnon muodostuminen

Tutkinnon osa

Laajuus

Ammatilliset tutkinnon osat

145 osp

Yhteiset tutkinnon osat

35 osp

Taulukko 3. Näytössä valmistettavia tuotteita tai tuoteryhmiä

Tutkinto

Valmistettavia tuotteita tai tuoteryhmiä

Elintarvikealan perustutkinto

Koulutuksen järjestäjä suunnittelee tutkinnon perusteiden mukaisesti.

Elintarvikejalostuksen ammattitutkinto

Jäätelöt, kypsytetyt juustot, liköörit, tilaviinit, kestomakkarat, liharuokavalmisteet, kasvissalaatit ja välipalat

Elintarviketeollisuuden ammattitutkinto

Viinat, kivennäisvedet, kalafileet, savukalat, tuotantoeläinten rehut,
lemmikkieläinten puruluut, meijeriteollisuuden tuoretuotteet ja
keittomakkarat

Elintarvikealan erikoisammattitutkinto

Ei määritellä tutkinnon perusteissa.

Taulukko 4. Elintarvikealan koulutuksen järjestäjät vuonna 2018 ja suoritetut tutkinnot vuonna 2016

Elintarvikealan tutkinnot

Koulutuksen järjestäjät 2018

Suoritetut tutkinnot 2016

Elintarvikealan perustutkinto

62

942

Elintarvikealan ammattitutkinnot

11

41

Elintarvikealan erikoisammattitutkinto

6
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Vanhat ammatillisen koulutuksen lait yhdistettiin uudeksi
nuoria ja aikuisia koskevaksi
lainsäädännöksi. Samalla uudistettiin koulutuksen rahoitus,
ohjaus, tutkintorakenne, koulutuksen toteuttamismuotoja ja
järjestäjärakennetta.
Keskeistä uudistuksessa
on lisätä yksilöllisiä opintopolkuja ja työpaikalla tapahtuvaa
oppimista.
Ammatillisen koulutuksen järjestämisluvat uusittiin
uudistuksen yhteydessä.
Järjestämisluvissa määritellään tutkinnot, joihin voi antaa
tutkintokoulutusta, samoin
oikeus järjestää valmentavaa
koulutusta.

Osaamista voi hankkia
joustavasti oppilaitoksissa
ja työpaikoilla. Työpaikalla
järjestettävästä koulutuksesta
sovitaan koulutussopimuksella
tai oppisopimuksella. Osaamista
myös osoitetaan ja arvioidaan
aidoissa työympäristöissä käytännön työtehtäviä tekemällä.
Vuoden 2018 alusta alkaen
ammatilliseen koulutukseen on
hakeuduttu joko jatkuvan haun
tai yhteishaun kautta. Jatkuva
haku mahdollistaa koulutukseen hakeutumisen joustavasti
ympäri vuoden. Ammatillisen
koulutuksen ja lukiokoulutuksen
yhteishaku säilyy perusopetuksen ja valmistavien koulutusten
päättävien nuorten hakuväylänä.

Elintarvikevalvonnan ulkopuoliset
asiantuntijapalvelut – tule mukaan!
Olemme kokoamassa elintarvikelain 36 §:n mukaista valvonnan
ulkopuolista asiantuntijapankkia. Tule mukaan kasvavaan
joukkoomme! Ilmoittautumalla mukaan sinut ja tietosi, kuten
erityisasiantuntemuksesi ja kiinnostuksen kohteesi, lisätään
asiantuntijalistallemme. Et sitoudu vielä mihinkään, mutta sopivan
toimeksiannon tullessa kysymme halukkuuttasi osallistua.

Tarjoamme sinulle
• vankan ammatillisen ja
käytännön tuen
• yhteiset, selkeät linjaukset
ja mahdollisuuden pohtia
asioita yhdessä
• koulutus/ neuvottelupäivät eri aihepiireistä
• mahdollisuuden syventävään jatkokoulutukseen ja
erikoistumiseen

Hyödyt tästä:
• ammatillinen osaamisesi
paranee
• tuot omaan organisaatioosi
uusia, laadukkaita ajatuksia ja
toimintatapoja
• saat vaihtelua arkiseen
työhön
• saat uusia mahdollisuuksia
alalla toimimiseen
• kilpailukykyinen palkkaustaso
räätälöidään koulutuksesi ja
osaamisesi mukaan

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä ja ilmoita

• nimi, ammatti, koulutustausta ja työkokemus lyhyesti
• erityisosaamisesi/minkä tyyppisestä työstä olisit kiinnostunut
• kuva

koisammattitutkinnot arvioidaan edelleen hyväksytty/hylätty-asteikolla. Toisessa vaiheessa, 1.8.2020 alkaen, uudistetaan tutkintokohtaiset ammatilliset tutkinnon osat.
Kaikilla koulutuksen järjestäjillä on lupa järjestää myös
oppisopimuskoulutusta. Uutena koulutusmuotona on koulutussopimukseen perustuvaa koulutusta. Koulutussopimus ei edellytä määräaikaisen
työsopimuksen solmimista, eikä opiskelijalle makseta palkkaa. Työvoimakoulutus on nyt
osa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa koulutusta,
johon hakeudutaan paikallisen
TE-toimiston kautta.
Koulutuksen järjestäjä päättää arvioinnista ja antaa tutkintotodistukset opiskelijoille.
Tutkintokoulutukseen voi hakeutua joustavasti ympäri vuoden.
Ammatillisen koulutuksen
rahoitus painottaa toiminnan
vaikuttavuutta ja tehokkuutta. Rahoitus koostuu perusrahoituksesta (opiskelijavuodet),
suoritusrahoituksesta (tutkinnot ja tutkinnon osat), vaikut-

tavuusrahoituksesta (mm. työllistyminen ja jatko-opinnot) ja
strategiarahoituksesta.
Uusi rahoitusmalli otetaan
käyttöön asteittain vuoden
2022 alkuun mennessä. Vuodesta 2018 vuoden 2022 alkuun
mennessä perusrahoituksen
osuus kokonaisrahoituksesta
laskee 95 prosentista 50 prosenttiin.
Koulutuksen
järjestäjälle myönnetään vuosittain ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoitus laskennallisin perustein. Koulutuksen
järjestäjä päättää rahoituksen
käyttämisestä tehokkaimmalla
tavalla saavuttaakseen tavoitteensa ja kehittääkseen toimintaansa.
Lisätietoja elintarvikealan
ammatillisen koulutuksen tarjonnasta löytyy osoitteesta https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/. l

Elintarvikealan koulutuksen uudistuksesta Helsingin, Kuopion ja Turun yliopistoissa kerrottiin Kehittyvä Elintarvike -lehden numerossa 6/2017 sivuilla 30−32.

www.envirovet.fi
info@envirovet.fi
outi.lepisto@envirovet.fi

Suomalainen kaura ja sen
liiketoimintamahdollisuudet
verkkototeutus, 15 op
Tulevaisuus tarvitsee uusia osaajia edistämään
suomalaisen kauran menestystarinaa!
Suomalainen kaura ja sen liiketoimintamahdollisuudet on kolmen verkko-opintojakson
kokonaisuus:
Kauran mahdollisuudet liiketoiminnassa
ja kuluttajatrendit 5 op
Kauran prosessointi ja jalostus
kuluttajatuotteiksi 5 op
Elintarvikekauran tuotanto 5 op
Yksittäisen opintojakson hinta on 75 euroa.
jamk.fi/kauraliiketoiminta
Lisätietoja: Karoliina Väisänen, www.jamk.fi

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
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Ravitsemus & Terveys

kuva: Ulla-Maija Hänninen

TEKSTI: TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Kaisa Kähkönen, Ravistamo Oy

Varhaiskasvatuksen ja
kouluruokailun suositukset
kannustavat ruokakasvatukseen

S

uomalaisilla lapsilla on useita ravitsemuksen haasteita. Ravitsemussuosituksiin nähden lapset
käyttävät liian vähän kasviksia,
ja lasten saama energia painottuu välipaloihin ja naposteluhetkiin. Monella lapsella ruokailuhaasteita lisää valikoiva
syöminen sekä vaikeudet tottua uusiin makuihin ja rakenteisiin ja sitä kautta uusiin
ruokiin. Uudet ruokailusuositukset nostavat varhaiskasvatuksessa ja kouluissa tehtävän ruokakasvatuksen näkyvästi esiin lasten ruokaosaamisen ja monipuolisten ruokailutottumusten edistäjänä.
Lapsen makumaailman laajeneminen
vaatii mahdollisuuksia kokeilla uusia ruokia ja maistella yhä uudestaan sellaisia
ruokia, jotka eivät ensimmäisellä maistamiskerralla päässeet suosikkien joukkoon.
Karkeasti arvioiden uuteen ruoka-aineeseen tottuminen vaatii 10–15 maistamiskertaa.
Ruokakokemukset ja ruokailutottumukset varhaislapsuudesta lähtien säilyvät nuoruuteen ja jopa aikuisuuteen saakka. Ne luovat pohjan ruokamieltymyksille,
jotka ohjaavat päivittäisiä ruokavalintoja
itselle ja tulevalle perheelle. Tämän vuoksi on merkityksellistä, millaiset syömisen
taidot ja mielikuva itsestä ruokailijana lapsille rakentuu.
Jo lapsena opituilla taidoilla on kauaskantoiset vaikutukset läpi elämän kestävään ruokamatkaan, jolla voi hyviä valintoja tekemällä tukea joka päivä terveyttä ja
hyvinvointia.

Ilo korostuu varhaiskasvatuksen suosituksissa
Varhaiskasvatuksen ruokakasvatukselle on asetettu tavoitteet kansallisessa var-
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Taulukko. Lasten ruokakasvatuksen tavoitteet.

Suositus

Ruokakasvatuksen tavoitteet

Terveyttä ja iloa ruoasta
− varhaiskasvatuksen ruokailusuositus ja
kansallinen varhaiskasvatussuunnitelma

• Myönteinen suhtautuminen ruokaan ja syömiseen.
• Monipuoliset ja terveyttä edistävät ruokailutottumukset.
• Omatoiminen ruokailu ja monipuolinen, riittävä syöminen.
• Ateriahetkien kiireetön ilmapiiri.
• Hyvien pöytätapojen ja yhdessä syömisen kulttuurin opettelu.
• Ruokiin, niiden alkuperään, ulkonäköön, koostumukseen ja
makuominaisuuksiin tutustuminen eri aistien avulla tutkimalla.
• Ruokasanaston kehittäminen ruuasta
• Keskustelemalla sekä tarinoiden ja laulujen avulla.

Syödään ja opitaan yhdessä
− kouluruokailusuositus

• Ottaa haltuun jokapäiväiset ruuanvalinnat, niiden vaihtoehtojen
ja merkitysten moninaisuus, päämääränä ruokaosaaminen ja
ruokatajun syntyminen.
• Kouluruokailu ja eri oppiaineiden opetussisällöt ja oppilaiden
osallisuus vahvistavat ruokatajun kehittymistä ja luovat peruskoulun mittaisen ruokakasvatuksen oppimäärän.

haiskasvatussuunnitelmassa (Taulukko).
Tavoitteet kattavat sekä ruokaan liittyvää
tietoa, lasten myönteistä suhtautumista ruokaan että ruokailutilanteissa toimimista. Tavoitteisiin pääsemiseksi tarvitaan menetelmiä ja keinoja. Yksi menetelmä tukea ruokakasvatuksen tavoitteita on
Sapere-ruokakasvatus.
Sapere-ruokakasvatuksessa aistiminen
ja tutkiminen ovat pääosassa. Latinankielinen sana Sapere voidaan suomentaa sanoilla tietää, oppia tuntemaan ja rohkaistua. Siinä hyödynnetään luovasti lasten
osallisuutta, toiminnallisuutta, yksilöllisyyttä, uteliaisuutta, leikkimistä, ilmaisemista ja tutkivaa oppimista. Sen avulla
lapsia tutustutetaan ruuan raaka-aineisiin, ruuanvalmistukseen ja ruokalajeihin omakohtaisen tekemisen ja kokemisen kautta.
Suomalaisen tutkimusnäytön mukaan
Sapere-ruokakasvatus lisää päiväkotilas-

ten halukkuutta valita ja syödä kasviksia,
marjoja ja hedelmiä ja edistää myönteistä ruokailuilmapiiriä, jossa myös luontaisesti varovaisen lapsen on helpompi löytää
ruokarohkeutta.
Sapere-ruokakasvatus, kuten ruokakasvatus laajemminkin, sopii toteutettavaksi
sekä varhaiskasvatuksen arjen ruokailutilanteissa että suunnitelluissa toimintahetkissä. Menetelmänä se tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia varhaiskasvattajille
soveltaa ja toteuttaa aistilähtöistä ruokakasvatustyötä oman lapsiryhmän kiinnostuksen kohteet ja tarpeet sekä toimintaympäristön tuomat raamit huomioiden.

Kouluissa syödään
ja opitaan yhdessä
Kouluruokailusuositus antaa suuntaviivat
sekä koulussa tapahtuvan ruokailun että
ruokakasvatuksen toteuttamiselle. Suo-

situs määrittää koulun ruokakasvatuksen
tavoitteeksi ruokaosaamisen edistämisen
ja ruokatajun kehittymisen (Taulukko).
Koulu on keskeisiä toimintaympäristöjä
lasten terveyden edistämistyössä. Kouluruoka sekä kouluruokailutilanteissa ja oppitunneilla toteutettava ruoka- ja ravitsemuskasvatus luovat erinomaiset puitteet
edistää lasten ruokaosaamista.
Suomalaiseen menestystarinaan, maksuttomaan kouluruokaan, liitetään usein
lasten puheissa kielteisiä mielikuvia, jotka periytyvät sukupolvelta toiselle. Tutkimusten mukaan lapset periaatteessa arvostavat kouluruokailua. Kouluarjessa
kuitenkin vain harva koululainen syö päivittäin täysipainoisen koululounaan. Oppilaille tärkeä osa kouluruokailua on yhdessäolo vertaistensa kanssa sekä kiireetön ja rauhallinen ilmapiiri. Alakoululaiset
tietävät terveellisen kouluruokailun hyödyt ja pitävät niitä tärkeinä, joten syömättömyyden syy ei ole tiedon puutteessa.
Suosituksessa korostetaan ruokailoa,
johon kouluruokailussa yhdistyy maukas,
ravitseva, kestävä, terveellinen ja turvallinen syöminen, ruokaan ja aistimiseen liittyvä myönteinen ruokapuhe sekä hyvinvointia edistävien elintapojen oppiminen.

Maistuva koulu
-toimintamalli avuksi
Opetussuunnitelma velvoittaa koulut antamaan ruokakasvatusta. Kouluruokailusuositus asettaa tavoitteita ja antaa suuntaviivoja ruokakasvatuksen nivoutumiseen kouluruokailuun ja oppitunneille.
Jotta ruokakasvatus jalkautuisi perusope-

sesta saadaan työkaluja kuntien hyvinvointi- ja terveydenedistämistyöhön. l

LÄHTEET:
• Berggren L. ym. 2017. Nordic children's conceptualizations of healthy eating in relation to
school lunch. Health Education 117:130–147.
• Eloranta A-M. 2014. Diet, body adiposity and cardiometabolic risk in a population sample of primary school children. Publications of the University of Eastern Finland.
• Hoppu U. ym. 2015. Impact of sensory-based food
education in kindergarten on willingness to eat
vegetables and berries. Food & Nutr. Res., 59.
• Ojansivu P. ym. 2014. Lasten ruokakasvatus varhaiskasvatuksessa − ruokailoa ja terveyttä lapsille. Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen
julkaisuja 8/2014. Turun yliopisto.
Alakoululaiset tutkivat kasviksia kaikilla aisteilla
Oinaskadun koulussa Järvenpäässä.

tukseen, tarvitaan konkreettisia toimintamalleja, joilla luoda ruokakasvatuksesta koko koulun yhteinen asia. Lisäksi erityisesti opetushenkilöstön käyttöön tarvitaan helposti löydettävää ja lähestyttävää
aineistoa, joka palvelee koulun asettamia
tavoitteita ja toimintatapoja.
Ruokakulttuurikeskus Ruukku ry ja
Itä-Suomen yliopisto ovat tarttuneet tähän työhön ja kehittävät Maistuva koulu -toimintamallia alakoulun ruokakasvatukseen. Malli ponnistaa koulujen tarpeista.
Kehitystyössä ovat tiiviisti mukana opettajat, oppilaat, ruokapalvelut ja laaja joukko ruokakasvatuksen asiantuntijoita. Malli
kokoaa yhteen myös olemassa olevaa opetusmateriaalia. Toimintamallin tutkimuk-

www.kehittyvaelintarvike.fi

Vuoden 2019 teemat ja ilmestymispäivät

• Kähkönen K. ym. 2018. Sensory-based food education in early childhood education and care,
willingness to choose and eat fruit and vegetables, and the moderating role of maternal education and food neophobia. Public Health Nutr. 21:
2443−2453
• Lynch C. ym. 2014. Fruit and vegetable consumption in a sample of 11-year-old children in ten European countries − the PRO GREENS cross-sectional survey. Public Health Nutr.17: 2436−2444.
• Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016.
Määräykset ja ohjeet 2016:17, Opetushallitus, 62 s.
• Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet
2014. Määräykset ja ohjeet 2014:96, Opetushallitus, 473 s.
• Valtion ravitsemusneuvottelukunta (VRN), 2017.
Syödään ja opitaan yhdessä − kouluruokailusuositus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Helsinki, 96 s.
• Valtion ravitsemusneuvottelukunta (VRN), 2018.
Terveyttä ja iloa ruoasta − varhaiskasvatuksen
ruokailusuositus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Helsinki, 108 s.
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Maailma
mausteilla

TEKSTI: asiantuntija Camilo Ramada, Business Finland Southern Africa
toimialajohtaja Esa Wrang,ohjelmapäällikkö Annaleena Soult ja
projektipäällikkö Tiina Luoma, Food from Finland, Business Finland

TEKSTI: Ari Virtanen

H

einäkuussa Suomessa kävi pari
valtionpäänmiestä ja koko joukko toimittajia eri maista. On ollut mielenkiintoista lukea toimittajien kommentteja ja artikkeleita suomalaisesta ruuasta. Tuntuu hienolta olla mukana suomalaisessa elintarvike-scenessä,
kun CNN:n toimittaja vertaa ravintola Juuren modernia, suomalaista makua ja Kalakauppa E. Erikssonin yksinkertaista puhdasta makua kuuluisan Michelin ravintolan,
Eleven Madison Parkin, makuelämyksiin.
Suomalaisen ruuan yksinkertaisuus,
puhtaus, vahvat luonnolliset maut ja
sesonkimaisuus ovat vahvuuksiamme.
Aasialaiset turistit ovat huomanneet nämä
vahvuudet jo aikaisemmin, nyt amerikkalaisetkin hehkuttavat muun muassa Hel-

paloja wasabi-soijakastikkeessa. Tokion
sushipaikoissa ei lotrata soijan kanssa,
itseasiassa soijakippo puuttuu pöydästä
usein kokonaan. Kokki on tehnyt makuelämyksen kustakin sushi-palasta, jotka
syödään tietyssä järjestyksessä. Asiakas ei
pääse tätä makujen orkesteria pilaamaan
wasabi-soijakastikkeillaan.

Todellinen
elintarvikevientiteko
olisi tehdä yhteistyötä
suomalaiskokkien
kanssa.

singin Kauppahallien huipputason maku-

Suomalainen ruoka on puhdasta ja

elämyksiä. Ehkä me suomalaisetkin huo-

yksinkertaista. Tarinana on vaikea ker-

maamme omat vahvuutemme.

toa, kuinka suomalainen maito, vilja,
kananmunat ja porsaan liha tuotetaan

Suomalaisen hotellin aamupala

ilman antibiootteja, hormoneja ja GMO:ta,

herätti myös CNN:n toimittajan kirvoitta-

ettei kanoilta leikata nokkia eikä sioilta

maan muutaman ylisanan. Kenen tahansa

saparoita. Eläimillä ei ole stressiä, eikä

on helppo huomata, kuinka hotellin

Suomessa ole muualla jyllääviä eläintauteja.

aamupala Suomessa on hulppeampi kuin

Vastikään julkaistussa tutkimuksessa*

Amerikassa tai Kiinassa. Marjat, kaura-

todettiin, että Etelä-Koreassa käytetään

puuro, silli, karjalanpiirakka, ruisleipä,

0,91 kg antibiootteja per 1 000 kg eläimiä.

munavoi sekä juusto- ja makkaravali-

Japanissa käytetään tästä kolmannes,

koima tekevät suomalaisesta aamupalasta

0,35 kg, Pohjoismaissa ainoastaan

houkuttelevan. USA:ssa donitsi, laiha

0,03−0,04 kg/1 000 kg. Samaan aikaan

kahvi ja aamumurot on niukka esitys.

korealainen liha on kalleinta maailmassa.

Aasialaista ja länsimaista ruokaa yhdis-

Tästä listasta on vaikea muodostaa his-

tävä aamupala kiinalaisessa hotellissa on

sipuhetta ulkomaiselle ostajalle. Mutta

monipuolinen, mutta samanlainen niin

tarina kantaa, kun ostajalle kerrotaan,

Tokiossa kuin Soulissakin.

miten terveet luomukanat tepastelevat

Pari vuotta sitten ryhmä kiinalaisia vie-

talvellakin nokkimaan lumen alta ruo-

Kuva: Ari Virtasen kuva-arkisto

Yksinkertaisuus on
suomalaisen ruuan
vahvuus
ovat todellisia elintarvikeviennin osaajia, ja norjalaiset menestyvät lohi- ja
rapukaupalla. Molemmat ovat menestyneet kaikilla suurilla markkinoilla. Heillä
on resursseja niin vientimarkkinoilla
kuin kotimaissaankin, ja vienti on korkealla maiden agendalla. Isoveli Ruotsi on
kuitenkin paras kumppani ja esimerkki
meille suomalaisille.
Ruotsalaisilla on tietenkin Hollannissa
kotipaikkaansa pitävä IKEA esittelemässä
huonekalujen lisäksi myös ruotsalaisia
lihapullia 400 jättikaupassaan. Itseasiassa
monessa IKEAssa on jo nyt suomalaisia
elintarvikkeita, mikä on hyvä näyteikkuna
myös meille.
Muumi- ja Roberts-kahvilat esittelevät
Japanissa suomalaisia tuotteita, ja maassa
avattiin vastikään suomalaisia tuotteita
myyvä Metsä-elämyspuisto. Etelä-Korean
pääkaupunki Soul on hektinen tuhansien
kahviloiden kaupunki. Niiden joukossa
on ruotsalaistyylinen Fika-kahvilaketju.
Löytyypä kaupungista myös ruotsalainen
Hemlagat-ravintola. Nämä toimivat IKEAn
lisäksi ruotsalaisen sillin, pullan ja puolukkahillon suurlähettiläinä.

Moninkertaisesti maailman parhaaksi giniksi valitun Arctic Blue Ginin
etiketistä löytyy hongkongilaisen Findsin pääkokin Jaakko Sorsan nimikirjoitus.
-ravintolan, Arbolin, keittiömestari on
suomalainen: Eric Räty.
Suomalaista syötävää löytyy myös
USA:n pääkaupungista, jossa Mikko Kososen kahvilassa on tarjolla kaupungin parhaat voileivät ja pullat. Nyt kun CNN on

hoa tai miten aitaa kaatuu, kun lypsyleh-

kananmunia maailman parhaiksi. Kiina-

mät kirmaavat kesälaitumille. Suuressa

laiset arvostavat omassa keittiössäänkin

maailmassa ei ole tavallista kutsua lehmiä

puhtaita makuja. Kiinalaisen ruokapöydän

lypsylle niiden omilla nimillään. Maail-

monet alkupalat ja pääruuat ovat kevyesti,

man puhtain ilma ja vesi ovat nekin aiheita

jos ollenkaan maustettu, paitsi tietysti

hyvään hissipuheeseen.

kanssa. Win-win, sanoisi amerikkalainen.

Vientistrategiaan voisimme ottaa

Kirjoittaja on Kehittyvä Elintarvike -lehden
vakituinen avustaja, joka asuu nykyisin Soulissa.

Japanilaiset taas pitävät meitä suomalaisia moukkina, jos uitamme sushi-
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mallia naapurimaistamme. Tanskalaiset

Terveysvaikutteista ja
terveellistä ruokaa
Etelä-Afrikkaan

E

Kuva: Esa Wrang

lintason nousu ja länsimaisen
ruokavalion suosion kasvu ovat
aiheuttaneet ylipainoisuutta ja
muita terveysongelmia Etelä-Afrikassa. Nouseva keskiluokka on
löytänyt ehkäisevän terveydenhoidon ja on
kiinnostunut terveellisistä elämäntavoista. Tämä luo merkittäviä mahdollisuuksia
suomalaisille yrityksille, jotka tarjoavat terveysvaikutteista tai terveellistä ruokaa.
Etelä-Afrikan Heart and Stroke Foundationin mukaan kolmannes eteläafrikkalaisista aikuisista ja lähes neljäsosa lapsista
on ylipainoisia. Diabetes on toiseksi suurin kuolinsyy, ja kolmanneksella aikuisista on korkea verenpaine. Sydän- ja verisuonitautien aiheuttamien ennenaikaisten kuolemien odotetaan kasvavan 41 prosenttia vuosina 2000−2030.
Maailman terveysjärjestön (WHO) tilastot osoittavat, että noin viidellä miljoonalla eteläafrikkalaisella aikuisella on kohonnut veren kolesterolitaso, ja laktoosi-intoleranssista arvioidaan kärsivän 11 prosenttia väestöstä.

Myös toisen hongkongilaisen fine dining

raili Suomessa ja jaksoi ylistää suomalaisia

Sichuanissa.

Talous & Markkina

noteerannut suomalaisen ravintolaruuan
tason, todellinen elintarvikevientiteko
olisi tehdä yhteistyötä maailmalla jo olevien ja sinne haluavien suomalaiskokkien

Pakattujen terveellisten
tuotteiden osuus kasvaa
Eteläafrikkalaisten kuluttajien terveystietoisuus voimistui vuonna 2017 globaaleja
trendejä seuraten, mutta tämä koskee lähinnä keski- ja korkeatuloisia. Nämä kuluttajat kiinnittävät enemmän huomiota pakkausmerkintöihin ja tuotteen raaka-aineisiin. Heitä kiinnostavat luonnolliset, vitamiinipitoiset ja vähärasvaiset tuotteet.
Paikalliset elintarvikevalmistajat vastaavat
kysyntään valmistamalla laadukkaita tuot-

Verkostoitumistilaisuudessa Kapkaupungissa olivat mukana muun muassa vientijohtaja Paavo Salminen Valiolta ja kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio maa- ja metsätalousministeriöstä.

teita. Osa tuotteista on hintavia, koska ne
sisältävät kalliimpia raaka-aineita.
Terveys- ja hyvinvointituotteiden kysynnän odotetaan kasvavan, kun yhä
useammat kuluttajat tulevat tietoiseksi tasapainoisesta ruokavaliosta. Kysyntää on erityisesti luonnollisesti terveelli-

sille tuotteille, eineksille, vähärasvaisille
ja rasvattomille tuotteille, vähäsokerisille ja sokerittomille tuotteille, kolesterolia alentaville tuotteille, laktoosittomille
ja gluteenittomille tuotteille sekä urheiluravintolisille ja tuotteille, jotka sisältävät
paljon proteiinia.

* Animal Welfare Associationin raportti 2018, Korea.
Koulutus, Konsultointi & Rekrytointi
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Kuva: Camillo Ramada

dän salaisuutemme on erittäin laadukas ja
laaja tuotevalikoima, ja erityisesti gluteeniton kaura on haluttua. Perheyrityksenä
olemme joustavia ja tehokkaita toiminnassamme, kertoo vientijohtaja Lhassan
El Farkoussi Helsingin Mylly Oy:stä.

TEKSTI: Laura Hyvärinen

Talous & Markkina

Kuva: Georg Beyer

Vauvanruokajauheet
edelleen kasvussa

Verkostoitumistilaisuus Johannesburgissa, johon Suomen yritysdelegaatio osallistui ministeri Jari
Lepän johdolla.

Suomea pidetään johtavana maana terveysvaikutteisten
ja terveyttä edistävien

Kuva: Esa Wrang

elintarvikkeiden kehittämisessä. Suomalaisten tuotteiden kilpailuetuja ovat korkea laatu, eurooppalainen / pohjoismainen
imago ja innovatiiviset tuotteet.

Terveellisten einesten ja
viljatuotteiden kysyntä kasvaa
Kiireinen elämäntapa kasvattaa einesten
ja valmisruokien kysyntää Etelä-Afrikassa. Myös viljatuoteryhmä kasvaa nopeasti, etenkin kauratuoteryhmä. Esimerkiksi terveystietoisille ja hyvätuloisille suunnatut myslit ja aamiaismurot ovat edelleen
pieni kategoria, mutta se kasvoi yhdeksän
prosenttia vuonna 2016. Aamiaispuuromyynti kasvoi kymmenen prosenttia.
Myös terveysvaikutteisten viljatuotteiden kysynnän odotetaan kasvavan. Tämän
tuotesegmentin valmistajat lanseeraa-

Vuonna 2016 lastenruuan kysyntä kasvoi arviolta 11 prosenttia. Kokonaismyynti
oli 398 miljoonaa euroa. Nopeimmin kasvava tuoteryhmä oli vauvanruokajauheet
(+ 18 %). Tämän kanssa kilpailee etenkin
aamiaispuurojen tuoteryhmä.
Syntyvyyden vähenemisestä huolimatta
markkinoiden kasvun odotetaan jatkuvan.
Myös lastenruuissa siirrytään kohti terveellisempää ruokavaliota.
Tuotteiden terveellisyys ja helppokäyttöisyys ovat tärkeitä eteläafrikkalaisille äideille, ja aikuisten suosimat elintarvikkeet
vaikuttavat myös lastenruokien suuntaukseen. Superruuat, kuten marjat ja muut
luonnolliset tuotteet kasvattavat suosiotaan myös vauvan- ja lastenruuissa.

Kuluttajat valmiita maksamaan
pohjoisen kaloista
Valion tuotteita Dischem-ketjussa.

vat jatkuvasti uusia tuotteita ja uudistavat
tuotteitaan terveellisempään suuntaan.
− Etelä-Afrikan kauramarkkinat ovat
isot, ja suurin osa kaurasta tuodaan Euroopasta. Helsingin Mylly on vienyt kauraa
Etelä-Afrikkaan jo yli 15 vuoden ajan. Mei-

Kalojen ja äyriäisten vähittäismyynti oli
kokonaisuudessaan 4,2 miljardia euroa
vuonna 2016. Hinnalla on tärkeä merkitys
ostopäätöksessä, mutta premium-tuotteiden merkitys kasvaa. Kuluttajat ovat valmiita maksamaan esimerkiksi tuoreesta
lohesta, pohjoisen herkusta.
Korkean hinnan takia kala- ja äyriäistuotteet on suunnattu varakkaammille kuluttajille, jotka etsivät terveellisiä tuotteita. l

Tuontilupia Etelä-Afrikkaan on jo saatu
Etelä-Afrikan elintarvike- ja
hyvinvointisektori on kiinnostava suomalaisyritysten näkökulmasta, ja se on jo merkittävä vientimaa suomalaiselle
kauralle. Suomi sai vuonna
2017 tuontiluvat kuntoon myös
maitotuotteille, jonka myötä
markkina on nyt auki tälle tuoteryhmälle. Neuvottelut ovat
edelleen kesken tuontilupien
saamiseksi sian- ja siipikarjanlihalle.
Food from Finland -ohjelma
teki syyskuussa neljännen
delegaatiomatkansa EteläAfrikkaan viimeisten kahden
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vuoden aikana. Virallista
delegaatiota johtivat maa- ja
metsätalousministeri Jari
Leppä ja kansliapäällikkö
Jaana Husu-Kallio. Suomen
suurlähetystö ja suurlähettiläs Kari Alanko isännöivät
delegaatiota.
Delegaatiossa oli mukana
yhteensä 13 suomalaista
yritystä: yhdeksän elintarvike- ja juomateollisuudesta
ja neljä vesiteollisuudesta.
Molemmilla toimialoilla oli oma
ohjelmansa Johannesburgissa
ja Kapkaupungissa. Business
Finlandin toimiston väki

Johannesburgissa osallistui
aktiivisesti näihin ohjelmiin.
Elintarvikepuolen delegaatiossa olivat mukana Atria,
HKScan, Valio, Hätälä, Raisio,
Helsingin Mylly, Kinnusen Mylly
65 Oats, FinnSpring, Lignell &
Piispanen ja Apetit.
Elintarvikeyrityksillä oli
yhteensä yli 80 asiakastapaamista ja kaksi verkostoitumistilaisuutta, joissa he tapasivat
potentiaalisia kumppaneita
ja asiakkaita. Tapaamisia
pidettiin tärkeimpien maahantuojien, jakelijoiden ja
vähittäiskaupan ketjujen

edustajien kanssa. Näitä olivat
muun muassa Woolworths,
Spar, Pick, Pay, Shoprite ja
Food Lovers Market.
Matkasta saatu palaute oli
erittäin myönteistä, ja pian
saataneen uutisia suomalaisten tuotteiden pääsystä Etelä-Afrikan markkinoille. Valio
on jo laajentamassa myyntiään
ja jakeluaan maassa, sillä
yriytys käynnisti laktoosittomien tuotteiden myynnin viime
vuoden lopulla.

Tuoreita, paikallisia luomuvihanneksia Whole Foods Marketin myymälässä Arizonassa.

Luomuruokaketju myy hyvää
asiakkaille ja maapallolle

A

merikkalaislähtöisen luomuruokaketjun Whole Foods Marketin
perustaja ja toimitusjohtaja John
Mackey vieraili Helsingissä syyskuussa. Hän oli yksi Nordic Business Forumin pääpuhujista Barack Obaman
ohella.
Whole Foods Market perustettiin Texasin Austinissa vuonna 1978. Sittemmin
se on kasvanut yli 460 kaupan ketjuksi ja
15,7 miljardin dollarin liikevaihtoa pyörittäväksi, Fortune 500 -listan yritykseksi.
Whole Foods -luomukauppoja on Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Englannissa. Amazon omistaa yhtiön nykyisin.
John Mackey on rakentanut uransa tarjotakseen kuluttajille luonnonmukaista ruokaa ja vastuullista yritystoimintaa.
Whole Foods Market valittiin 18 perättäisen vuoden ajan parhaimpien työpaikkojen 100 Best Companies to Work For -listalle
Yhdysvalloissa.
Työyhteisöstä välittämisen lisäksi Mackey on perustanut Whole Planet Foundation -säätiön tukemaan kehittyviä maita, joista ketju hankkii tuotteitaan. Vuoden 2005 jälkeen säätiö on jakanut varoja
33 miljoonaa dollaria.
Vuonna 2007 Mackey lanseerasi Local
Producer Loan -ohjelman, jonka kautta yli
200 pienviljelijää ja -tuottajaa on saanut
matalakorkoista lainaa tuotantonsa laa-

Kuva: Whole Foods Market

maistatuksien lisäksi myymälöissä järjestetään muun muassa paneelikeskusteluja, illallisklubeja ja cocktailien sekoituskursseja.

Mitä, jos yrityksesi katoaisi?

Vakuumipakattuja kalatuotteita Whole Foods
Marketin myymälässä.

jentamiseen. Ketju oli myös ensimmäinen kansallinen kauppaketju, joka loi ja
otti käyttöön eläinystävälliset toimintastandardit. Kaikki myydyt lihatuotteet
ovat tämän standardin mukaisia.
Whole Foods Market tarjoaa asiakkailleen vain sellaisia tuotteita, jotka eivät sisällä keinotekoisia aromeita, väriaineita,
säilöntäaineita tai makeutusaineita. Kaikki lihatuotteet ovat ketjun oman eläinystävällisen tuotantostandardin mukaan
tuotettuja. Kaikkien myytävien tuotteiden
raaka-aineet ovat helposti selvitettävissä.
Lontoossa tuotteet voi tilata myös verkosta AmazonFresh-palvelun kautta ja saada toimituksen saman päivän aikana. Tuote-

Nordic Business Forumin puheessaan
Mackey kertoi olevansa kapitalisti. Hän piti huolenaiheena kuluttajien luottamuksen
vähenemistä ja heitti ilmoille kysymyksen:
Välittäisivätkö ihmiset, jos yrityksesi katoaisi?
Mackeyn mukaan yhtiöllä pitää olla suurempi olemassa olon tarkoitus kuin
rahan tuottaminen. Whole Foods Marketin tarkoitus on ravita ihmisiä ja maapalloa tuotteilla, jotka ovat molemmille hyviä. Hän muistuttaa, että johtajan tehtävä
on palvella alaisiaan, auttaa työntekijöitä
näkemään suurta kuvaa ja luoda menestyksen ilmapiiriä.
Mackey ehdotti, että rekrytoinneissa annettaisiin tilaa tunneälykkäille, empaattisille ihmisille. Samalla hän kertoi, että ei palkkaisi huonosti käyttäytyviä
neroja kuten Steve Jobsia ja antaa potkut
työntekijöille, jotka eivät sopeudu Whole Foods Marketin yrityskulttuuriin. Hän
myös peräänkuulutti rehellisyyttä.
− Sen sijaan, että tekisit mikä on sallittua, tee se, mikä on oikein, Mackey tähdensi. l

Koulutus, Konsultointi & Rekrytointi
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TEKSTI: tietokirjailija, FT Tuula Vuolle-Selki

Kuva: Helsingin kaupunginmuseo

Kuva: Museovirasto

Arwidson & Co Maskinaffär -koneliikkeen postikortti
mainosti separaattoreita.

Kuva: Museokeskus Vapriikki

Globe-separaattorien esittelyä Hangon meijerinäyttelyssä vuonna 1891. Hangossa järjestetyt meijeri- ja voinäyttelyt olivat tärkeä esittäytymispaikka separaattorien valmistajille.

Voita otetaan kirnusta Laitilan
osuusmeijerissä vuonna 1946.

markkinointi päättyi 1950-luvun lopussa, ja niiden valmistuskin vähitellen hiipui. Lypsykoneet yleistyivät hitaasti,
ja separaattori piti asemansa
maatalouden yleiskoneena aina 1960-luvun loppuun saakka.
Pienille rintamamiestiloille,
joita sodan jälkeen syntyi useita, ostettiin ensin hevonen ja
sitten separaattori. Lehmistä
saatiin maitoa yli kulutuksen.
Kun meijerit olivat kaukana
tai hankalien yhteyksien päässä, maidosta erotettua kermaa
myytiin kauppoihin, ja saatiin
siten tärkeää lisätuloa.

Kotivoin myynti hiipui
lypsykoneen myötä

Kuva: Kokemäen maatalousmuseo

Kotivoista
teolliseksi
meijeritoiminnaksi

Kokemäen osuusmeijerin separaattorit 1920-luvulta.

S

uomalainen vilja oli
1900-luvun alussa
hallan ja arvaamattomien säiden armoilla, mutta lehmästä sai
maitoa ja jatkojalosteena arvokasta voita. Maanviljelyksen kehitys kohensi myös karjataloutta. Karjataloudesta tuli kannattavaa liiketoimintaa varsinkin
sen jälkeen, kun separaattori alkoi yleistyä. Separaattori olikin
1900-luvun yleisin maatalouskone.
Maidon kuljettaminen oli
raskasta, kerman kuljettaminen helpompaa. Varsinkin
harvaan asutulla maaseudulla
Itä-Suomessa ja järviseudulla
perustettiin 1890-luvulla kuorinta-asemia, joilla osakkaat
itse veivasivat kerman maidosta. Maitotalouden koneellistuminen separaattorin myötä sai
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Kone- ja Siltarakennus Osakeyhtiön
valmistamien Lacta- ja Milka -separaattorien mainos 1916 (Maa-lehti 1.7.1916).

isännätkin navettaan. Ennen
kaikkea separaattori mahdollisti teollisen meijeritoiminnan aloittamisen laitteella, jolla kerma erotettiin maidosta.
Meijereitä
perustettiin
1800-luvun lopulla suurten
kartanoiden yhteyteen, ja niiden myyntituotteena oli lähin-

Kuopiossa ilmestynyt Savo-Karjala
(22.12.1893) herätteli isäntiä separaattoriin hankintaan.

nä voi. Ensimmäiset osuusmeijerit perustettiin vuonna
1901, kun osuustoimintalaki
astui voimaan. Valio voinvientiosuusliike perustettiin vuonna 1905. Kaikkiin meijereihin ei
aluksi hankittu separaattoria,
kuten esimerkiksi Porin Ympäristön Osuusmeijeriin.

Vuonna 1904 koneistoksi riitti höyrykone, vastaanottovaaka, pastööri, radiaattori voin valmistamiseen, puinen
voinvaivauspyörä sekä erityinen rasvanmäärityskone. Myöhemmin meijeriin hankittiin
myös separaattori. Separaattorien merkitys meijerin taloudelle oli erittäin tärkeä. Mitä paremmat separaattorit, sitä
paremmin kerma saatiin erotettua maidosta.

Separaattori yli puolella
1930-luvun maatiloista
Separaattori oli käytössä virallisten tilastojen mukaan yli
puolella Suomen maatiloista 1930-luvulla. Eniten separaattoreita oli harvaan asutulla maaseudulla. Separaattorien

Kotivoista noin kolmasosa meni myyntiin 1960-luvun alussa. Vuosikymmenen loppuun
mennessä myynti oli pudonnut
noin neljäsosaan vuosikymmenen alun myyntimääristä. Kotivoin myynti keskittyi Itä- ja
Keski-Suomen maatalouspiireihin.
Karjatalouden koneellistumisessa tärkeässä asemassa oli
lypsykone. Aluksi se oli sankolypsykone, josta maito edelleen kaadettiin tonkkaan meijeriin kuljetettavaksi. Maidon
keräily tankkiautoihin aloitettiin 1960-luvun lopussa. Aluksi maito kerättiin tankkeihin
maitolaiturien tonkista, mutta tilatankit yleistyivät nopeasti, ja tonkista luovuttiin
1980-luvun puoliväliin mennessä. Tilatankkien ansiosta
voitiin siirtyä putkilypsykoneisiin, jolloin maidon pysyminen
puhtaana parani. Lypsyrobotit tulivat käyttöön 2000-luvun alussa.

Separaattori vakiinnutti
asemansa
Samaan aikaan kun lypsykoneet yleistyivät, pienet meijerit katosivat, ja tuotanto keskittyi uusiin suurmeijereihin.
Koska pienillä meijeriosuuskunnilla ei ollut varoja tarvittaviin investointeihin, ne fuusioituivat, ja kehitys vei kohti maakunnallisia keskusmei-

jeriosuuskuntia. Separointia
käytetään meijeriteollisuudessa edelleen maidon rasvaosan
eli kerman erottamiseen täysmaidosta, mutta myös rahkanvalmistuksessa ja rasvan erottamisessa herasta.
Separaattorin avulla kiloon
voita tarvittavan maidon määrä
on vähentynyt verrattuna vanhoihin kansanomaisiin kuorintamenetelmiin. 1940-luvun alussa separaattori kuului
käytännössä jokaiseen myyntiin tähtäävän maidontuottajan koneistukseen.
Meijeriala on elintarviketeollisuuden vanhimpia toimialoja. Rakennemuutos kuntameijereistä valtakunnallisesti toimiviin meijereihin on tapahtunut, mutta alalle on tulossa lisää pieniä yrityksiä, lähinnä juustoloita. Maidon jalostus tuotteiksi tapahtuu
edelleen Suomessa. Meijeriteollisuuden kannalta merkittävin vaikutus on sillä, että maidontuotantoa 30 vuotta rajoittaneet kiintiöt poistuivat 2015.
Tämän odotetaan lisäävän
EU-kilpailua ja painavan maidon hintaa alas. l

Lähteet:
• Louhi Y. Suomalainen meijeri.
Kauppaoikeudellinen tutkimus
lainsäädännön kehityksestä osuuskunta- ja osakeyhtiömuotoisessa
suomalaisessa meijeritoiminnassa.
Turku 2012. Sarja C 339.

Happidesinfiointi ilman kemikaaleja
Lisää myyntiaikaa, puhtaampia elintarvikkeita,
enemmän tuotantoaikaa, vähemmän säilöntäaineita!

• Niemelä J. Talonpoika toimessaan.
Suomen maatalouden historia. Tietolipas 225. SKS. Helsinki 2008.
• Ojanen O.J. Separaattori koneellisti karjatalouden. Vanhat koneet
7/2015.
• https://www.pori.fi/kulttuuri/
museot/teollisuustyonjaljilla/
1900-1939lamaajalevottomuutta/
teollisuustoiminta/porinymparistonosuusmeijeri1904-html
• Perko T. & Wallén, B. Meijerskasta agronomiin. Suomen maitotalousopetuksen historia. Det började med mejerskor. Mejeriundervisining på svenska i Finland. Meijerioppilaitosten kannatusyhdistys
ry. 2011.
• Vuorineuvos Pellervo Saarinen
(1910–2010), http://www.kansallisbiografia.fi/talousvaikuttajat/?iid=1047

DesiRentTM happidesinfiointi on erittäin tehokas mikrobien tuhoaja.
Se poistaa pinnoilta ja prosessilaiteista biofilmin, saostumia ja
kalkkeutumia. Valmista itse 1000 litraa desinfiointiliuosta 8 minuutissa
vesijohtovedestä ja sähköstä! Tunteja pois pesusyklistä. Ei erillistä
loppuhuuhtelua ja varoaikaa. Kuukausivuokra alk. 1.550,00€ + ALV.
Reilut ehdot: 0400 381 594, lehtech@lehtech.fi, www.desirent.fi
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Stora Enson tuotepäällikkö Jaana Keskitalo kertoi, että tulevaisuuden unelmana on läpinäkyvä
puupohjainen materiaali.

Toimitusjohtaja Tuomas Mustonen kuvaa Papticin tuotetta kangasmaiseksi paperiksi, jota voi
ommella, kuumasaumata ja liimata ja joka sopii
moniin käyttökohteisiin.

Ympäristöpäällikkö Sari Hassi Tetrapakilta kertoi, että esimerkiksi kartongin voi kierrättää
keskimäärin seitsemän kertaa.

Puupohjaiset elintarvikepakkaukset tulossa kovaa vauhtia
Elintarviketieteiden Seuran Prosessiteknisen jaoston syysseminaari osoitti, että
puupohjaisia elintarvikepakkauksia kehitetään nyt tarmokkaasti.

P

akkausasioita käsiteltiin pääotsikolla Avataan tästä – Ekologisuus
korostuu pakkausratkaisuissa. Stora Enson
tuotepäällikkö Jaana Keskitalo
kertoi puupohjaisista elintarvikepakkausratkaisuista ja niiden
kehittämisestä Consumer Board
-divisioonassa. Kuluttajapakkauskartonkien ja uusien päällysteratkaisujen myötä metsäteollisuusyritys on laajentunut uusille liiketoiminta-alueille.
Globaalit megatrendit kuten
ilmastonmuutos, väestönkasvu, kaupungistuminen ja ympäristötietoisuus suuntaavat
kysyntää voimakkaasti uusiutuviin puupohjaisiin materiaaleihin ja kestäviin pakkausratkaisuihin vaihtoehtona fossiili-
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siin raaka-aineisiin perustuville
elintarvikepakkauksille.
Kartongista
valmistetut
pakkaukset, kuten vuuat ja kupit, toimivat yhdessä eristävien päällysteiden ja kalvojen
kanssa. Esimerkiksi Trayforma-kartonkivuuissa on ohut
PET-kerros, ne voidaan lämmittää uunissa, ja ne kestävät
pakastusta. Keskitalon mukaan
kehitteillä on myös kylmäsäilytykseen ja tuoretuotteille sopivia ratkaisuja.
Hyviä esimerkkejä muovin
vähentämisestä ovat myös Fiber cup -konseptin mukaiset
meijeriteollisuuden kupit, joissa puolet muovista on korvattu
kartongilla ja pääosin kartongista valmistetut juomatölkit.
Tulevaisuuden unelmana on

läpinäkyvä puupohjainen materiaali. Mikrokuitusellusta (MFC)
kehitettäviin kalvoihin on jo
saatu jonkin verran läpinäkyvyyttä, ja kaupallisia sovelluksia tullee lähitulevaisuudessa.

Kangasmaista paperia
moniin käyttökohteisiin
Kolme vuotta sitten perustettu
Paptic aloitti toimintansa melkein samana päivänä, kun Adidas ilmoitti luopuvansa kokonaan muovikasseista. Toimitusjohtaja Tuomas Mustosen
mukaan nimi Paptic tulee englanninkielisistä sanoista paper
ja plastic. Muovin ja kankaan
ominaisuuksia sisältävä paperi
on biohajoava ja kierrätettävä
paperinkeräyksessä. Liiketoi-

minta on lähtenyt kassien valmistuksesta. Niitä on käytössä
muun muassa Fazerin vierailukeskuksessa ja ranskalaisissa Galeriés Lafayette -tavarataloissa.
Mustonen kuvaa tuotetta
kangasmaiseksi paperiksi, jota voi ommella, kuumasaumata ja liimata ja joka sopii moniin käyttökohteisiin, kuten
korujen tai elektroniikan suojapussiksi.
Materiaali soveltuu hyvin
myös postipakettien pakkausmateriaaliksi. Postin logistiikkakeskuksessa tehty testi
osoitti, ettei vaatepakettia suojannut Paptic-kuori rikkoutunut, vaikka se kiersi yli 12 kertaa logistiikkakeskuksen läpi.
Elintarvikepakkaussovelluk-

Kiertotalousvaatimuksiin sopivia, kuluttajille
miellyttäviä pakkausratkaisuja tulisi etsiä arvoketjun yhteisin voimin, uskoo pakkausteknologian yliopistonlehtori Hanna Koivula.

sia saadaan vielä odottaa, sillä Paptic ei sisällä luontaisesti
kosteussuojaa.
Papticin tuote on voittanut
monia palkintoja, joista isoin
on viime vuonna Vuoden biomateriaali -palkinto, jonka
myönsi Biobased World News.
Yrityksellä on isot visiot tulevaisuudestaan ja tavoitteena skaalata uusi vaahtoteknologia teolliseen mittakaavaan
sekä kasvattaa seuraavan viiden vuoden aikana huimaan
100 miljoonaan euroon.

Täysin biopohjaiset
nestepakkaukset
yleistyvät
Ympäristöpäällikkö Sari Hassi Tetra Pakilta kertoi pohjoismaisesta kuluttajatutkimuksesta, jonka mukaan pakkaukset ovat edellisvuosia paljon merkittävämmässä roolissa kestävän kulutuksen näkökulmasta. Yritysten vastuulla on valita, mitä materiaaleja
pakkauksissa käytetään, koska
tähän kuluttajat eivät koe pystyvänsä vaikuttamaan.
Kuluttajien vahva toive on,
että pakkaukset tulisi tuottaa
uusiutuvista materiaaleista ja
vähentää riippuvuutta muovista. Kolmessa vuodessa kuluttajien suhtautuminen on muut-

Uudessa Atrian jauhelihapakkauksessa on nyt
puolet vähemmän muovia kuin aiemmin, tarkensi Atrian pakkausteknologi Jaakko Holtinkoski.

tunut yhä vihreämmäksi, mutta toisaalta mukaan on tullut
polarisaatiota eri ääripäihin.
Kaikki Tetrapakin pakkaukset ovat kierrätettäviä. Tavoitteena on, että kaikki pakkaukset ovat täysin FSC-sertifioituja (Forest Stewardship
Council). Hassin mukaan on
tärkeää tietää, mikä on raaka-aine ja sen elinkaari, mutta
myös, mitä tapahtuu, kun pakkaus on käytetty. Esimerkiksi
kartongin voi kierrättää keskimäärin seitsemän kertaa.
Valio lanseerasi Tetrapakin
täysin biopohjaisen juomapakkauksen vuonna 2015 Eila-maitoihin, ja nyt se on käytössä lähes kaikissa Valion harjakattopakkauksissa. Toinen
Tetrapakin menestystarina
on amerikkalainen Just Water
-yritys, jonka vesipulloissa on
53 prosenttia kartonkia ja myös
korkki uusiutuvaa materiaalia.

Sopivat ratkaisut
löytyvät yhteisvoimin
Pakkausteknologian yliopistonlehtori Hanna Koivula Helsingin yliopistolta pohti esityksessään haasteita, joita voi
olla odotettavissa nykyisen
konekannan käytössä yhdessä uusien pakkausmateriaalien
kanssa. Materiaalin vaihtami-

Lidlin pakkaus- ja brändiasiantuntija Maiju Kaila kertoi, että vuoden 2019 loppuun mennessä
myynnistä poistuvat muoviset juomapillit, kerta-aterimet ja vanupuikot.

sen yhteydessä on hyvä huomioida pakkausdesign muistaen,
että pintaominaisuudet, kuten
painettavuus muuttuvat.
Biohajoavien pakkausten
läpäisevyys-, saumaus- ja lujuusominaisuudet ovat hyvin
erilaisia verrattuna perinteisiin
muoveihin. Laitesäädöt muuttuvat materiaalin vaihtuessa.
Varsinkin materiaalien leikkautuvuus ja saumausratkaisut vaativat huomiota. Ajonopeudet ovat yleensä matalampia, ja kunnossapidon tarve voi
lisääntyä jonkun verran.
Uusien laitteistojen hankinnassa haasteena on se, että materiaalikanta tulee hyvin todennäköisesti muuttumaan merkittävästi seuraavien 10−20
vuoden aikana. Koneiden modulaarisuus voi olla siksi yksi tekijä, joka kannattaa huomioida.
Koivula kertoi, että biomateriaaliratkaisuja on olemassa,
mutta tällä hetkellä kaupalliset
volyymit ovat merkittävästi alimitoitettuja kysyntään nähden
perinteisiin muoveihin verrattuna, mutta kasvavat toki koko
ajan. Kiertotalousvaatimuksiin
sopivia, kuluttajille miellyttäviä pakkausratkaisuja tulisi etsiä arvoketjun yhteisin voimin.
Yhteistyössä sopivat ratkaisut
voisivat löytyä nopeammin ja
hyödyttää kaikkia tahoja.

Pakkausuudistuksella
tehokkuutta ja
ekologisuutta
Atrian pakkausteknologi Jaakko Holtinkoski kuvasi esityksessään Atrian uuden, litteän
jauhelihapakkauksen syntytarinaa ja kehitysprosessia. Nykyisin Atrian jauhelihaa myydään pakattuna tiiviiseen vakuumiin perinteisen suojakaasulla täytetyn kovan muovirasian sijaan.
Kehitystyö lähti liikkeelle tunnustetuista haasteista:
kuinka erottua kaupan lihahyllyllä samankaltaisten pakkausten ympäröimänä. Haasteita lähdettiin purkamaan kuluttajaymmärryksen kautta.
Alkuvaiheessa selvitettiin perinteisten pakkausten ongelmia ja etsittiin erilaisten konseptien kautta uusia ratkaisuja.
Uuden pakkauksen hyväksyttävyyttä testattiin kuluttajilla erilaisten tutkimusmenetelmien ja koemarkkinoinnin
kautta sekä myymälöissä että kotona. Tärkeimmiksi ominaisuuksiksi nousivat helppokäyttöisyys, eli pakkauksen
avattavuus ja hävitys, muovin
vähentäminen, säilyvyysajan
pidentäminen ja suojakaasuttomuus. Neliönmallisesta pakkauksesta modernikaan kulut-
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ei kuitenkaan halua luopua.
 tajaUudessa
Atrian jauhelihapakkauksessa on nyt puolet vähemmän muovia kuin aiemmin, mikä tarkoittaa vuositasolla 250 000
kiloa muovia. Palkitun pakkausuudistuksen myötä Atria on saanut paljon myönteistä palautetta
ja kokee olevansa kuluttajille modernimpi ja läheisempi brändi.

Ennen seminaaria oli mahdollisuus
tutustua koulutuskeskus Gallukseen sekä muun muassa antimikrobisiin pintaratkaisuihin ja kovaa kulutusta kestäviä lattiapinnoitteisiin.

Kestäviä pakkausratkaisuja yhteistyössä
Päivittäistavaraketju Lidl on
asettanut Suomessa muovin vähentämiselle tavoitteen, jonka
mukaan vuoteen 2025 mennessä omien merkkien pakkauksissa on 20 prosenttia vähemmän
muovia. Lisäksi muovipakkausten tulee olla kierrätettävissä
materiaalina.
Lidlin pakkaus- ja brändiasiantuntijan Maiju Kailan mukaan
yli 70 prosenttia Lidlin valikoimasta on omien merkkien tuotteita. Seitsemän henkilön pakkaus- ja bränditiimi huolehtii Lidlin kotimaisten, omien merkkien
pakkauksista ja niiden kestävästä kehittämisestä yhdessä oston
ja tavarantoimittajien kanssa.
Yhteistyö eri toimijoiden kesken
on oleellista, sillä muovin vähentäminen pakkauksissa ei onnistu ilman tavarantoimittajien
vaatimusten huomioimista.
Konkreettisena toimenpiteenä
muovin vähentämiseksi Lidlissä on päätetty, että vuoden 2019
loppuun mennessä myynnistä poistuvat muoviset juomapillit, kerta-aterimet ja vanupuikot.
Kierrätys on osana ketjun
konseptia, joten tavoitteena on
materiaalien pitkäkestoinen
käyttö. Mustien muovirasioiden
tämänhetkinen sopimattomuus
kierrätykseen ja tähän haasteeseen vastaaminen nousivat esille tässäkin esityksessä.l

Kirjoittajista Marjatta Vahvaselkä, Harri
Latva-Mäenpää ja Juhani Sibakov ovat
Elintarviketieteiden Seuran Prosessiteknisen jaoston johtoryhmän jäseniä
ja Hanna Koivula pakkausteknologian
yliopistonlehtori Helsingin yliopistosta.
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Kontaktimateriaalien
testaamisessa haasteita
Seminaarissa pureuduttiin elintarvikkeiden kontaktimateriaaleihin ja niiden vaatimuksiin monesta eri näkökulmasta.

EU-lainsäädännössä
17 elintarvikkeiden
erityiskontaktimateriaalia

E

lintarviketietieteiden
Seuran Elintarvikehygienian jaoston (EHJ)
seminaarissa lokakuussa pureuduttiin
elintarvikkeiden kontaktimateriaaleihin ja niiden vaatimuksiin. Kokopäiväseminaari pidettiin Teknos Oy:n uudessa koulutuskeskus Galluksessa Rajamäellä.
Tärkeää aihetta haluttiin
lähestyä useasta eri näkökulmasta. Päivän aikana kuultiin
esityksiä kontaktimateriaaleihin liittyvästä lainsäädännöstä, valvonnasta ja tutkimuksista, paperi- ja kartonkipakkausten pinnoitteiden tulevaisuusnäkymistä, suojakäsineiden valinnasta sekä kunnossapidon vaatimuksista.
Ennen seminaaria oli mah-

dollisuus tutustua koulutuskeskus Gallukseen. Teknos
Oy:n koemaalaamona ja koulutustilana toimivassa Galluksessa on uusinta teknologiaa
edustavia laitteita ja robotiikkaa. Näiden lisäksi kierroksella nähtiin muun muassa antimikrobisia pintaratkaisuja ja
erittäin kovaa kulutusta kestäviä lattiapinnoitteita.
Seminaarin aluksi EHJ:n johtoryhmän puheenjohtaja Tiina Läikkö-Roto kertoi lyhyesti
Elintarviketieteiden Seurasta ja
mahdollisuudesta tukea Kehittyvä Elintarvike -lehden sähköisen lehtiarkiston uudistusta.
Seminaarissa Eviran ylitarkastaja Merja Virtanen kertoi
kontaktimateriaaleihin liittyvästä lainsäädännöstä. Kontaktimateriaaleja voivat ol-

la muun muassa työvälineet,
pakkaukset ja tuotantolaitteiden kuljetinhihnat sekä kertakäyttösuojat kuten käsineet.
Valmistusmateriaaleja saattaa
olla monenlaisia, ja ne sisältävät usein esimerkiksi painovärejä, sideaineita tai pehmittimiä.
Yleiset turvallisuusvaatimukset koskevat kaikkia materiaaleja, mutta EU-lainsäädännössä on lisäksi lueteltu
17 erilaista erityismateriaalia.
Näistä neljälle (muovi, kierrätetty muovi, keramiikka, regeneroitu selluloosa sekä aktiiviset ja älykkäät materiaalit ja
tarvikkeet) on olemassa omat
asetuksensa. Yksittäisille aineille, kuten epoksiyhdisteille ja raskasmetalleille on omia
säädöksiä.

Kemiallisten aineiden migraatio eli siirtyminen elintarvikkeeseen on suurin kontaktimateriaaleihin liittyvä vaara,
mutta varsinainen riski vaatii yleensä pitkää altistumista. Senior Expert Riitta-Maija
Osmonen Eurofins Expert Servicesilta puhui kontaktimateriaalien testaamiseen liittyvistä haasteista.
Standardoitujen menetelmien ja akkreditoitujen testauslaitosten käyttäminen on suositeltavaa, mutta mielekkäiden
testien valinta voi olla vaikeaa.
Usein on tehtävä myös kompromisseja. Esimerkiksi materiaalien hajoamistuotteita ei aina
voida ennalta tietää, jolloin testejä ei pystytä kohdentamaan.

Tuoteturvallisuuspäällikkö
Jonna Neffling Suomen Tullista kertoi maahantuotavien kontaktimateriaalien viranomaisvalvonnasta, jossa näytteenotto keskittyy ensisijaisesti uusiin tuotteisiin. Näytteet otetaan pääasiassa tullivarastoinnin yhteydessä. Kontaktimateriaalien osalta laatu on monia
muita tuoteryhmiä parempi, ja
vain noin 5−6 prosenttia tutkittavista kontaktimateriaaleista hylätään. Tyypillisin hylkäystapaus on painettu keramiikkamuki, jossa oli liian suuri raskasmetallipitoisuus.

Kumille ei ole yhdenmukaista lainsäädäntöä
Etra Oy:n tuoteryhmäpäällikkö Jarko Toivonen ja Ansell
Healthcaren Territory Sales
Manager Sanna Roiha puhuivat erityisesti suojakäsineiden
ominaisuuksista ja materiaalivalinnan tärkeydestä. Kumille
ei ole olemassa yhdenmukaista lainsäädäntöä, vaikka polymeeriseoksista tapahtuu aina
migraatiota.
Migraatio esimerkiksi vinyyli- ja lateksikäsineistä elintarvikkeisiin alkaa jo huoneenlämpötilassa. Se on suurinta kontaktin alussa, ja sitä nopeuttavat esimerkiksi korkea
lämpötila sekä elintarvikkeen
happamuus ja suuri rasvapitoisuus. Käsineillä, kuten muillakin kontaktimateriaaleilla, tulee olla migraatiotodistukset ja

tiedot käyttörajoituksista.
Migraatiotestit tehdään kuitenkin aina standardimenetelmillä. Välillä on syytä miettiä,
vastaavatko todelliset käyttöolosuhteet testiolosuhteita.

Biomuovit ja pinnoitetut
kuitupakkaukset muovin
korvaajia
Teknos Oy:n Group Sales Manager Tuomas Aspiala ja tuotekehityskemisti Marja Juvonen
kertoivat pakkausten ja estokerrosten, eli barrierien tulevaisuuden näkymistä. Barrierit lisäävät materiaalien kykyä vastustaa esimerkiksi vettä, happea tai rasvaa.
Yleensä barrierit lisätään
materiaalien pinnoille jälkikäteen ekstrudoimalla tai laminaattina, mutta hygieenisin
vaihtoehto olisi dispersiopinnoite, joka levitetään märkänä
liikkuvalle paperiradalle. Tämä
vähentää materiaalin siirtelyä
pienentäen samalla kontaminaatioriskiä.
EU on kieltänyt kertakäyttöiset muovipakkaukset siirtymäajan puitteissa, joten biomuovit ja pinnoitetut kuitupakkaukset ovat tulevaisuudessa muovin korvaajia.

Kunnossapidossa
tärkeintä perehtyä
kohteeseen
Tiimipäällikkö Tero Riikonen
Maintpartnerilta kertoi kun-

nossapidon erityisvaatimuksista. Kunnossapidossa on huomioitava, että käytettävät varaosat,
työkalut ja kemikaalit ovat tarvittaessa elintarvikekelpoisia.
Kunnossapidon näkökulmasta tärkeintä on huolellinen
perehdyttäminen tuotantolaitoksen hygieniakäytöntöihin
jo ennen työn aloittamista. On
helpompi noudattaa vaadittuja
toimintatapoja, kun tietää syyt
niiden taustalla.
Esityksessä korostettiin halua tehdä asioita oikein. Välillä onkin hyvä pysähtyä miettimään, voisiko jotakin tehdä
vielä toisin: ovatko esimerkiksi laitteiden osat helposti vaihdettavia, puhtaana pidettäviä ja
turvallisia käyttää?
Esitykset tarjosivat kattavan kokonaisuuden laajasta
ja monimutkaisesta aiheesta.
Elintarvikkeiden turvallisuuden varmistamiseen on sisällytettävä myös niiden tuotannon ja käsittelyn aikana käytetyt kontaktimateriaalit. On tärkeää muistaa myös, että esimerkiksi laitteiston kunnossapitoon ja toimintaan liittyvät
asiat, kuten voiteluaineet voivat aiheuttaa vaaraan. Vaarat
tulee huomioida omavalvonnassa, ja kontaktimateriaaleja
tulee käyttää vaatimusten mukaisesti. l

Kirjoittajat ovat Elintarviketieteiden
Seuran Elintarvikehygienian jaoston
johtoryhmän jäseniä.

koko
elintarvikealan
- ja
ammatti hti
tiedele

kehittyvaelintarvike.fi

Tilaa
VuodEKsi
2019

Tilaus 69 €/vuosikerta,
oppilaitokset 57 €/vuosikerta + ALV
tilaukset: toimitus(at)kehittyvaelintarvike.fi
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TEKSTI: kehityspäällikkö Kati Vierikko, Helsingin yliopisto, kehityspäällikkö Katja Häkkä, Valio Oy
& johtava tutkija Anneli Ritala VTT

Helsingin EIT-Food -tapahtumaan
osallistui 71 tutkijaa kymmenestä
maasta. Etualalla EIT Foodin Varsovan toimiston toimitusjohtaja
Marja-Liisa Meurice (vas.) ja kehityspäällikkö Katja Häkkä Valiolta.

TEKSTI: Heikki Manner

RUOKAA JA OSAAMISTA 10 MILJARDILLE

S

Kuva: Kaisa Leinonen / Valio

uomalaisia on jo nyt liian vähän ja tulevaisuudessa vielä vähemmän; syntyvyys putoaa tänä
vuonna kaikkien aikojen pienimmäksi. Aasiassa ja Afrikassa syöjien määrä sen sijaan lisii niin, että koko maailman
väkiluvun kymmenen miljardin rajan ylitys alkaa jo häämöttää.

tumisesta niin, että alun perin eläinperäisiä eväitä riittää suuremmallekin populaatiolle, vaikka ne eivät enää tulekaan
eläimen perästä.

Entäpä jos
koulutettaisiinkin
vientiin?

joittavat äskettäin Nature-lehdessä julkaistussa artikkelissa, että maapallo voi

EIT Food kokosi eurooppalaiset
ruokaosaajat Valiolle

K

olme minuuttia ja muutama kysymys, ohjeistaa tilaisuuden puheenjohtaja,
kehityspäällikkö
Katja Häkkä Valiolta. Yksipäiväinen EIT Food matchmaking -tapahtuma on käynnistynyt Valiolla, ja päivän
ohjelma tulee olemaan tiukka ja rytmi nopea. Esiintyjiä on neuvottu etukäteen: nosta
esille ydinideasi, minkälaista osaamista tarjoat ja minkälaista kumppanuutta kaipaat.
Nopearytmisyys toistuu kaikessa EIT
Food -toiminnassa. Hankkeet ovat usein
lyhyitä, 1−2-vuotisia, ja hankeidea saattaa
rakentua muutamassa päivässä.
Valion tapahtumassa luodaan ideoita ja
aihioita vuoden 2020 hankkeille. Tällä kertaa teemana on Personalised food offer. Tilaisuuteen on saapunut kaikkiaan 71 osallistujaa kymmenestä eri maasta. Tunnelma on avoin ja keskusteleva tiukasta aikataulusta huolimatta.
Ohjelmassa on kaikkiaan 27 kolmen minuutin miniesitystä, pitchausta. Esitykset on jaettu neljään sessioon. Välillä verkostoidutaan, vaihdetaan käyntikortteja ja
heitetään ideoita ilmaan. Eräs tutkija laskee
saaneensa seitsemän uutta yhteystietoa.
EIT Food haluaa olla luomassa uudenlaista innovaatio-, opetus- ja tutkimustoimintaa, jossa keskiössä on kuluttaja. Parhaimmillaan päivän tapahtumasta syntyy
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saammin: Siirrymme lihan sijasta syömään yhä enemmän kasviksia, siirrymme
viisaampaan maanviljelyyn ja vähintään
puolitamme ruokahävikin, joka on nykyi-

rinta. Tuntematonta se ei ole Suomessa-

ottavat oman osansa sadosta. Perunan-

jalkaisista kaksijalkaisiin, ja nyt proteiinin saannin suunta on tuhatjalkaisiin siivekkäisiin.
Tässä kohtaa on pakko ihmetellä lainsäädännön muutoksen nopeutta. Monet
muut kiireisemmät lakimuutokset ovat
junnanneet ministeriöissä aikakausia,
mutta ötököiden syönti muuttui mahdolliseksi melkein vaivihkaa ja liki käden
käänteessä.
Siivettömien lihaeläinten syönti kasvaa
siellä, missä väestö lisääntyy ja sen keskipaino nousee. Eläinten elimistä saatavien
elintarvikkeiden syönti vähenee vasta sitten, kun tuotanto siirtyy laajamittaisesti
reaktoreihin. Silloin on toivoa sen tehos-

kansainväliset vieraat siirtyvät lentokenttäbussiin, vaihdetaan yhteystietoja ja sovitaan seuraavasta tapaamisajasta. Nähtäväksi jää, kuinka moni päivän aikana esitetyistä ideoista päätyy seuraavalle hakukierrokselle projektiehdotukseksi. l

Kirjoittajat ovat suomalaisia EIT Food Masterin
kontaktihenkilöitä.

kin kehittyvissä maissa, joissa se on suu-

Lihan kokonaiskulutus ei meidän

syönnissä on tapahtunut siirtymää neli-

uusia projekti-ideoita, jotka edistävät kansallista ruoka-alan kasvua ja kehitystä.
Tilaisuuden järjestivät suomalaiset EIT
Food -partnerit Valio, VTT ja Helsingin
yliopisto, mutta tilaisuuden koordinoi EIT
Foodin Varsovan toimisto, jonka uusi toimitusjohtaja, suomalaissyntyinen Marja-Liisa Meurice avasi tilaisuuden.
Tiheätahtinen päivä on kääntymässä iltaan. Vielä viimeisellä hetkellä, ennen kuin

että ruuan pilaantuminen vähenee eten-

kaan. Leikkuupuimurin jälki vihertää pian

kasvisten sen sijaan on jo noussut. Lihan

EIT Food on asettanut kunnianhimoiset tavoitteet 7-vuotiselle toimikaudelleen, joiden toteutumista
se seuraa vuosittain indikaattoreiden avulla.

Hävikin pienentäminen tarkoittaa,

sin kolmannes tuotetusta.

raukoilla rajoilla ole vielä pienentynyt,

sistäkin suomalaisista puolet syö liikaa.
Jos puolet söisi vain tarvettaan vastaavasti, ylituotantoa olisi vielä enemmän.
elintarvikeala vastaisuudessa kutistuu ja
alan ammattilaisiakin tarvitaan vähemmän. Viikissä tätä taidetaan jo ennakoida,
kun joihinkin suuntautumisvaihtoehtoihin ei viime syksynä ollut enää edes hakijoita.
Entäpä jos koulutettaisiinkin vientiin?

tuottaa syötävää kymmenellekin miljardille ihmiselle, jos osaamme elää vii-

toa tarvitaan vähemmän, vaikka nykyi-

Niinpä odotettavissa on, että Suomen

EAT Forumin perustaneet tutkijat kir-
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Pakina

puinnin jälkeen viljan laihoa, ja jyrsijät
nostokone edesauttaa viljelijänkin perunan ostoa jättämällä peltoon siemenperunat tulevillekin sukupolville.
Parempi maanviljely tarkoittaa ravinteiden kestävää käyttöä. Mineraalilannoitteiden käyttöä vähennetään ja siirrytään kierrättämään keskeiset tuottamamme ravinteet, typpi ja fosfori. Nyt
niitä valuu puhdistamoiksi sanotuista
laitoksista vesistöihin, piilotetaan viherrakentamiseen ja haudataan erilaisiin
jätekätkemöihin, kuten hautausmaille.
Kaatopaikkojakin on edelleen. Nyt niille

Onhan suomalainen elintarviketuotanto
ollut menestystarina viimeisen reilun
sadan vuoden aikana. Karuissa Pohjolan
olosuhteissa olemme nousseet nälkävuosien nääntyjistä ylituotannon valtiaiksi.
Siinä on mallia monelle ruuan tuotannon
riittämättömyyden kourissa kärvistelevälle maalle.
Itse asiassa vientikoulutus on taidettu
jo aloittaakin, kun EU:n ulkopuolelta
tulevien opinnot muuttuivat maksulliseksi. Harmi, sillä suomalaista osaamista
maailmalle vievien opiskelijoiden määrä
on pudonnut murto-osaan aiemmasta.
Jos suomalaisten opiskelijoiden sisäänotto säilyy ennallaan, monen on lähdettävä ulkomaille, kun kotimaassa syötävää
tarvitsee valmistaa yhä vähemmän. Vientiä sekin tietty on, suomalaista osaamista
saadaan siten maailmalle.

viedään jätteenpolttolaitosten tuhkaa ja
pilaamalla pilattuja maita. Kaikkea ei siis
vieläkään kierrätetä.

Kirjoittaja on Kehittyvä Elintarvike -lehden vakituinen avustaja ja Elintarviketieteiden Seuran kunniajäsen.

Suomalaisten syöjien vähetessä
myös kotimaista ruokaa ja ruuan tuotan-

Verkossa
kehittyvaelintarvike.fi

•
•
•
•

Lehden verkkosivuilla ovat nimityksiä-, tunnustuksia- ja tapahtumia-palstat.
Lehtiarkisto hakusanatoiminnolla
Pääkirjoitukset, kolumnit, puheenvuorot, pakinat ja Maailma mausteilla -jutut.
Sieltä voit laittaa juttuvinkkejä ja antaa palautetta sekä tilata lehden.
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Kuva: Tanja Seppälä, Turun yliopisto

Kuva: Jaakko hiidenhovi / Luke

Suomugelatiinista geelejä ja kalvoja.

Silakkamassan säilyvyyttä voidaan parantaa esimerkiksi marjajauheilla.

Kalastuksen Blue Products -innovaatio-ohjelmassa tutkitaan mahdollisuuksia nostaa
silakan ja vajaahyödynnettyjen kalojen arvoa.
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Turun yliopisto kehittää kotimaisesta kalasta uusia tuotteita ja tuotekonsepteja yhteistyössä tutkimuksen ja sekä kala-alan yrittäjien ja yritysten kanssa. Tuotteissa hyödynnetään hankkeessa
luotuja kala-aineosia, joiden toimivuutta mitataan biokemiallisin laatutestein ja
kuluttajien parissa. Keskeistä kehitystyölle
on varmistaa tuotteiden toimivuus aidossa
tuotanto- ja käyttötilanteissa.
VTT kehittää kotimaisille, vajaahyödynnetyille kaloille sopivia proteiinin erotusmenetelmiä ja on alustavasti arvioinut erotusprosessien teknistaloudellista potentiaalia. Jatkossa parhaat prosessit skaalataan pilottimittakaavaan yhdes-

Kala on kevyttä ja terveellistä
ruokaa, jonka kysyntä maailmalla ja kotimaassa kasvaa
koko ajan. Kala on myös tärkeä
proteiinin lähde, joka pyritään
entistä tarkemmin käyttämään
järkevällä tavalla hyödyksi.
Suomella on pitkä ja
monimuotoinen rannikko sekä
tuhansia järviä, jotka tuottavat
kalastuksen ja kasvatuksen
avulla kalaa markkinoille.

Lisäksi Suomeen tuodaan
runsaasti kalaa.
Kaupallisen kalan määrä
on noin 250 miljoonaa kiloa.
Itämerestä pyydetty silakka
ja kilohaili kattavat noin 60
prosenttia kaikesta kaupallisesta kalasta. Muun kotimaisen kaupallisen luonnonkalan
osuus on vajaa viisi prosenttia
ja Suomessa kasvatetun kalan
osuus noin viisi prosenttia.

leja käytetään elintarvikkeiden, lemmikkieläinten ruokien ja kosmetiikkatuotteiden ainesosina sekä ravintolisinä. Luke on
kehittänyt yksinkertaisen eristysmenetelmän kalojen suomujen gelatiinille. Alustavien tutkimusten mukaan kalamateriaali
saattaa olla myös kiinnostava antimikrobisten ja verensokerin säätelyyn vaikuttavien peptidien lähde.

LISÄÄ ARVOA SILAKALLE JA
VAJAAHYÖDYNNETYILLE KALOILLE
uroopan meri- ja kalatalousrahasto panostaa pitkäjänteiseen,
verkostomaiseen kehitystoimintaan kalatalouden innovaatio-ohjelmilla, joihin kuuluvan Blue Products -ohjelman päätavoitteena on luoda kalaelinkeinoille kasvua kehittämällä lisäarvotuotteita silakasta, vähäarvoisista kalalajeista ja teollisuuden sivuvirroista.
Hankkeen toteuttamiseen on valjastettu asiantuntijoita Luonnonvarakeskuksesta (Luke), VTT:ltä ja Turun yliopistosta.
Toteuttamista koordinoivat ja kalastuksen
asiantuntijoina toimivat Mathias Högbacka Aktion Österbottenista ja Guy Svanbäck
Österbottens Fiskarförbundista.

Vajaahyödynnettyä kalaraaka-ainetta runsaasti tarjolla

sä muiden toimijoiden kanssa, ja tuotetuille proteiineille etsitään käyttösovelluksia. VTT kehittää myös uudenlaisia kalatuotteita, esimerkiksi ekstruusiolla uudelleen rakenteistettua kalaa eli ”nyhtökalaa”, ja tutkii laajemminkin mahdollisuuksia hyödyntää kalat kokonaisina teollisuuden prosesseissa.
Luke arvioi yhdessä Österbottens Fiskarförbundin kanssa käytettävissä olevan
raaka-aineen määrää ja tutkii mahdollisuuksia kehittää korkean lisäarvon tuotteita vajaasti hyödynnetyistä kaloista ja
teollisuuden sivuvirroista.
Lisäarvoa muodostuu, kun esimerkiksi kalapeptidejä, proteiineja ja mineraa-

Vajaa kolmannes kaupallisesta
kalasta on tuotua. Siitä yli
puolet on lohikaloja.
Silakasta ja kilohailista
enää kolme prosenttia
käytetään kotimaan elintarvikkeeksi. Tämän Suomen
suurimman kalavarannon arvo
jää nykyisin pieneksi, koska
se käytetään pääosin sellaisenaan turkiseläin- tai kalarehujen raaka-aineeksi.

Rannikolla ja järvissä on
myös hyödyntämättömiä
kalavaroja, joille pitäisi löytää
järkevä käyttötarkoitus.
Suomalainen kalateollisuus
käyttää yli 50 miljoonaa kiloa
raaka-ainetta, jonka jalostuksesta syntyy merkittävä
määrä sivuvirtoja. Pelkästään
lohikalojen jalostuksessa
syntyy yli 10 miljoonaa kiloa
fileointijäännöksiä.

Kuva: Saila Kivijärvi, VTT

TEKSTI: johtava tutkija Pirjo Mattila, erikoistutkijat Jari Setälä, Jaakko Hiidenhovi ja
Anna-Liisa Välimaa & tutkimuspäällikkö Sari Mäkinen, Luonnonvarakeskus
tutkija Anni Nisov & erikoistutkija Kaisu Honkapää, VTT
erikoistutkija Saska Tuomasjukka, Turun yliopisto, Elintarvikekemia ja
elintarvikekehitys
tutkimusprofessori Anu Hopia & projektitutkija Katja Marttunen, Funktionaalisten
elintarvikkeiden kehittämiskeskus

Kalaproteiinijauheita.

Silakan ja särjen proteiinit
elintarvikekäyttöön
Kalan proteiini sisältää kaikkia ihmiselle välttämättömiä aminohappoja, ja se on
hyvin sulavaa. Kala päihittää kasviproteiinit, joiden aminohappokoostumuksessa
on puutteita. Aikuinen saa päivittäisen annoksensa elintärkeää lysiiniaminohappoa
esimerkiksi 34 grammasta silakkaa, mutta
soijapapua pitäisi syödä yli kymmenkertainen määrä. Soijapapujen tuottamisesta poiketen silakan ja särjen kalastuksella
on myönteinen vaikutus ympäristöön, sillä kalojen mukana vesistöistä poistuu rehevöittäviä ravinteita.
Silakka ei kuitenkaan päädy suomalaisten ruokapöytiin, vaikka sen syöminen on
ilmastoteko. Ratkaisuna voi olla silakan ja
vajaahyödynnettyjen kalojen, kuten särjen,
proteiinien jalostaminen erilaisilla erotusmenetelmillä. Potentiaalisimmat erotusmenetelmät ovat pH-muutokseen perustuva erotus sekä entsymaattinen prosessi.
Samoja prosesseja voi soveltaa fileeraussivuvirroille ja kokonaiselle kalalle.
Molempien prosessien avaintekijä on
mahdollisimman tuoreena käsitelty kala.
Entsymaattinen prosessi perustuu proteiinimolekyylien pilkkomiseen pienemmiksi.
Pilkotut proteiinit liukenevat helpommin
veteen, joten ne ovat helposti erotettavissa
muusta kalamassasta. Lopuksi proteiinivesiliuos kuivataan. Sen sijaan pH-muunnosprosessi perustuu proteiinien liuottamiseen happamissa tai emäksisissä olo-

Kuva: Anni Nisov, VTT
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Silakkaa uudessa muodossa eli ”nyhtösilakkaa”.

suhteissa. Liuenneet proteiinit saostetaan
pH:ta säätämällä ja lopuksi kuivataan.
Molempien prosessien lopputuotteena
syntyy jopa 70–90 prosenttia proteiinia sisältävä jauhe, jota voitaisiin käyttää sellaisenaan urheilujuomissa tai proteiinilisänä
elintarvikkeissa. Jäljelle jääneestä liukenemattomasta kalamassasta voi kehittää lisäarvotuotteita kuten bioaktiivisia peptidejä, ja loppuosa voidaan hyödyntää rehuissa.
Molemmilla erotusprosesseilla on omat
hyvät ja huonot puolensa. Entsymaattinen prosessi on nopea ja vaatii vähän vettä, mutta liian pitkä käsittely saattaa aiheuttaa karvasta makua lyhyiksi peptideiksi pilkkoutuneiden proteiinien vuoksi.
Entsymaattisen prosessin lopputulosta on
kuitenkin helppo kontrolloida. Kevyt entsyymikäsittely voi jopa parantaa muuten
veteen liukenemattomien proteiinien toiminallisia ominaisuuksia kuten emulgoituvuutta, vaahtoutuvuutta ja vedensidontakykyä. Sen sijaan pH-prosessissa pro-

teiini muuttuu pilkkoutumatta. Tällöin ei
synny karvasta sivumakua, mutta rakenteen muuttuminen heikentää proteiinien
toiminnallisia ominaisuuksia.
Entsymaattinen ja pH-erotusmenetelmä vaativat investointeja teollisen mittakaavan prosessiin, ja kalaproteiinin erotuslaitos tarvitsee taloudellisesti toimiakseen isoja raaka-ainevolyymejä, mikä on
Suomen hajanaisesti sijaitsevien kalasatamien takia haaste.
Vaihtoehtoisesti kokonainen tuore kala
voitaisiin jauhaa ja käyttää suoraan elintarvikkeiden valmistukseen. Näin saataisiin ruokakäyttöön kalan proteiini ja terveellinen rasva, ruotojen kalsium ja muut
mineraalit. Tällöin kalanjalostuksen sivuvirtojen määrä vähenisi oleellisesti.
Yksi kiinnostava sovellusmahdollisuus
löytyy ottamalla mallia suosituista kauraja härkäpapuvalmisteista. Jauhettua kalaa
ja kalaproteiinia on mahdollista rakenteistaa ekstruusiolla uudelleen kalan lihaa
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 muistuttavaksi tuotteeksi. Tässä ”nyhtö-

kalassa” kalan kaikki hyvät ravintoaineet
ovat helppokäyttöisessä ja herkullisessa
muodossa, ja sillä voisi korvata jauhettua
tai suikaloitua lihaa monissa eri ruokalajeissa.

Kalajalosteita
kotimaisesta kalasta
Pihvien ja murekkeiden kaltaisten kalajalosteiden kaupallistaminen alkoi saada
vauhtia 2010-luvulla. Siinä auttoivat kalastuksen logistiikan sekä laadukkaiden
kalamassojen tuotantoprosessin kehittyminen. Kiinnostus kotimaisen luonnonkalan käyttöön on sen jälkeen kasvanut ripeää vauhtia. Useat toimijat, kuten teollisuus, kauppa ja julkiset ruuantuottajat
ovat tuoneet markkinoille erityisesti erilaisia luonnonkaloista valmistettuja kalamurekepihvejä, mutta järvikala taipuu
moneksi muuksikin.
Sen sijaan kalan korkealaatuisiin proteiini- tai öljyjakeisiin perustuvat korkean
jalostusasteen tuotteet näyttävät edelleen
olevan lähinnä ravintolisävalmisteita.
Vaikka tutkimusartikkeleissa on jo pitkään
raportoitu laadukkaiden kalaproteiinivalmisteiden hyvistä teknologisista ja aistinvaraisista ominaisuuksista, on niihin perustuvia elintarvikkeita edelleen kansainvälisestikin niukasti markkinoilla.
Kalaöljy on vanhin kalasta eristetty
fraktio. Elintason noustessa se harvemmin kelpaa edes lapsille sellaisenaan. Yhä
suurempi osa kalaöljystä ohjautuu lisäravinteisiin, joissa sen epämiellyttävä maku
ja haju eivät häiritse.
Kalaöljyn käyttöä funktionaalisissa elintarvikkeissa kehitettiin kiivaasti
2000-luvun vaihteessa. Sovellukset osoittautuivat kaupallisesti pettymyksiksi. Kuluttajien kiinnostus kalaöljyllä terästettyyn leipään, majoneesiin tai salaattiöljyyn oli laimeaa.
Syyt olivat sekä mielikuvissa että aistittavassa laadussa. Kalaöljy hapettuu herkästi, mikä rajoittaa tuotesovelluksia sekä tuotteiden käyttöaikaa. Mikrokapseloinnilla suojatulla kalaöljyllä oli toisaalta
vaikea saavuttaa merkittäviä pitoisuuksia.
Lähinnä kalaöljy onkin jäänyt käyttöön
joissakin margariineissa. Markkina-alaa
syövät kuitenkin kasviperäiset mikroleväöljyt, joilla on laajempi käyttäjäkunta ja
parempi imago.
Kalasta on valmistettu proteiinikonsentraatteja vuosikymmeniä. Niiden ravitsemuksellinen arvo on korkea, mutta
käyttökohteiden löytäminen on osoittautunut vaikeaksi. Ainut merkittäviä määriä
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käyttävä tuoteryhmä ovat surimit ja rapuimitaatiot, joissa käytetään geeliytyviä kalaproteiineja toivotun rakenteen saavuttamiseksi.
Suurin osa kaloista ja kalan proteiineista soveltuu surimityyppisiin tuotteisiin heikosti. Niille on etsitty käyttötapoja
ruuan rakenteen parantajina tai yksinkertaisesti proteiinilisinä. Kokeilun kohteena ovat olleet esimerkiksi viljaproteiinien
täydentäminen, proteiinipitoiset keksit ja
leipä sekä lihan rakenteen parantaminen.
Teknisesti parhaat tulokset on saatu viljaekstrudaateissa ja pastoissa, joissa kalaproteiinin vaikutukset myös aistittavaan
laatuun ovat olleet joko neutraaleja tai positiivisia. Tuoteryhmissä on myös kaupallista vetoa proteiinipitoisille tuotteille.
Suomessakin kaupassa on muutamia proteiinipitoisia pastalaatuja, ja snack-tyyppisissä välipaloissa etsitään jatkuvasti uusia proteiinipitoisia tuotteita.
Kotimaisesta kalasta tuotetuille fraktioille on tärkeää löytää toimivat käyttökohteet. Vähärasvaiselle ja vaalealle särjelle surimityyppiset tuotteet ovat selkeä
ja teknisesti helppo vaihtoehto. Silakan tapauksessa tarvitaan työtä sekä proteiinin
eristämistekniikassa että tuotetun proteiinin käyttösovellusten konseptoinnissa.

Vähäarvoisesta kalamateriaalista arvojakeita
Kalan rasva on tärkeä n-3 tyydyttymättömien rasvahappojen lähde, mutta kalaöljyn ohella myös kalaproteiinien parempi hyödyntäminen on tärkeää. Kalasta tai
sen sivuvirroista eristettyä proteiinia voidaan käyttää elintarviketuotteiden lisäksi
lemmikkien ruuissa ja ravintolisinä. Proteiini on myös mahdollista hydrolysoida
entsyymien avulla. Tällöin proteiinin rakenne pilkkoutuu molekyylirakenteeltaan
pienemmiksi proteiineiksi ja peptideiksi,
joilla on hyviä ravitsemuksellisia, bioaktiivisia ja toiminnallisia ominaisuuksia.
Kalaproteiinihydrolysaatteja voidaan
käyttää elintarvikkeissa, rehuissa, ravintolisissä, mikrobien kasvualustojen valmistuksessa ja lääketeollisuudessa. Kalan
sivuvirroista tuotetuilla hydrolysaateilla
on havaittu esimerkiksi verensokerin säätelyyn vaikuttavia bioaktiivisia ominaisuuksia.
Sian- tai naudan nahasta eristetylle
kollageenille/gelatiinille tarvitaan vaihtoehtoja elintarvike-, juoma-, lääke-, ravintolisä- ja kosmetiikkateollisuudessa.
Kalasta eristetyn kollageenin ja sen hydrolyysituotteen, gelatiinin, bioaktiiviset
ominaisuudet ovat erinomaiset, ja kala-

kollageenin/gelatiinin käyttöä eivät estä
uskonnolliset rajoitteet.
Ulkomailla tuotettua kalakollageenia ja
-gelatiinia käytetään jo monilla eri sovellusalueilla, mutta suomalaisista kaloista niitä ei ole vielä tuotettu. Jos kalakollageenin/gelatiinin valmistukseen käytetään
vajaahyödynnettyjä kaloja ja kalasivuvirtoja, raaka-aine on halpaa ja sen hyödyntäminen ympäristöystävällistä.
Suomalaisista kaloista eristetyllä gelatiinilla on alhainen sulamispiste. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi pakastetuotteissa tai kylmässä säilytettävissä tuotteissa, jotka nautitaan nopeasti sulatuksen tai
jääkaapista oton jälkeen. Lisäksi gelatiinia
voidaan käyttää kosmetiikassa, lääkevalmisteiden lisäaineina ja mikrokapseloiduissa ravintolisissä, joiden halutaan liukenevan nopeasti.
Kala ja kalasivuvirrat ovat rikkaita ja
monipuolisia bioaktiivisten peptidien lähteitä. Bioaktiiviset peptidit ovat luontaisesti osa kalan puolustusjärjestelmää. Kalan proteiineista voidaan myös tuottaa
bioaktiivisia peptidejä hydrolyysin ja fermentoinnin avulla.
Kalojen peptideillä on havaittu olevan
muun muassa mikrobien ja kasvainten
kasvua estäviä, antioksidatiivisia, verenpainetta sääteleviä, veren hyytymistä estäviä, kipua lievittäviä, ahdistusta lievittäviä ja ruokahalua hillitseviä vaikutuksia.
Peptidejä voidaan käyttää esimerkiksi ravintolisä-, lääke- ja kosmetiikkasovelluksissa aktiivisina ainesosina. Niillä on myös
tuotteiden säilyvyyttä parantavia ominaisuuksia. Tietokantamallinnuksen avulla
voidaan arvioida, millaisia peptidejä kalaraaka-aineista on saatavissa ja millaisia
entsyymejä niiden tuotannossa kannattaa
hyödyntää.
Kotimaisista kaloista tai niiden sivuvirroista voi löytyä käyttökelpoisia bioaktiivisia peptidejä erityisesti kylmässä viihtyviä haitallisia mikrobeja vastaan.
Kalan ruodoista noin 30 prosenttia on
kollageenia ja 60–70 prosenttia epäorgaanisia yhdisteitä, kuten fosforia ja hyvin
imeytyvää kalsiumia. Myös kalojen suomut ovat hyviä kalsiumin lähteitä. Kalsiumia voidaan käyttää muun muassa elintarvikkeiden täydentämiseen ja ravintolisävalmisteissa.
Kalsiumia ja fosforia voidaan lisäksi
hyödyntää muun muassa rehu-, lannoitetai kemianteollisuudessa. Kalasta eristettyä hydroksiapatiittia voidaan käyttää luusiirremateriaalina lääketieteen ja hammaslääketieteen sovelluksissa synteettisen hydroksiapatiitin sijasta. l

TEKSTI: erikoistutkija Kari Ylivainio, Luonnonvarakeskus,
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Tiede & Tutkimus

Jätevesilietteen haitta- ja
lääkeaineiden kertymisestä
tarvitaan lisätutkimuksia

S

allituilla käyttömäärillä haitta- ja lääkeaineiden kertyminen kasveihin on vähäistä. Niiden mahdollisesta kertymisestä elintarvikkeena käytettäviin kasveihin
tarvitaan kuitenkin lisää tietoa.
Kasvintuotannossa käytettävä lannoitus vaikuttaa sekä
viljelyn taloudellisuuteen että
mahdollisiin ympäristöhaittoihin. Kasvien tarpeen ylittävä typpi- ja fosforilannoitus
heikentävät viljelyn taloudellisuutta ja aiheuttavat samalla ravinnehuuhtoumia vesistöihin. Lannoitus vaikuttaa sekä tuotetun sadon laatuun että
maahan ja kasveihin mahdollisesti kertyviin haitta-ainepitoisuuksiin.
Merkittävät kotimaiset elintarviketeollisuuden toimijat
ovat kieltäytyneet ostamasta
jätevesilietepohjaisilla lannoitevalmisteilla lannoitettua satoa, koska tällaiset lannoitevalmisteet sisältävät yleisesti
haitallisia aineita, joihin liittyy
runsaasti epävarmuuksia sekä
mahdollisia imago-, ympäristö- ja terveysriskejä.
Maa- ja metsätalousministeriön sekä useiden jätevedenpuhdistamoiden rahoittamassa PProduct -hankkeessa tutkittiin vuosina 2015−2018 jätevesilietepohjaisten lannoitevalmisteiden sisältämän fosforin lannoitusvaikutusta sekä
orgaanisten haitta-aineiden ja
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raskasmetallien pitoisuuksia.
Työssä tutkittiin myös haitta-aineiden päätymistä satotuotteisiin (Kuva) sekä arvioitiin haitta-aineiden mahdollisesti aiheuttamia ympäristöriskejä. Tutkimushankkeesta
vastasivat Luonnonvarakeskus
(Luke), Suomen ympäristökeskus SYKE ja Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira).
Jätevesilietefosforin käyttökelpoisuutta kasveille tutkittiin
kasvihuoneessa kolmevuotisilla kasvatuskokeilla koekasveina raiheinä ja ohra. Ensimmäisenä kasvukautena lietefosforin käyttökelpoisuus suhteessa väkilannoitefosforiin oli
vain noin kymmenen prosenttia, mutta pidemmällä ajanjaksolla lannoitusarvo parani ja oli enimmillään jopa 40
prosenttia. Lietefosforin käyttökelpoisuus oli sitä heikompi,
mitä enemmän lietteessä oli
saostuskemikaalina käytettävää rautaa suhteessa fosforiin.

Raskasmetallipitoisuus
alle raja-arvojen
Tutkituissa jätevesilietteissä
raskasmetallipitoisuudet olivat alle väkilannoitefosforille
asetettujen raja-arvojen. Kadmiumpitoisuus fosforikiloa
kohti laskettuna vaihteli välillä
16–28 mg, kun se väkilannoitteessa oli 14 mg. Suurin sallittu määrä Suomessa on 50 mg.
Jätevesilietteet eivät myöskään

nostaneet ohran tai raiheinän
raskasmetallipitoisuuksia, ja
ne olivat samalla tasolla kuin
käytettäessä tavanomaista väkilannoitefosforia.
Hankkeessa
tarkasteltiin
muun muassa palonestoaineina käytettyjen polybromattujen
difenyylieetterien (PBDE-yhdisteet), polyaromaattisten hiilivetyjen (PAH-yhdisteet), esimerkiksi pintakäsittelyaineina
käytettyjen perfluorialkyyliyhdisteiden (PFAS) sekä tiettyjen
lääkeaineiden esiintymistä eri
tavoin käsitellyissä lietepohjaisissa lannoitevalmisteissa. Lisäksi tutkittiin PBDE-yhdisteiden ja lääkeaineiden mahdollista kertymistä maasta raiheinään ja kauraan.
PBDE-yhdisteet pidättyvät
tehokkaasti jätevedenpuhdistamolla muodostuvaan lietteeseen ja ovat ympäristössä
pitkäikäisiä. Lisäksi PBDE-yhdisteiden on osoitettu kertyvän joihinkin elintarvikkeena käytettäviin kasveihin. Lääkeaineista esimerkiksi fluorikinoloniantibiootit sekä biosidinäkin käytetty triklosaani
esiintyvät lietteissä hyvin yleisesti, ja ne ovat maaperässä
pitkäikäisiä.
Eräillä lääkeaineilla kuten
karbamatsepiinilla on taipumus
kertyä kasveihin, mitä kautta se
saattaa päätyä elintarvikkeisiin. PAH-yhdisteitä puolestaan
muodostuu erityisesti epätäydellisessä palamisessa. Niiden

Jätevesilietteiden sisältämien orgaanisten haitta-aineiden mahdollista kulkeutumista kauraan tutkittiin kasvihuonekokeella.

arveltiin olevan erityisen mielenkiintoisia, koska hankkeessa tarkasteltiin lietteen pyrolysoinnin vaikutuksia haitta-ainepitoisuuksiin.

Haitta-aineita yleisesti
lietetuotteissa
Tarkasteltuja haitta-aineita löytyi yleisesti kaikista lie-
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tetuotteista. Yleisesti käytetty
mädätys–kompostointi-ketju ei poistanut tarkasteltuja
haitta-aineita lopputuotteesta, mutta lietteen pyrolysointi laski useimpien yhdisteiden
pitoisuuksia huomattavasti.
Muutamien yhdisteiden, kuten ibuprofeenin pitoisuus pysyi käsittelyssä muuttumattomana ja parasetamolin pitoisuus kasvoi moninkertaiseksi.
Syynä saattaa olla parasetamolin metaboliatuotteiden muuntuminen takaisin lähtöaineeksi
pyrolyysilämpötilassa.
Kasvatuskokeissa PBDE-yhdisteitä havaittiin kauranjyvistä satunnaisesti, mutta pitoisuudet olivat pääsääntöisesti
alle määritysrajan. Lietetuotteiden lisäämisen kasvualustaan ei havaittu kohottavan
PBDE-pitoisuuksia kauranjyvissä suhteessa kontrollikäsittelyyn. Lääkeaineiden kertyminen raiheinään ja kauranjyviin
oli vähäistä, ja ainoastaan karbamatsepiinin pitoisuus kasveissa kasvoi vähäisesti muutamissa tapauksissa suurimmalla lietelisäyksellä.
Kasvatuskokeissa
lietetuotteita lisättiin koeastioihin
määrä, joka vastasi laskennallisesti enimmillään jopa 300
tonnin hehtaarilisäystä, mikä on moninkertaisesti peltomittakaavassa sallittuja lisäysmääriä suurempi.
Hankkeen edetessä toteutettiin myös maantieteellisesti
poikkeuksellisen kattava kartoitus PBDE-yhdisteiden esiintymisestä 19 lietepohjaisessa
maanparannusaineessa, jotka
oli hankittu jätevedenpuhdistamoilta ympäri Suomea. Tarkastelussa kävi ilmi, että pitoisuushajonta on oletettua suurempaa, mutta selkeää maantieteellistä eroa aineiden pitoisuuksissa ei havaittu.

Toistuva käyttö nostaa
ympäristöriskiä
Hankkeessa pyrittiin arvioimaan myös lietteen toistuvasta käytöstä seuraavan maaperän haitta-aineiden pitoisuu-
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den kasvun aiheuttamaa ympäristöriskiä. Kirjallisuustietojen
mukaan kierrätyslannoitteiden
käytön aiheuttama PBDE-kuormitus maaperään voi olla jopa
400–1000-kertainen ilmalaskeumaan verrattuna. Ympäristöriskinarvioinnissa arvioitiin
laskennallisesti toistuvien lietelevitysten jälkeistä haitta-ainepitoisuutta maatalousmaassa, ja näin johdettua pitoisuutta verrattiin haitattomaksi oletettuihin pitoisuuksiin.
Tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että PBDE-yhdisteet kertyvät viljelymaahan,
jos PBDE-yhdisteitä sisältäviä lannoitevalmisteita käytetään toistuvasti. Tulokset antavat viitteitä siitä, että muutamat lietevalmisteiden yleisesti sisältämät lääkeaineet
(triklosaani, diklofenaakki,
17ß-estradioli, karbamatsepiini, fluorikinoloniantibiootit) voisivat ylittää maaperässä haitattomiksi oletetut pitoisuustasot, erityisesti jos lietevalmisteita käytetään samalla alueella toistuvasti useiden
vuosien ajan.
Tutkimuksessa toteutettu
suoraviivainen maaperäriskeihin keskittyvä ympäristöriskitarkastelu voi aliarvioida joidenkin haitta-aineiden todellisia riskejä, kuten huuhtoutumisriski pinta- ja pohjavesiin.
Erityisesti PFAS- ja PBDE-yhdisteet sekä fluorikinoloniantibiootit ovat ympäristössä hyvin pitkäikäisiä, ja ne voivat
kierrätyslannoitteiden toistuvan käytön myötä kertyä maaperään.
Vesiliukoisuutensa vuoksi
PFAS-yhdisteet ovat varsin helposti kulkeutuvia, ja ne saattavat päätyä pinta- tai pohjavesiin. Tästä syystä myös muita ympäristöriskejä on syytä tarkastella. Työssä tutkittiin
vain aineiden kertymistä maaperään, kauraan ja raiheinään.
Haitta- ja lääkeaineiden kertymispotentiaali eri kasveihin
vaihtelee, ja aineiden mahdollisesta kertymisestä muihin elintarvikkeena käytettäviin kasveihin tarvitaan lisää tietoa. l
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TEKSTI: yliopistotutkija, dosentti Anja Lapveteläinen,
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tohtorikoulutettava Ulriikka Savela-Huovinen,
Helsingin yliopiston Taloustieteen osasto

Tilannekohtaisuudella
iso vaikutus
ruokavalintoihin

Y

ksi tämänvuotisen Eurosense -konferenssin
selkeimpiä pääasioita oli ”The Context”:
valinta- tai kulutushetken ja
ympäristön merkityksellisyys
aistikokemuksen, ruokavalinnan tai syödyn ruuan määrän
kannalta.
Menetelmät, lähestymistavat ja tutkimusympäristöt tulevat näin yhä moniulotteisimmiksi. Immersive Techniques,
Nudging (tuuppaus), Virtual
Reality (virtuaalitodellisuus)
ja Augmented Reality (lisätty
todellisuus) ovat esimerkkejä termeistä, joita ohjelmassa
vilahteli ja joille sai tovin hakea mielessään suomenkielisiä
vastineita, jos niitä edes löysi.
Kutsuttuna puhujana apulaisprofessori Mari Sandell
Turun yliopistosta tarjosi esityksellään Individual differences in sensory perception create unique experience worlds tapahtuman tähtihetkiä. Hän toi
esille, miten usein ihmiset ovat
yksilöllisine aistikokemuksineen ”omassa kuplassaan”.
Yksilöllisten erojen ymmärtäminen on tänä päivänä yhä
tärkeämpää niin tutkimuksen
kuin käytännön tuotekehityksenkin kannalta.

Sandell kertoi myös ensi
vuoden alkupuolella Turun yliopistolla lanseerattavasta Flavoria-tutkimusympäristöstä,
joka koostuu 400-paikkaisesta ravintolamiljööstä, kahvilasta, välipalamyymälästä sekä
moniaistilaboratoriosta. Nämä
yhdessä mahdollistavat ruokailu- tai valintaympäristön
muokkaamisen kunkin tutkimustilanteen edellyttämällä
tavalla ja tuovat uusia yhteistyömahdollisuuksia myös eurooppalaisille kollegoille.
Ruokailutilanteen monisärmäisyys tuli ilmi myös professori Debra A. Zellnerin (Montclair State University, New Jersey, Yhdysvallat) esityksessä.
Hän puhui mielihyvään liittyvästä vastakohtavaikutuksesta
(hedonic contrast). Esimerkkinä oli tilanne, jossa kokemus
alkuruuan miellyttävyydestä
vaikuttaa siihen, miten paljon
pääruuasta pidetään.
Zellner palautti aistitutkijat
vanhojen psykofysiikan konkareiden totuuksien äärelle todetessaan: Fechner oli oikeassa! Ruoka maistuu huonommalle, jos se tarjotaan yhdessä
jonkin paremmalle maistuvan
kanssa. Vastakohtavaikutuksen
voimakkuus riippuu siitä, mi-

Kuvassa suomalaisedustusta Eurosense-konferenssissa vasemmalta ylöspäin lukien: tutkimus- ja konseptointipäällikkö Laura Forsman (TY), tohtorikoulutettava Maija Paakki (TY, Turun yliopisto), tutkimuspäällikkö Saara Lundén (TY), tohtorikoulutettava Sari Puputti (TY), professori Anu Hopia (TY), yliopistotutkija, dosentti Anja Lapveteläinen (UEF, Itä-Suomen yliopisto), yliopistonlehtori Antti Knaapila (HY, Helsingin yliopisto), TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Kaisa Kähkönen (UEF), Senior Specialist Hanna Blankestein (Fazer), apulaisprofessori Mari Sandell (TY), tutkimuspäällikkö Terhi Pohjanheimo
(TY), tohtorikoulutettava Ulriikka Savela-Huovinen (HY) ja projektitutkija Heikki Aisala (TY).

ten samantyyppisiksi nautitut
ruuat koetaan. Jos esimerkiksi alku- ja pääruoka tulevat eri
ruokakulttuureista, vastakohtavaikutus heikkenee. Ruokailutilanteiden kirjossa, kokemuksissa ja niiden säätämisessä riittää tutkittavaa, ja uusille käytännön innovaatioille on
varmasti tilausta.

Aistinvaraisia
tutkimuksia
digitaalisesti
Muutamat konferenssin yrityssponsorit toivat näyttävästi esille kuluttajatutkimukseen
keskittyviä ohjelmistosovelluksia ja palveluja, kuten kasvonilmeanalyysiohjelmistoja
sekä aistinvaraisen arvioinnin
ja kuluttajatutkimuksen toteuttamiseen tarvittavia kysely-, aineistonkeruu - ja raportointiohjelmistoja.
Myös useat tutkimusesitykset ja posterit käsittelivät digitaalisten sovellusten avulla
tehtyjä aistinvaraisia kuluttajatutkimuksia. Kuluttajien tahdosta riippumattomien vastei-

den, kuten kehon lämpötilan,
tunnevasteiden tai sykkeen
mittaamista hyödyntävät tutkimukset ovat jo validoinneissakin edenneet pitkälle.

Suomalaistutkijoilla
vahva edustus
Veronassa järjestetyn kahdeksannen Eurosense -konferenssin suomalaispanos lähenteli
noin kahta prosenttia osallistujajoukosta. Konferenssissa
esiteltiin yhdeksän suomalaisten tutkijoiden posteriesitystä.
ETT Antti Knaapila Helsingin yliopiston Elintarvike- ja
ravitsemustieteiden osastolta
esitti posterissaan Sensory driven design of gluten-free quinoa
licorice gluteenittoman lakritsin aistittavia ominaisuuksia,
joita ETK Vilma Oksa on tutkinut maisterintutkielmassaan
Knaapilan ja ETT Kirsi Jouppilan ohjauksessa.
Posterissa The visual attractiveness of color contrasts in food
(Paakki, M, Hopia, A, & Sandell,
M University of Turku, Finland)
esiteltiin mielipidekyselyssä

saatuja tuloksia lounassalaattien ainesosien värikkyyden ja
niiden välisten värikontrastien
vaikutuksesta salaattien houkuttelevuuteen. Posteri liittyi
osana MMM Maija Paakin väitöskirjatyöhön Värit suomalaisella ruokalautasella, jossa tutkimuskohteena on ruuan värin
merkitys arvioitaessa sen aistittavia ominaisuuksia, aistinvaraista miellyttävyyttä ja visuaalista estetiikkaa.
MMM Ulriikka Savela-Huovinen Helsingin yliopiston Taloustieteen osastolta esitti posterissaan Knowledge creating
practices and routines in sensory evaluation (Savela-Huovinen
U, Seppä L, Toom A & Muukkonen H.) aistinvaraisen arvioinnin asiantuntijoille tehdyn
kyselyn tuloksia ja väitöskirjatyön osatutkimusta. Tutkimuksessa kartoitettiin, minkälaisia käytäntöjä aistinvaraisen arvioinnin asiantuntijat
pitävät rutiinityönä ja millaisia
muutoksia työhön kohdistuu,
kun tietoa luovia vuorovaikutuskäytäntöjä digitalisoidaan.
FT Anja Lapveteläisen pos-

teri Measuring brand experience:
does implicit approach bring additional insights over explicit responses? (Lapveteläinen A, Autio E, Juvonen K, Karhunen L &
Kantanen T.) koski tutkimusta, jonka tavoitteena oli lisätä
ymmärtämystä syömisestä ja
ruuan valinnasta siltä tiedostamattomalta alueelta, mihin
tavanomaisilla eksplisiittisillä, vastaajan tietoiseen arvioon
perustuvilla, kyselyvastauksilla ei päästä käsiksi.
Tutkimuskohteena oli brändikokemus jauhelihasta ja nyhtökaurasta. Implisiittisenä, automaattista, ei-tietoista reagointia mittaavana menetelmänä hyödynnettiin IAT:ia (Implicit Association Test). Implisiittinen lähestymistapa tuotti tietyillä osa-alueilla uusia näkökulmia kuluttajien eksplisiittisesti ilmaisemaan arvioon. Menetelmäyhdistelmä voi laajentaa ymmärtämystä asiakkaiden
brändikokemuksista. l

Lisätietoja:
eurosense.elsevier.com
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Hankintaopas
AAKKOSOSA
Kehittyvä Elintarvike -lehden
hankintaopas tarjoaa tietoa
elintarvikealan laite-, palveluja raaka-ainetoimittajista.
Kysy lisää lehtemme ilmoitusmyynnistä:
Janne Murtomaa, puh. 050 377 0333, janne.murtomaa@mediabookers.fi
Hannu Pyykkö, puh. 050 2250, hannu.pyykko@mediabookers.fi

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

kehittyvaelintarvike.fi

ALERT-TUHOELÄINTORJUNTA OY
Laulurastaanpolku 6
00780 HELSINKI
Puh. 040 503 0770
email: alert.toimisto@alert.fi
www.alert.fi

Hankintaopas

OY ATLAS COPCO
KOMPRESSORIT AB
Itäinen Valkoisenlähteentie 14 A
01380 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
www.bangbonsomer.com

BEDIKA OY
PL 92 (Hiekkakiventie 7)
00701 HELSINKI
Puh. (09) 41355300
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
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BONNE JUOMAT OY
Mäntynummentie 8
08500 LOHJA
Puh. (019) 382 233
email: etunimi.sukunimi@bonnejuomat.fi
www.bonnejuomat.fi
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
email: info@caldic.fi
www.caldic.fi
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

OY ECOLAB AB
PL 123
00241 HELSINKI
Puh. 020 7561 400
Myyntipalvelu 0800 774 108
Tilaukset: fi-tilaukset@ecolab.com
www.fi.ecolab.eu

ENVIROVET OY
Prålsbackantie 96
10160 DEGERBY
Puh. 045 895 7705
email: info@envirovet.fi
www.envirovet.fi
FAERCH PLAST A/S
Saunamäentie 22 A
02770 ESPOO
Puh. 0400 010 270
email: pet@faerchplast.com
www.faerchplast.com
FARMIMUNA OY
Kulmalankuja 30
32500 ORIPÄÄ
Puh. (02) 763 6890
Gsm 040 502 1003
email: sirkka.isotalo@farmimuna.fi
www.farmimuna.fi

FOODWEST OY
Vaasantie 1 C
60100 SEINÄJOKI
Puh. 040 161 5443
www.foodwest.fi
FUCHS OIL FINLAND OY
Wolffintie 36
65200 VAASA
Puh. 0207 459 660
Fax 0207 459 667
email: fuchs@fuchs-oil.fi
www.fuchs-oil.fi
GIVAUDAN INTERNATIONAL SA
sivuliike Suomessa
Niemenkatu 73
15140 LAHTI
Puh. +46 (0) 46 23 5800
Fax +46 (0) 46 211 4330
www.givaudan.com

HUNAJAYHTYMÄ OY
Kojonperäntie 13
32250 KOJONKULMA
Puh. 0207 76 9680
Fax (02) 767 6225
email: hunaja@hunaja.fi
www.hunaja.fi
OY HYGIENELAB FINLAND LTD
PL 35 (Teknobulevardi 3-5)
01531 VANTAA
Puh. 020 759 7931
email: peter.christiansen@biocid.com
www.biocid.com
IMCD FINLAND OY
HTC Keilaniemi, Keilaranta 19 D
02150 ESPOO
Puh. (09) 251 5160
email: info@imcd.fi
www.imcdgroup.com
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
JAUHETEKNIIKKA OY
Alasuutarintie 22
48400 KOTKA
Puh. (05) 2184 270
Fax (05) 2184 290
email: mail@jauhetekniikka.fi
www.jauhetekniikka.fi
KARI NEVALAINEN OY
Vierikatu 1-3
04430 Järvenpää
Puh. 0400 494 224
Fax 019 279 00 601
www.karinevalainen.fi
KIILTOCLEAN OY
PL 157
20101 TURKU
Puh. 0207 710 400
Fax 0207 710 402
www.kiiltoclean.fi

KlÜber Lubrication Nordic A/S
c/o Azets Insight Oy
Elielinaukio 5 B
00100 HELSINKI
Puh. 0207 497 970
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
LARSCON OY
Antreantie 10 B
02140 ESPOO
Puh. 010 239 2480
Gsm 050 540 2882
email: larscon@kolumbus.fi
www.larscon.fi

LASSILA & TIKANOJA OYJ
Valimotie 27
00380 HELSINKI
Puh. 010 636 111
email: etunimi.sukunimi@
lassila-tikanoja.fi
www.lassila-tikanoja.fi

LEIPURIN OYJ
Tahkotie 1 E 2
01530 VANTAA
Puh. (09) 521 70
Fax (09) 521 2121
www.leipurin.com
LIARK OY
Ulvilantie 29/3
00350 HELSINKI
Puh. 040 705 3159
email: sirpa.lindroos@liark.fi
LIHEL OY
Mänkimiehentie 21
02780 ESPOO
Puh. (09) 819 0110
Fax (09) 8190 1199
email: etunimi.sukunimi@solina-group.fi
www.lihel.fi

LINEPACK OY
Lehtikatu 28
33340 TAMPERE
Puh. myynti 010 338 000
Puh. huolto 010 338 001
myynti@linepack.fi
huolto@linepack.fi
www.linepack.fi
LINSEED OY
Pellavakuja 3
61850 KAUHAJOKI
Puh. 040 775 8918
email: info@linseed.fi
MAKERY OY
Pasilankatu 2
00240 HELSINKI
Puh. 0400 838 115
email: info@makery.fi
www.makery.fi

Medfiles Oy
PL 1450
70701 Kuopio
puh. 020 744 6800
email: non-drugs@medfiles.eu
www.medfiles.eu
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

ORAT OY
Pikkupurontie 4–6
00880 HELSINKI
Puh. (09) 755 6577
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

PROMINENT FOOD GMP
Lintulammenkatu 1
04250 KERAVA
Yhteydenotot: Carl-Bertil Borg
Puh. 040 501 7250
email: carl-bertil.borg@condite.fi
www.prominentfood.com
RAVATEK OY
Itälahdenkatu 20
00210 HELSINKI
Puh. (09) 681 8430
Fax (09) 675 877
email: ravatek@ravatek.fi
www.ravatek.fi

RE GROUP
Sentnerikuja 3
00440 HELSINKI
Puh. (09) 560 7000
www.regroup.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
Sentnerikuja 2
FI-00440 HELSINKI
Cryovac:
(09) 4241 1130
email: cryovac.finland@sealedair.com
www.sealedair.com
SEFO-KONSULTOINTI
Lapinlahdenkatu 23
00180 HELSINKI
Puh. 050 563 5811
email: marja.laukkanen@
sefo-konsultointi.fi
www.sefo-konsultointi.fi

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

TOKAP SERVICE OY
Nietostie 3
01390 VANTAA
p. 044 076 6685
www.tokap.fi

TT-TÄRYLAITE OY
Kehänreuna 4
02430 MASALA
Puh. (09) 755 2730
email: info@tarylaite.fi
www.tarylaite.fi

Hankintaopas

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

BERNER OY
Agentuuriosasto
Hitsaajankatu 24
00810 Helsinki
Puh. 0207 91 4332
email: agentuuritilaukset@berner.fi
www.berner.fi/agentuuri

DUNI OY
Äyritie 8 A
01510 VANTAAi
puh. (09) 8689 810
etunimi.sukunimi@duni.com
www.duni.fi

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

UNIVAR OY
Äyritie 12
01510 VANTAA
Puh. 040 161 5052
Email: etunimi.sukunimi@univar.com
www.univar.com/emea
VESANTTI OY
Tulppatie 26
00880 HELSINKI
Puh. (09) 5491 6000
Fax (09) 5491 6050
email: etunimi.sukunimi@vesantti.fi
www.vesantti.fi

R. ÖSTERLUND OY AB
PL 99 (Laippatie 19 B)
00811 HELSINKI
Puh. (09) 586 8170
email: contact@osterlund.

SOFTWARE POINT
Metsänneidonkuja 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
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Hankintaopas
tuoteryhmäosa
ANNOSTELUJÄRJESTELMÄT
JA VAA’AT
Dosetec Exact Oy
(Vaakakoskinen)
– punnitus- ja annostelujärjestelmät
– säiliövaa’at
– lattiavaa’at
– pöytävaa’at
Multivac Oy
– monipäävaa’at
– tarkastusvaa’at

ATK-LAITTEET JA
-JÄRJESTELMÄT

Hankintaopas

KONEET, LAITTEET,
MUU VARUSTUS

Ammeraal Beltech Oy
– elintarviketeollisuuden hihnat

Oy Atlas Copco
Kompressorit Ab
– kaasu- ja paineilmakompressorit,
jälkikäsittelylaitteet, typpigeneraattorit
sekä alipaine-, energiantalteenotto-,
energiansäästö- ja etävalvontaratkaisut

Suomen Cobra Systems Oy
– ALPHA MANAGER -toiminnanohjaus
– elintarviketeollisuuden ja -tukkujen
logistiset kokonaisratkaisut
– CSB-ohjelmistojen edustus

KEMIKAALIT, KEMIALLISET
TUOTTEET JA
HYGIENIARATKAISUT

Bedika Oy
– elintarviketeollisuuden koneet
– pakkauskoneet ja –materiaalit

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
– rasiansyöttölaitteet
– monipäävaa´at
– mekaaninen, sähkö- ja
automaatiosuunnittelu
– kokonaisvaltaiset huolto- ja
asennuspalvelut
Multivac Oy
– pakkauskoneet
– etiketöintikoneet
– siivutuskoneet
– monipäävaa’at
– tarkastusvaa’at
– metallinilmaisimet
– röntgenlaitteet
– robotiikka

Orat Oy
– elintarviketeollisuuden prosessikoneet
– elintarviketeollisuuden pakkauskoneet
ja linjat
– pakkausmateriaalit
– asennus- huolto ja ylläpitopalvelu

Busch Vakuumteknik Oy
– tyhjiöpumput

IMCD Finland Oy
– valmistus-, lisä- ja apuaineet
– aromit
– stabilointiaineet
Mediq Suomi Oy
– hometoksiinimääritykset (mm. DON)
– allergeenimääritykset
– mikrobiologiset reagenssit
– elintarvikkeiden testikitit
– elatusainekeittimet ja
maljanvalulaitteet
– laboratoriolaitteet ja –tarvikkeet

MAUSTEET, AROMIT,
MUUT LISÄAINEET

Bang & Bonsomer Group Oy
– antioksidantit
– aromit
– hapatteet
– kuidut
– makeutusaineet
– proteiinit
– sakeutusaineet
– tärkkelykset
– vitamiinit
Berner Oy
Agentuuriosasto
– elintarvikeraaka- ja lisäaineet
– värjäävät elintarvikkeet
– 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

Multivac Oy
– pakkaus- ja etiketöintikoneet
MP-Maustepalvelu Oy
– mausteet ja mausteuutteet
– aromit ja arominvahventeet
– fosfaatit
– sakeuttamisaineet
– muut elintarvikelisäaineet ja seokset
Prominent Food GMP
– elintarvikeraaka-aineet teollisuudelle,
HoReCa- ja päivittäistavarakaupalle

Oy Ecolab Ab
– elintarviketeollisuuden ja
ammattikeittiöiden pesu-, puhdistus- ja
desinfiointi aineet
– pesu- ja annostelujärjestelmät
– hygieniakonsultointi ja –koulutus sekä
neuvonta

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

Vesantti Oy
– lihavalmiste- ja valmisruokateollisuuden koneet

Kunnossapito

Hygienelab Finland Oy
– Dycem-hygieniamatot
– UVC-pinta- ja ilmahygieniaratkaisut
– Aktiivihappi-ilmahygieniaratkaisut

KiiltoClean Oy
– elintarviketeollisuuden pesu- ja
desinfiointiaineet
– pesu- ja annostelujärjestelmät
– hygieniakartoitukset ja -koulutukset

TT-Tärylaite Oy
– RST tärymoottorit ja PI-täryt
– tärykuljettimet ja -seulat
– täryputket – pölynhallintaan
– siilotäryt

KARI NEVALAINEN OY
tuotemerkinnän koneet ja laitteet
– etikettitulostimet
– aplikaattorit
– käsimerkintälaitteet
– etiketit, tarvikkeet

TOKAP SERVICE OY
Elintarviketeollisuuden kunnossapitoa
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Ravatek Oy
– pakkauskoneet ja -järjestelmät
– avosuisten pussien ja säkkien suljenta
– ompelu-, liimaus- ja saumauslaitteet
ja tarvikkeet

Vesantti Oy
– Wiberg-mausteseokset

R. Österlund Oy Ab
– aromit ja konsentraatit
– elintarvikevärit
– värjäävät elintarvikkeet
– emulgointi- ja sakeuttamisaineet
– kaakaotuotteet
– hedelmäjauheet ja -palat
– vihannestuotteet
– juomapohjat
– lakritsiuutteet
– makeutusaineet

pakkaaminen

Sealed Air Oy – Cryovac
– pakkausratkaisut
– kutistepussit
– pakkauskalvot ja -laminaatit
– skinpakkaukset

Raaka-aineet
RAAKA-AINEET

Bonne Juomat Oy
– aidot hedelmä-, marja- ja
vihannessoseet ilman lisättyä sokeria,
ilman säilöntä- ja lisäaineita
– mehut, nektarit ja välipalajuoma
– Uutuus! Pikahyydykejauhe vegaani

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

Roquette Nordica Oy
– natiivit ja modifioidut tärkkelykset
– tärkkelyssiirapit
– poliolit (xylitoli, sorbitoli, maltitoli ja
mannitoli)
– proteiinit
– kuidut
– proteiinit
– kuidut

Sopimuspakkaaminen
Pack Company Oy / Novelpack Oy
– monipuolinen valikoima kuivien tuotteiden sekottamiseen ja rahtipakkaamiseen

Suunnittelu, kehitys,
konsultointi

Makery Oy
– kuluttaja- ja markkinaymmärrys
Suomessa ja kansainvälisesti
– konsepti- ja tuotekehitys
– elintarvikelainsäädäntö

Medfiles Oy
– elintarvikelainsäädäntö
– tutkimus&kehitystyö
– kliiniset tutkimukset

RE Group
– asiantuntijapalvelut
– projektijohtopalvelut
– tuotantotekniikka ja logistiikka
– arkkitehtuuri ja rakennetekniikka
– LVIA- ja sähkötekniikka
– kylmätekniikka
Satafood Kehittämisyhdistys ry
– elintarvikealan kehityspalvelut
– ympäristöteknologian palvelut
SEFO-konsultointi
– Elintarvikehygienian perusteet-kirja,
muut oppimateriaalit usealla kielellä
– hygieniakoulutukset ja –testit usealla kielellä

Työhygienia ja
turvallisuus
Alert-Tuhoeläintorjunta Oy
– tuhoeläintorjunta

voiteluaineet

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

Auraprint Oy
– tarrat, etiketit ja kääreet

Bemis Valkeakoski Oy
– vakuumi- ja suojakaasupakkauslami
naatit elintarviketeollisuudelle

Givaudan International SA
sivuliike Suomessa
– aromit
Duni Oy
– pakkauskoneet ja suljentakalvot
– GN-mitoitetut ja take-away rasiat
– räätälöidyt pakkausratkaisut
Hunajayhtymä Oy
– kotimaista ja ulkomaista hunajaa
elintarviketeollisuudelle

Faerch Plast A/S
– CPET-, AMPET-, APET-, PP- ja
skinpack- rasiat

Hagson-Provitek Oy
– muovi- ja maustekuoret
– prosessi- ja pakkauskoneet
– hygienialaitteet
– mausteseokset
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Pirkanmaan Laatuetiketti Oy
– painetut ja blanco etiketit ja tarrat
– liimapaperinauhat ja liitospaperit
– käsiapplikaattorit ja pöytätelineet

UNIVAR OY
– elintarviketeollisuuden raaka- ja
lisäaineet

Tankki Oy
– säiliöt, sekoittimet, hoitotasot
Cortex Oy
– leipomo- ja pakkauskoneet
– merkintälaitteet
– pakkausmateriaalit

Informa Oy
– etiketit, tarrat, kääreet ja tulostustarvikkeet
– merkintä- ja tiedonkeruujärjestelmät
teollisuuteen
– huolto- ja ylläpitopalvelut

Hankintaopas

Software Point
Laboratorion tiedonhallintajärjestelmiä
laadunvarmistukseen ja tuotekehitykseen
– LabVantage LIMS

Lassila-Tikanoja Oyj
- palveluratkaisuja tilojen ja kiinteistöjen
hyvään ylläpitoon ja vaativiin hygieniaratkaisuihin

LABORATORIOTUOTTEET
Linepack Oy
– linjapakkauskoneet
– annostelu
– kuljettimet
– metallinilmaisimet
– linjavaa´at ja monipäävaa´at
– materiaalinkäsittelyrobotit
– myynti ja huolto

Condite Oy
Leipomo ja elintarviketeollisuuden
raaka-aineet ja aineosat
Farmimuna Oy
Gmo-vapaasta tuotannosta:
– Farmimuna-kuorimunat
– kananmunamassat
– muut munajalosteet
Laihian Mallas Oy
– erikoismaltaat
– tummat ja vaaleat mallasuutteet
– pakkauspalvelu

Leipurin Oyj
– asiantuntijuutta, suomalainen kumppani
jo 100 vuoden ajan
– ratkaisut leipomo- ja konditoriatuotteisiin, elintarviketeollisuuteen sekä
out of home –tarpeisiin
– leipomoteollisuuden raaka-aineet
– elintarviketeollisuuden maku- ja rakenneaineet
– tuote- ja valikoimakehitys
– reseptit
– tuotantolaitteet

EnviroVet Oy
– elintarviketurvallisuuden auditoinnit
ja koulutukset

Foodwest Oy
– kuluttajaymmärrys
– tuotekehitys
– elintarvikelainsäädäntö
– valmistus
– kaupallistaminen
– jakelu

Fuchs Oil Finland Oy
– Cassida elintarvikelaatuiset voiteluaineet

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

Larscon Oy
– HACCP- ja laatujärjestelmäkonsultointi
– HACCPdoc® dokumentointijärjestelmä
– HACCPdoc®kylmähuoneen alustat
– koulutukset elintarvike- ja kuljetusaloille
– lämpömittarit ja lämpötilan valvonta-laitteet
– jäljitettävyys ja tiedonkeruu

Liark Oy
- arkkitehtisuunnittelu ja
pääsuunnittelijatehtävät

Koulutus, Konsultointi & Rekrytointi
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ETS

Kannattajajäsen ETS
TEKSTI: Pirjo Huhtakangas

TEKSTI:Anu Liukkonen & Pirjo Huhtakangas

Tehoa työnhakuun -mentorointi
täyttyi nopeasti Helsingissä

E

lintarviketieteiden
Seuran (ETS) toinen
pääkaupunkiseudulla pidetty Tehoa työnhakuun -mentorointitilaisuus pidettiin Valiolla 25.
syyskuuta, ja se täyttyi nopeasti.
ETS järjesti sen yhteistyössä Helsingin yliopistolla toimivien Elintarvikeylioppilaiden Mentor-klubi ry:n ja Lipidi ry:n kanssa. Paikalla oli
35 elintarvike- ja ravitsemustieteiden opiskelijaa Helsingin
yliopistosta.
Mentoreina tapahtumassa olivat vientipäällikkö Akseli Hiltunen Keskolta, ravitsemusasiantuntija Leila Fogelholm Fazer Food Serviceltä sekä HR-koordinaattori Tiina Ahonen, tuotekehitysjohtaja Tiina Hämäläinen ja henkilöstöpäällikkö Paula Arola Valiolta.
Esittäytymisen ja Valion
esittelyn jälkeen opiskelijat jakautuivat ryhmiin, joissa pääsi kuulemaan kunkin mentorin urasta ja esittämään kysymyksiä.
Mentoreille esitetyt kysymykset ja käydyt keskustelut
liittyivät etenkin opiskeluun sekä gradu- ja työpaikan saantiin.
Opiskelijoita kiinnosti kovasti
myös se, miten kukin mentori
on löytänyt oman alansa ja työpaikkansa, miten opinnot valmistivat työtehtäviin, ja mikä
merkitys verkostoilla on.

Verkkokauppaa Kiinaan
Aleksi Hiltunen on valmistunut
Viikistä markkinointi pääaineenaan. Opiskeluaikoina hän
oli kesätöissä muun muassa
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Mentorointitilaisuudessa oli mukana 35 elintarvike- ja ravitsemustieteiden
opiskelijaa Helsingin yliopistosta.

Valiolla, ICAlla, Arlalla ja pienemmissä yrityksissä. Keskolle
hän tuli kesätöiden kautta.
Keskolla Hiltunen näki ison
talon mahdollisuudet tarjota monipuolista urakehitystä.
Hän on työskennellyt Keskolla
projektisuunnittelijana ja tuoteasiantuntijana lihan- ja siipikarjanhankinnassa. Keskon
avaamassa ruuan Kiinan verkkokaupassa hän on ollut mukana noin puolitoista vuotta.
Verkkokaupassa kiinalainen kuluttaja saa kaiken tiedon tuotteista tuotesivuilta, joten niiden sisältöön täytyy panostaa.
− Erottautumistekijöitä ovat
terveellisyys, puhtaus ja laatu, jotka ovat kasvavia trendejä kiinalaisten kuluttajien keskuudessa. Suosituimmiksi tuotteiksi ovat nousseet aamiais-,
marja- ja suklaatuotteet. Mukana viennissä on suuri joukko
suomalaisia elintarvikealan yrityksiä, Hiltunen summaa.

Itsetuntemus tärkeää
Valiolla HR-koordinaattorina
työskentelevältä Tiina Ahoselta tiedusteltiin työ- ja gradupaikan hakemisesta sekä vinkkejä, mihin kannattaa kiinnittää
huomiota omassa hakemisprosessissaan.
Ahonen on koulutukseltaan
yo-merkonomi. Hän tuli Valiolle kesätöihin jäätelönvalmistukseen, ja sitä kautta aukesi mahdollisuus hakea markkinointiassistentiksi ja myöhemmin liiketoiminta-assistentiksi.
− Ison yrityksen hyviä puolia
on, että tarjolla on paljon erilaisia mahdollisuuksia oman urapolkunsa ja osaamisensa kehittämiseen ja laajentamiseen.
Muutama vuosi sitten vaihdoin
HR-puolelle rekrytointiasioiden pariin, ja tässäkin tehtävässä olen viihtynyt erinomaisesti.
Aikaisemmasta kokemuksesta
oli paljon hyötyä, ja HR-työ toi
mukanaan uutta osaamista.

Valion tapa toimia lähtee yrityksen arvoista, joita ovat asiakaskeskeisyys, vastuullisuus,
uudistuminen ja yhteistyö.
− Näitä samoja ominaisuuksia arvostamme myös hakijoissamme. Toimintamme kansainvälistyessä myös kielitaidon merkitys on kasvanut.
Ahonen neuvoi kiinnittämään huomiota siihen, millaiset kriteerit työpaikkailmoituksissa on ja kertomaan käytännön esimerkein, millaisissa työtehtävissä näitä taitoja on päässyt käyttämään. Videoesittely on hyvä tapa kertoa
varsinaisen hakemuksen lisäksi itsestään. Ennen työhaastattelua kannattaa tutustua yrityksen verkkosivuihin ja vilkaista myös some-kanavia.
Samojen asioiden parissa
keskustelu pyöri myös Valion
henkilöstöpäällikön Paula Arolan kanssa. Arola painotti muutoskyvykkyyttä, itsetuntemuksen tärkeyttä, ratkaisukeskeisyyttä ja yhteistyökykyä. Koulutus tuo valmiuksia työelämään,
ja korkeakoulutus antaa eväitä
kokonaisvaltaiseen ajatteluun.
− Parhailla osaajilla on laajasti kysyntää, ja joillakin aloilla heistä on myös puutetta. Valiolle haetaan uusia työntekijöitä hyviin moniin tehtäviin. Toimenkuvia on satoja, vaikkapa
liiketoimintapäälliköitä, tuotekehittäjiä ja kehityspäälliköitä.

Työura
ammattikeittiöalalla
Leila Fogelholm on tehnyt pitkän uran ammattikeittiöalalla. Hän kuvaa työtä suurkeittiöyrityksessä monipuolisek-
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si ja -ammatilliseksi. Fazer Food
Servicellä on noin 600 työyksikköä: ravintoloita, päiväkoteja,
kouluja, opiskelijaravintoloita,
hoivakoteja ja sairaaloita.
Fogelholm työskentelee tuotekehitysosastolla, jossa muun
muassa uusien reseptien kehittäminen on tarkkaa työtä. Hän on
mukana myös ruokalistojen laadinnassa ja materiaalien teossa
uusien ravintolanpitosopimusten
tarjoilukilpailuissa sekä luennoi
esimerkiksi asiakasyritysten työhyvinvointitapahtumissa.
Fogelholmin mukaan hyvä
esiintymiskyky on tärkeää, samoin kielitaito. Työhakemuksessa kannattaa kertoa, onko
ollut töissä vai suorittanut vain
tutkintoja riviin. Työnhakijalle
ovat eduksi myös reippaus, hyvä sopeutumis- ja yhteistyökyky
sekä tietotekniikkataidot.
− Hyvin itseään puhumalla ilmaiset ihmiset pääsevät pitkälle.
Suullista ilmaisua kannattaa kehittää, Fogelholm tiivisti.

Oikea asenne tarpeen
Valion tuotekehitysjohtaja Tiina Hämäläinen opiskeli Teknillisessä korkeakoulussa ja teki elintarvike- ja biotekniikan
diplomityön Cultorille, jossa
hän myös työskenteli seitsemän
vuotta tutkimusinsinöörinä kehittäen kromatografisia erotusprosesseja. Nykyinen työ Valiolla on pitkälti koordinointia ja resurssointia.
Koska kaikki tehdään yhdessä, vuorovaikutustaidot ovat
Hämäläisen mielestä ykkösasia
työssä. Myös pedagogisista
opinnoista voi olla hyötyä kaikenlaisissa tehtävissä.
Hämäläinen arvostaa avoimuutta ja sitä, että tuntee itsensä, osaa analysoida asioita ja kehittyy työssään.
− Substanssin voi oppia, mutta oikea asenne on vaikeampi
opittava, hän summaa. l

Kirjoittajat ovat Elintarvikeylioppilaiden Mentor-klubi ry:n puheenjohtaja ja
Kehittyvä Elintarvike -lehden vt. päätoimittaja.

Puunjalostusinsinööri
osti Aimtecin

A

imtec Finland Oy on
Elintarviketieteiden
Seuran uusi kannattajajäsen ja sen toimitusjohtaja Matti
Kaartinen tuore yrittäjä. Kaartinen osti yrityksen vuoden 2017
alussa, sillä hän halusi yrittäjäksi: ongelmanratkaisijaksi.
Koulutukseltaan Kaartinen on
puunjalostusinsinööri. Hän on
työskennellyt pitkään sellu- ja
paperiteollisuudessa kotimarkkinoilla ja kymmenisen vuotta
viennissä. Hän perusti Kiinaan
tytäryhtiön, joka myi prosessikemikaaleja sellu- ja paperiteollisuudelle. Intiaan hän perusti
agentuurin samalle alalle.
Aimtecin valikoimiin kuuluvat ilmamäärämittarit, paine-eromittarit, dataloggerit,
kosteusmittarit, elintarvikelämpömittarit, savukaasuanalysaattorit ja tarkastuskamerat. Yritys tarjoaa myös kalibrointi-, huolto-, varaosa- ja
takuupalveluja.
− Emme tuo maahan mitään
Euroopan ulkopuolelta, vaan
laitteemme valmistetaan Ranskassa, Saksassa, Italiassa ja Britanniassa. USA:sta on kenties
tulossa uusi päämies, joka valmistaa hiukkaspartikkelimittareita. Niillä voidaan tunnistaa muun muassa homeitiöitä ja
kaasuja, Matti Kaartinen kertoo.

Elintarviketeollisuus
merkittävä asiakas
Alun perin Aimtec ei ole ollut
aktiivinen toimija elintarvikealalla, vaan yritys on myynyt
laitteita elintarviketeollisuudelle pyydettäessä.
− Tavoitteena on nyt olla aktiivinen toimija elintarvikealalla

Kuva: Pirjo Huhtakangas

Aimtec Finland Oy:n toimitusjohtajan Matti Kaartisen mukaan elintarviketehtaita hoidetaan hyvin, ja niissä työskentelevillä on hyvä tahtotila tehdä
asioita oikein. Pienemmissä ravintoloissa esimerkiksi hygieniatasoa voisi
hoitaa tehokkaammin.

ja Elintarviketieteiden Seurassa.
Haluamme olla enemmän ajan
hermolla, mitä elintarviketeollisuudessa tapahtuu. Elintarviketeollisuus on meille merkittävä asiakas ja kasvava toimiala,
ja myös horeca-ala kiinnostaa,
Kaartinen tähdentää.
Aimtec Finlandin tukijalkatuoteryhmiä on neljä: ilmanvaihtoa ja ilmanlaatua mittaavat laitteet, savukaasuanalysaattorit, tarkastuskamerat
viemäreiden, ilmanvaihtokanavien ja hormien kunnon tar-

kastukseen sekä elintarviketeollisuudessa tarvittavat mittalaitteet, kuten kosteus- ja lämpötilamittarit.
Aimtecilla on asiakkaita muun muassa liha- ja leipomoteollisuudesta. Myös isot
pakkasvarastot ja tukkurit ovat
yrityksen asiakkaita. Vastaavia
laitteita ja palveluja tarvitaan
lisäksi kylmäkuljetusyrityksissä ja ruokakaupoissa, joissa
tarkkaillaan kylmäkaappien ja
-altaiden lämpötiloja. l
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TEKSTI: yliopettaja, koulutuspäällikkö Tuija Pirttijärvi, Hämeen ammattikorkeakoulun Biotalouden yksikkö
tuotelaatupäällikkö Markus Luhtala, SOK vähittäiskauppa
Kuva: Inex / Anssi Vuohelainen

Kuva: Inex / Tuukka Mielonen

Logistiikkakeskuksen järjestelmissä on tallennettuna 21 000 tuotenimikettä.

Logistiikkakeskus on hyvin pitkälti automatisoitu, mutta työntekijöitäkin tarvitaan.

TEKSTI: Pirjo Huhtakanga
ja rikkoutumisherkkyys vaikuttavat päätökseen, kulkeeko
tuote automaattisen keräilyn
kautta vai muuten. Esimerkiksi rikkoutunut ruokaöljypullo
aiheuttaisi tarjoiluvarastossa
laajan puhdistustyön.
Kaikki lähtevät tuotteet pakataan EUR-lavoihin tai rullakoihin asiakkaan toiveen mukaan. FIN-lavoja lähtee logistiikkakeskuksesta vastaanottajalle vain, jos toimituspisteeseen on tilattu kokonainen lava
tiettyä, alun perin FIN-lavalle
pakattua tuotetta.

Työntekijöitäkin
tarvitaan

Etmj:n vierailukohteena

Suomen suurin logistiikkakeskus

E

lintarviketieteiden
Seuran Elintarvikealan talous- ja markkinajaoston lokakuinen vierailu Suomen
suurimpaan ja moderneimpaan
logistiikkakeskukseen,
Inex
Partners Oy:n Sipoon toimipaikkaan, oli mielenkiintoinen
ja silmiä avaava. Mittakaava alkoi hahmottua jo ennen sisäänpääsyä: tontin rajalta on vielä
noin kaksi kilometriä ajomatkaa
päivittäistavaroiden logistiikkakeskukseen pääovelle.
Liikenne myöhäisenä iltapäivänä näytti yllättävän rauhalliselta, vaikka tontilla pyörähtää noin 1 000 rekkaa vuorokaudessa tuomassa ja hakemassa tavaraa. Logistiikkakeskus toimii ympäri vuorokauden
viikon jokaisena päivänä.
Reilun parin tunnin vierailulla ehdittiin lyhyen esityksen
jälkeen kävellä ripeällä tahdilla
läpi yksi osa logistiikkakeskuksesta: päivittäistavaroiden kuivatuotteiden logistiikkakeskus.
Vierailun isäntä, logistiikkapäällikkö Mikko Kymäläinen
piti aluksi napakan yleisesitte-
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lyn ja ohjasi vierailijat sen jälkeen kierrokselle.

Nopearytminen
logistiikkakeskus
Vierailulla nähtiin tuotteen
nopean matka keskuksen tiloissa. Tuotteita ei varastoida,
vaan ne jatkavat mahdollisimman nopeasti kohti seuraavaa
toimituspistettä, myymälää.
Kuivatuotteiden tilaus-toimitus-rytmiikka perustuu 72
tunnin kierrolle. Tuoretuotteiden kierto on 48 tuntia.
Logistiikkakeskuksen järjestelmissä on tallennettuna 21
000 nimikettä sesonkituotteet
mukaan lukien. Kuivatuotteita on 15 700 nimikettä, ja kuivatuotteiden vastaanoton automaatio ”syö” yli 600 lavaa
tunnissa. Kelmun poisto tapahtuu vasta ennen lavanpurkua, ja samalla hoituu vastaanottotarkastus.
Aina kun uusi tuote saapuu
ensimmäistä kertaa logistiikkakeskukseen, se profiloidaan.
Profilointi tehdään myös, jos
tuotteeseen tai sen pakka-

ukseen on tehty muutoksia.
Haasteellista logistiikkatoimijan kannalta on, jos muutosta
ei havaita päältä päin, esimerkiksi sekundääripakkauksessa
on eri määrä primääripakkauksia kuin ennen.

Automaattikeräilijöitä
ja robotteja
Lavoilta puretut kollit liukuivat kuljettimilta sujuvasti tarjottimille ja niiden avulla oikeille kohdille tarjotinvarastoon, jossa on kuivatuotevaraston puolella 550 000 tarjotinpaikkaa. Sieltä automaattikeräilijät poimivat myymälöiden tilausten mukaan tavarat
kuljettimille, joista ne siirtyivät
oikeassa järjestyksessä lavausroboteille. Niitä on kuivatavaroiden puolella yhteensä 32.
Monenmoisia pakkauksia
yhteen lavaan yhdistelevän robotin työskentely oli katseita
vangitsevaa.
− Suomen suurin 3D Tetris-kone, Mikko Kymäläinen
totesi.
Jonkun kollin kohdalla herä-

si kysymys, miksi robotti laittoi tuon pakkauksen juuri tuohon kohtaan. Seuraavan kerroksen rakentuessa selvisi, että sijainti oli tarkkaan laskettu:
näin saatiin koko lavan rakenne optimoitua.
Noin viidennes pakkauksista ei sovellu automaattikeräilyyn. Edellytyksenä on, että
pakkauksen on oltava tarjottimelle sopivan kokoinen, säilytettävä muotonsa ja kestettävä pystyssä varsin nopeasti
liikkuvan automaattikeräilijän
tarjottimella. Pehmeä tai liian
pieni, suuri tai korkea pakkaus ei toimi.
Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että valikoimista pyrittäisiin karsimaan pois ei-automaattikeräilyyn sopivat pakkaukset, päinvastoin: pakkaus
kannattaa valita ensisijaisesti
tuotteen ja kuluttajan ehdoilla.
Esimerkiksi iso eläinruokasäkki on edelleen toimiva ja kuluttajalle käytännöllinen ja edullinen pakkaustyyppi.
Pakkauksen liian pienen tai
suuren koon tai hankalan muodon lisäksi sisällön tahraavuus

Logistiikkakeskus on hyvin
pitkälti automatisoitu, mutta
työntekijöitäkin tarvitaan. Jokainen logistiikkakeskuksessa aloittava laitekäyttäjä osallistuu aluksi kahden kuukauden koulutukseen. Automaattivarastossa työskentelevä ei saa
potea korkeanpaikan kammoa,
sillä ongelmatilanteessa hänellä on oltava valmius kiivetä korkeavaraston ylimmällekin hyllylle 20 metriin – turvaköysillä
kiinnitettynä kuin vuorikiipeilijä konsanaan. ETMJ:n vierailun aikana kaikki sujui ongelmitta: hävikille varatut rullakot
olivat tyhjiä!
Monta kiinnostavaa paikkaa jäi kiertämättä. Jos vierailun aikana olisi halunnut nähdä myös tuoretavaroiden logistiikkakeskuksen, aikaa olisi tarvittu muutama tunti lisää.
HeVi-tuotteet, banaanikypsyttämö, terminaalituotteet (liha
& kala), jalostetut tuoretuotteet, pakasteet ja käyttötavaroiden logistiikkakeskus jäivät vielä näkemättä. Vierailuun
osallistuneet kannattivat ehdotusta järjestää uusi ETS-retki logistiikkakeskukseen.
Vaikka logistiikkakeskuksessa kaikki on suurta, laajennus on jo ajankohtainen. Vuoden kuluttua Inex ottaa haltuun
koko S-ryhmän panimologistiikan. Laajennustyöt käynnistettiin lokakuun alussa. l
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Elintarvikealalla
monipuolisia tutkimustarpeita
Elintarviketieteiden Seuran kyselyn mukaan elintarvikealan
tutkimustarpeet ovat hyvin monipuolisia, ja tutkimushankkeita
pitäisi kehittää.

K

esäkuussa 2018 toteutettu kysely osoitti,
että elintarviketeollisuusyrityksissä ja alan
muissa organisaatioissa hyödynnetään tutkimusta laaja-alaisesti niin strategian
luomisen ja liiketoiminnan kehittämisen apuna kuin tuotekehitysprojekteissa ja osaamisen
petraamisessa.
Ajankohtainen ja laadukas
tutkimustieto on edellytys tehdä oikeita ratkaisuja päätöksenteossa ja arkipäivän työssä. Tutkimuksella on parannettu muun muassa prosesseja, syvennetty kuluttajatietoa,
kehitetty uusia tuotteita sekä
parannettu elintarvikematriisien aistinvaraista analytiikkaa
ja elintarvikkeiden säilyvyyttä.
Vastaajat listasivat paljon lisätutkimustarpeita. Ne koskivat
kasvisten jalostusta, syötäviä
hyönteisiä, mikrobiologiaa, tekoälyn käyttöä, elintarvikkeiden
hyöty-haitta-analyysejä, ravitsemus- ja pakkaustutkimusta,

maatalouden torjunta-aineiden
terveys- ja ympäristövaikutuksia, verkkokauppaa, raaka-aineiden ympäristöjalanjälkeä,
uusien proteiinilähteiden humaani-interventioita, kansainvälisiä markkinoita, asenteiden
ja sosiaalisen median vaikutuksia elintarvikkeiden turvalliseen
kulutukseen sekä elintarvikematriisien aistinvaraisia menetelmiä ja fysikaalis-kemiallisia
prosessointimenetelmiä.

Tutkimusyhteistyössä
parannettavaa
Tutkimusyhteistyössä vastaajat näkivät paljon parannettavaa. Keskeisimpiä parannusehdotuksia olivat riittävä aika- ja
henkilöresurssointi sekä tutkimustulosten hyödynnettävyys
käytännössä.
Hanketutkimuksilta odotetaan muun muassa käytännönläheisyyttä, luotettavuutta
ja parempia hyödyntämismahdollisuuksia erityisesti avain-

henkilöiden, yritysten ja teollisuuden näkökulmasta. Vastaajat kaipaavat myös hallinnollisesti kevyempiä rahoitusvaihtoehtoja, lisää kansainvälisyyttä ja tasoa tutkimusyhteistyöhön sekä kuluttajalähtöisiä hankkeita.
Kyselytutkimuksessa nousivat esiin toiveet, että tutkimuslaitokset erikoistuisivat selkeämmin, ja hankerahoituslaitosten tulisi ymmärtää hyvin
tutkimusta. Vastauksissa toivottiin myös parempaa yhteistyötä tutkimuslaitosten ja muiden organisaatioiden kesken.
Tutkimuksen aihepiireistä vastaajia kiinnostivat eniten
elintarviketeknologia, ruuan
käytön trendit ja tuotekehitys.
Myös kestävä kehitys, aistinvarainen arviointi, tuotantoteknologia, kuluttajatutkimus,
säilyvyys ja elintarvikkeiden
terveysvaikutusten todentaminen kiinnostivat. l

Tutkimustiedon hyödyntäminen elintarvikealan yrityksissä
Elintarviketieteiden Seura
(ETS) toteutti Tutkimustiedon
hyödyntäminen elintarvikealan
yrityksissä -kyselyn kesäkuussa 2018. Vastausaikaa
pidennettiin syyskuun loppuun
kesälomakauden vuoksi.
Vastaajista (N=44) puolet
työskenteli yksityisellä alalla,
reilut kolmannes julkisella
alalla ja loput muun muassa

yksityisyrittäjinä.
Vastaajista vajaa puolet
työskenteli yli 200 henkilön
työpaikassa ja vajaa kolmannes
alle 20 henkilön yrityksessä.
Vastaajista lisensiaatin
tai tohtorin tutkinnon suorittaneita oli noin kolmannes ja
ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita puolet.
Vastaajien mukaan erilaiset

tutkimukset ovat hyödyttäneet
yritysten ja organisaatioiden
toimintaa melko hyvin. He
antoivat hyödynnettävyyden
keskiarvoluvuksi 8,8 asteikolla
1−10.
Kyselyn toteutti Daily
Practice yhteistyössä ETS:n
kanssa.
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TEKSTI: vt. toiminnanjohtaja Minna Mustakangas

Elintarvikeanalytiikan jaosto järjestää
Kemian Päivillä 2019 seminaarin

Elintarvikepakkauksen moderni muoto

Syyskokous tutkimus- ja pilottiravintola TestEatissa

E

lintarviketieteiden
Seuran
syyskokous
pidettiin 26.11. tutkimus- ja pilottiravintola TestEatissa Helsingin Munkkiniemessä. Ohjelman
aluksi asiakkuuspäällikkö Ritva
Junnila-Laurikkala ja ravitsemusasiantuntija Heli Diaz Fazer
Food Serviceltä kertoivat, miten lounasravintolasta tuli tutkimus- ja pilottiravintola.
Erikoistutkija Kyösti Pennanen VTT:ltä esitteli ravintolan
ympärille rakennettua crEATe-innovaatioekosysteemiä,
ja tutkimusprofessori Kaisa
Poutanen VTT:ltä kertoi, miten uudet teknologiat mahdollistavat uusia ruokaratkaisuja. Lisäksi asiakkuuspäällikkö
Marianne Rojo esitteli IBM:n
uusia yhteistyöhankkeita elintarviketeollisuuden kanssa.

Esitysten jälkeen pidettiin ETS ry:n sääntömääräinen syyskokous ja julkistettiin
seuran opinnäyte- ja väitöskirjapalkinnot. Opinnäytestipendi myönnettiin Pirjo Saariselle insinöörityöstä Paahtoprofiilin ja kahvilaadun vaikutus
kahvin akryyliamidipitoisuuteen
ja väitöskirjapalkinto Karoliina Kettuselle väitöskirjatyöstä
Food safety enforcement at the
local level in Finland: risk-basis,
efficacy and consistency.

Syysretket Turkuun ja
Espooseen
TETS:in syystapahtuma järjestettiin 12.11. Mex-Mex-ravintolassa Turussa maistellen
Ainoa Wineryn maailmallakin menestyneitä marjaviinejä.
Maistelupareina viinien kans-

sa oli erilaisia juustoja. Paikalla oli myös Ainoa Wineryn yksi perustaja, Paola Guerrero de
Cohen, kertomassa viineistä.
Samalla viikolla Aistinvaraisen tutkimuksen jaoston (ATJ)
syysretki suuntautui 15.11. Espoon Otaniemeen. Vierailukohteina olivat pienpanimo
Fat Lizard Brewing Company ja
hyönteisyritys EntoCube Oy

Mentorointikiertue jatkui
Tehoa työnhakuun -mentorointikiertue jatkui marraskuussa. Turun Elintarviketutkijain
Seura (TETS) järjesti mentorointitilaisuuden opiskelijoille
27.11. Pharma Cityssä Functional Food Forumin tiloissa Turussa. Eritaustaiset elintarvikealan ammattilaiset kertoivat
työkokemuksistaan ja antoivat

työnhakuvinkkejään.
Kuopiossa Tehoa Työnhakuun -tilaisuus järjestettiin
29.11. Illanviettopaikkana oli
ravintola Kallavesj ja mentoreina FT, laillistettu ravitsemusterapeutti, tutkijatohtori Maria Lankinen ja FT, laillistettu ravitsemusterapeutti, erityisasiantuntija, Ruokalaakson projektipäällikkö Jenni Lappi.

Kevätseminaareja
Aistinvaraisen tutkimuksen
jaosto (ATJ) järjestää kevätseminaarin Maistuisiko tulevaisuus? Seminaarissa kuullaan, millaisista raaka-aineista maailmanparantajan ruoka valmistetaan ja miten se
markkinoidaan. Vastauksia tulevaisuuden haasteisiin tarjo-

avat muun muassa SoilFoods,
Gold&Green, Valio, Ravintola
Loop sekä Helsingin ja Turun
yliopisto.
Seminaari järjestetään Tieteiden talolla, Helsingissä, tiistaina 5.2.2019. Varaa päivä jo
kalenterista. Seminaarin ohjelmaa tarkennetaan vielä.
Elintarvikeanalytiikan jaosto järjestää maaliskuussa 28.3.
Kemian Päivillä 2019 Helsingin
Messukeskuksessa seminaarin
Elintarvikepakkauksen moderni muoto.
Lisätietoa seminaarista ja
Kemian Päivistä löytyy osoitteesta https://kemianseurat.fi/
kemia/kemian-paivat-2019/

Uusia jäseniä seuraan
Loppusyksyn aikana olemme saaneet seuraan kahdeksan
uutta henkilöjäsentä ja kaksi uutta kannattajajäsentä. Uudet henkilöjäsenet ovat Markus

Lehtinen, Silja Kopra, Sampo
Latvakangas, Arto Markkula, Jenni Kivikko, Teemu Koivisto, Heikki Saarinen ja Kati Riekkinen sekä kannattajajäsenet Biosafe Oy ja Hyxo Oy.
Lämpimästi tervetuloa kaikille!

Minna Mustakangas, KTM
vt. toiminnanjohtaja
Elintarviketieteiden Seura ry
PL 115 (Pasilankatu 2),
00241 Helsinki
minna.mustakangas(at)ets.fi
info(at)ets.fi
www.ets.fi

facebook.com/ETSry/
(FB-ryhmä jäsenille:
Elintarviketieteiden Seura ry)
@ETS_ry

Aika: 28.3.2019
Paikka: Helsingin Messukeskus, Messuaukio 1, Helsinki
9.30– 9.35 Avaus
Session puheenjohtaja, erikoistutkija Eila Järvenpää, Luonnonvarakeskus
9.35–10.10 Turvallinen ja vaatimustenmukainen pakkaus
– mistä asioista se koostuu?
ylitarkastaja Merja Virtanen, Evira/Ruokavirasto
10.15–10.35 Tuote osana pakkausta − elintarvikepakkauksen uusi tarina
johtava tutkija Pekka Saranpää, Luonnonvarakeskus
10.40–11.00 Uusiutuva pakkaus
Senior Manager Innovation Maria Holopainen, Stora Enso Oyj
TAUKO
11.30–12.05 Elintarvikepakkausten tulevaisuus: ekologiset
	pakkausmateriaalit ja -ratkaisut
Senior Scientist Heidi Peltola, VTT Oy
12.10–12.45 Innovaatioita selluloosasta – Ellen MacArthur
Foundationin palkitsema VTT:n pakkausratkaisu
Research Scientist Anna Tenhunen, VTT Oy
12.45−12.50 Yhteenveto
Ympäristötietoisuuden kasvaessa on alettu kiinnittää huomiota erityisesti
muoviin. Kestävänä materiaalina sen hävityksestä onkin tullut ongelma.
Siksi on tärkeää pohtia, mihin muovia käytetään, ja olisiko sille vaihtoehtoja.
Elintarvikealalla muovi on mahdollistanut erinomaisen hygienian ja tuotteiden
käyttöiän kasvun, mutta onko muovin voittokulku tullut tiensä päähän?

Lisätietoa:
https://kemianseurat.fi/kemia/kemian-paivat-2019/
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Osaajien ja vaikuttajien
virkeä verkosto

ETS

Osaajien ja vaikuttajien
virkeä verkosto www.ets.fi

ETS Kannattajajäsenet
ETS:n
kannattajajäsenedut
Kannattajajäsenestä tehdään esittelyjuttu Kehittyvä Elintarvike -lehteen.
Kannattajajäsen saa seuran kotisivuilta
linkin omille kotisivuilleen.
Kronfågel Oy

Kannattajajäsen saa yhden Kehittyvä Elintarvike -lehden vuosikerran jäsenmaksua
vastaan ja halutessaan lisäksi 1−5 kestotilausvuosikertaa 50 % alennuksella.
Kannattajajäsenten edustajat saavat 25 %
alennuksen seuran järjestämiin, maksullisiin tapahtumiin.

www.ets.fi
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HAE
Yhteishaku 20.3.–3.4.2019

Seinäjoen
ammattikorkeakoulu
INSINÖÖRI (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
RESTONOMI (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
Katso kaikki haussa olevat koulutukset:
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