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INTRODUCTION

The regions in the Baltic Sea Region outside metropolis face 
challenges like the aging of population, which among other 
changes challenge also their economic development. Still the 
more remote regions are relevant for the economic develop-
ment of the countries in the Baltic Sea Region as over 75 % of 
the population live in them and they produce two thirds of the 
GDP. As the businesses in these regions tend to be more tra-
ditional, there is a need of the services and support the busi-
ness development organisations (BDOs) can provide as well as 
committed political support. 

For being able to provide the support, the BDOs need to 
know the problems of their customers as well as the develop-
ment trends infl uencing the businesses on different levels: 
regionally, nationally and globally. In addition they need to 
know the tools available for meeting the development needs 
and be able to choose the most effi cient ones. 

BSR InnoReg –project has targeted its activities to the 
BDOs in the partner regions providing services to the small 
and medium size businesses (SMEs). The main objective has 
been to try to fi nd tools and methods for developing and sup-
porting the regional innovation environments in recruiting 
qualifi ed workforce, starting new businesses and in general 
creating good conditions for the SMEs to develop and grow. 
Also infl uencing the regional politicians and rising their 
awareness of the regional and global challenges of the busi-
nesses and the development organisations has been an objec-
tive of the project. 

BSR InnoReg project has been funded from the Interreg 
IV C –programme. It started in January 2009 and it ends in 
autumn 2011. In total 17 partners from six Baltic Sea Region 
countries have participated to the project. 

During the project the long term and future development 
needs of the BDOs have been analysed. Based on these re-
gional development programmes have been created. As parts 
of the development process of the BDOs regional development 
workshops and transnational training modules with different 
topics relating to development of innovation environments 
have been organised. Also different types of innovation tools 
and services for businesses have been tested and developed 
further. The project will end with the signing of the  Memo-
randum of Understanding by the politicians for guiding the 
future work and expressing the commitment of the partner 
regions to continue cooperation. The Memorandum of Under-
standing is based on the results and observations of the pro-
ject. 

In South Ostrobothnia the food sector (production and 
processing) is very important and it was chosen as the target 
sector for the project activities in the region. Though inno-
vativeness is probably not the fi rst thing that comes to mind 
when thinking about the food sector, it still has a big poten-
tial for that and when facing the global challenges like climate 
change, it is also important to start using the innovation po-

tential to be able to secure the future of the sector and its ac-
tors. 

There were fi ve key BDOs that were invited to participate to 
the development activities of their innovation environments. 
As the objectives of the development work were chosen:

  increasing cooperation of the BDOs on different organisa-
tional levels

  understanding and awareness of the challenges facing the 
food sector, its development organisations and their busi-
ness customers will be increased

  a permanent forum for interaction will be established
  there will be a document describing the recognised chal-

lenges of the food sector and its future in South Ostroboth-
nia

Three regional workshops were organised. In the fi rst one the 
development challenges of the region were identifi ed by using 
the SWOT analyses. Supporting and developing cooperation 
of the BDOs was recognised as the key challenge to be dealt 
with. In the second workshop the innovativeness of the food 
sector and the ways to meet the challenges through innova-
tion activities were discussed. The third and last workshop 
was for introducing some innovation tools, summarising the 
discussion about the global challenges and the contents of the 
regional development document produced in BSR InnoReg –
project. 

It was agreed, that because one single project is not able to 
create a regional development programme for the food sector, 
instead a summary of the analyses of the development needs 
and challenges of the sector recognised by the BDOs will be 
written to support planning the future development activities. 

In addition to the workshops, food sector BDOs have sent 
participants to the transnational training modules, which 
have provided a chance to both create transnational networks, 
increase the knowledge and improve the competences of the 
participants and learn to know the participating regional ac-
tors better as well. In the end it is the people and not the or-
ganisations that cooperate. 

The development needs of the BDOs have been identifi ed 
in the workshop discussion and through semi structured in-
terviews with them. 

The state-of-the-art of the food sector in South 

Ostrobothnia and the key documents for guiding 

the development work

In the “Pellolta pöytään” (From the fi eld to the table) – report 
commissioned by Frami Oy in 2010, the importance of the 
whole food production, processing and distribution chain for 
the region is expressed again and analysed in the light of sta-
tistical data. According to the analyses agriculture is relatively 



RUOAN TULEVAISUUS  ETELÄ-POHJANMAALLA  – KEHITTÄJÄORGANISAATIOIDEN NÄKEMYKSIÄ 

PIA KATTELUS
6

more important to the economy of the region than in other 
parts of Finland, the big number of SMEs is typical for the 
region and those are concentrated sub-regionally. The chain 
from fi eld to table is more important to the region of South 
Ostrobothnia than in the other regions. The total number of 
the businesses has decreased as well as the number of farms, 
though the size of the farms has grown. 

There is a need to develop the business operations in the 
chain, support micro and small businesses to grow, try to 
increase production effi ciency and increase resources in re-
search and development activities. 

The key documents supporting and guiding the development 
of food sector in South Ostrobothnia are

  The Regional Development Programme of South Ostro-
bothnia 2011-2014 of the Regional Council. It is the only 
regional development programme in Finland raising the 
food sector as the most important sector to be developed.

  The Regional Cohesion and Competitiveness Programme, 
COCO, is the Government’s special programme for re-
gional policy for the programme period 2010–2013. For 
the Seinäjoki region there is a separate sub-programme 
enhancing internationalisation, innovation development 
and enhancing the strengths of the region. 

  The Centre of Expertise Programme is a fi xed-term spe-
cial programme coordinated by the Ministry of Employ-
ment and the Economy, in compliance with the Act on Re-
gional Development. It targets local, regional and national 
resources at the utilisation of top-level expertise. The pro-
gramme supports regional strengths, the specialisation of 
regions and cooperation between Centres of Expertise. It 
includes 13 Clusters of Competence. There are two Centers 
of Ecpertise in the South Ostrobothnia  region and Food 
Development Cluster is coordinated by Foodwest Oy in 
Seinäjoki. Frami Oy in Seinäjoki is a member of the Intel-
ligent Machines Cluster. 

  The Research and Innovation Programme for Univer-
sity Network Epanet in South Ostrobothnia for years 
2007–2013. The speciality of the region is the coopera-
tion of several universities in establishing professorships 
and research groups in South Ostrobothnia for enlarging 
research and supporting innovation. The work is guided 
by the regularly updated Research and Innovation Pro-
gramme.  

  European Union Structural Funds Programmes. The 
Regional Council of South Ostrobothnia and the Centres 
for Economic Development, Transport and the Environ-
ment are the regional organisations responsible for allo-
cating funding from these funds for the development pro-
jects

The key business development 

organisations in South Ostrobothnia

  Foodwest Ltd is a stable, independent and reliable compa-
ny of experts. Foodwest is a national Centre of Expertise in 
Food Development appointed by the Finnish Government.

  FP Foodpark Ltd is a foodstuffs industry competency clus-
ter located in Kauhajoki, which offers cooperation oppor-
tunities and expertise in developing product ideas, mar-
keting and product research.

  Frami Ltd is a regional development company dedicated 
to strengthen the region as an operating environment that 
attracts businesses and professionals, and to support new 
and existing technology companies. Company activities 
consist of development services and facility services.

  University of Helsinki Ruralia Institute is an indepen-
dently administrated multidisciplinary expert institute 
at the University of Helsinki. The mission of the Institute 
is to improve the welfare of rural people and develop the 
sources of livelihood in the rural areas through research, 
development, education and training.

  Seinäjoki Economy Center provides development services 
to all economic sectors and businesses in the Seinäjoki re-
gion.

  Seinäjoki University of Applied Sciences is a multidiscipli-
nary institution of higher education and an effi cient actor 
in education and R&D in the region of South Ostrobothnia 
in West Finland.

The future challenges of food sector and the regional 

development challenges recognised by the business 

development organisations 

During the past couple of years there have been several re-
ports produced for the use of the Finnish government and 
ministries to provide insight to the development and future 
of the food sector. In the back ground paper published by the 
Ministry of Agriculture and Forestry in 2009 the key factors 
infl uencing the future of food are

  climate, energy and environment
  consumer behaviour
  domestic production of raw materials
  the modernisation of the European Union agricultural 

policy
  development on industry and trade
  quality and safety of food and the social responsibility of 

the food chain 
  fl uctuation of prices in connection to the globalisation
  national maintenance and supply security 

Much the same themes were recognised by the BDOs of South 
Ostrobothnia as the themes to be recognised when creating 
support mechanisms and services for the customer businesses 
and planning development of their innovation environments. 

Food sector has relatively good possibilities to compete 
against or within the globalisation of economy, as people 
need to eat and not all the raw materials or products can be 
transported from other parts of the world to Finland. Even 
though there is a continuing discussion about the cost of food 
in Finland, the high prices and which of the stakeholders in 
the chain benefi t most, still the trust in the high quality and 
cleanness of the food produced of Finnish raw materials in 
Finnish food factories is strong in the national market and 
also internationally and that has so far been a success factor 
in the competition. The price of food and trust to the quality 
are key issues dictating the behaviour of the customers when 
competing on and against the global markets and for a region 
living from food production this is vital. 

There is one very large food production company in the re-
gion, a lot of middle sized and small food processing enterpris-
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es and a good number of farms producing the raw materials. 
As all the global changes relating to the production costs infl u-
ence the companies and their competitiveness, the region and 
BDOs have to be able to support the business sectors in such a 
way, that even though the cost of labour, taxes, fi nancial sup-
port, supply of raw materials or investments to facilities were 
less costly outside Finland or South Ostrobothnia, the benefi ts 
of staying in the region are at least equal: high quality raw ma-
terials coming from nearby, enough highly skilled workforce 
and possibilities to upgrade their competences, functioning 
business services and infrastructure for e.g. transportation. If 
the companies go, also the farming goes and that cannot be 
allowed to happen. 

As farming and food production is quite often connected 
to forestry and producing or processing other resources of re-
newable energy sources (turf, food chips, turnip rape) invest-
ing research and development funding for them is a possibil-
ity. Then again growing costs of oil and electricity depending 
on how it is produced are challenged to the whole food pro-
duction chain. BDOs should assist businesses in investing on 
the renewable energy sources, doing research and creating 
development projects and processes for both benefi ting from 
the renewable energy and creating new business opportuni-
ties out of that production. 

The trend in producing raw materials emphasises heavily 
the use of big units and farming has become mass production 
in which big units with fewer, but highly skilled work force 
with the help of technology produce a mass of high quality 
raw materials cost effectively and in as short a time as pos-
sible for the mass processing, which follows the same rules. 
In the economic crises this trend becomes even stronger and 
the still remaining smaller units suffer unless they have such 
a specialised niche in the regional, national or maybe even in-
ternational market that is big enough for them to survive over 
economic diffi culties. On food sector they both exist and the 
structural change for both directions is parallel. The challenge 
for the BDOs is to support both keeping in mind that the scales 
of operation, skills needed and markets targeted are quite dif-
ferent. 

Following the trends and relevant information about the 
possible signs of protectionism are tasks both for the busi-
nesses and the BDOs to be able to react and adjust measures 
early enough if possible and to be able to counter react and 
again adjust in a fl exible way when such actions are applied. 

Food related services and products for elderly might pro-
vide new business possibilities for food sector, which is a pos-
sibility, but in general ageing of population is seen as a threat, 
as it means that competent and skilful work force is retiring 
and the challenge is to fi nd young people to compensate this 
change. Effi cient mass production and use of technology along 
the different parts of the food chain will compensate this to 
some extent, but still large numbers of new, competent work-
ers with different levels of training and education will be 
needed. The challenge for the BDOs is to in cooperation with 
the businesses and other regional key actors to recognise 
these trends early enough, ensure the provision of the needed 
training, assist the businesses and the educational organisa-
tions to cooperate early on to make the transition from school 
to work smooth and also for attracting potential employees 
inform both in the region and wider about the potential and 
possibilities the region and the work life offer. 

As more and more farms are shut down as well as small busi-
nesses, when the present owners retire and there is no one to 
take over, it is also a challenge to fi nd new entrepreneurs to 
continue the work. 

For food sector the climate change is crucial. Depending 
on the effects of the climate change the consequences may be 
moth positive and negative. There may be longer growing pe-
riod with higher temperatures and new species to grow, but 
there may also be more very hot and dry seasons or very wet 
seasons, which make production diffi cult, decrease the crops 
or lower their quality and also new pests and diseases will ap-
pear. 

Climate change is a multifaceted phenomenon and both 
national and international regulations for fi ghting against it 
will have an effect on the working methods and economies of 
the food sector operators. There may be new taxes, targeted 
funding for special purposes, restrictions to certain produc-
tion methods and use of pesticides, new types of support for 
using different production methods or production lines. The 
task of BDOs is to be aware of the coming changes or try to 
foresee them and advice and support the businesses accord-
ingly. 

Food is quite concrete, but it often comes as a part of a 
wider experience in connection to an event or experience of 
some kind. Connecting both the production of raw materials 
in the farms, the processing of food – especially in the smaller 
companies – and making consumption of food a special ex-
perience are all possibilities for the food sector combining the 
material and immaterial and making food an interesting ser-
vice instead of just something to eat. 

There are customer groups that have special preferences or 
needs when it comes to food (allergies, vegetarianism, organic 
food preferences, slow food, dieting for different reasons, life-
style) and those requirements  could be paid more attention to 
in the food production chain and benefi ted as service products 
from the farm to table in cooperation with e.g. tourism and 
event organising. Some consumers are more and more inter-
ested and informed about the food they eat, what it consists of, 
how it is produced and what are its effects on them, and their 
preferences should be paid attention to and they could be bet-
ter served by the food production chain – something targeted 
for a niche has a potential of becoming popular also in a wider 
audience if marketed right or in the right connection. Ethical 
and ideological or lifestyle choices of the consumers are also 
such, that may provide business opportunities for alert pro-
ducers. Both BDOs and businesses should follow the trends 
and use the potential for creating innovative services connect-
ing food to them. 

Those consumers that can afford it may select carefully 
what they consume, how and why, and both the business sec-
tor and the BDOs need to be aware of these trends and prefer-
ences to be able to make informed choices, provide new prod-
ucts and services and adjust their own functions. 

When updating organisational strategies and develop-
ment plans changes in the business environment are analy-
sed in more detail, but otherwise the practises vary and there 
is need for improving the continuous follow up and analyses 
of changes. At the moment they come in connection to more 
specialised tasks and projects and may somewhat depend on 
the persons responsible; it is not necessarily a general or sys-
temised routine task in the BDO. Then again BDOs are expert 
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organisations and all the experts are expected and trusted to 
follow the development on their own fi elds of expertise and so 
through their competences and knowledge the needed infor-
mation should come to the use of the BDO. 

There is an increasing trend to cooperate following the tri-
ple if not even the quadruple helix model within the region 
thus connecting different types of actors and bringing in dif-
ferent approaches to development processes. Cooperation is of 
course extended outside the region when needed and deemed 
relevant. But this kind of cooperation is not easy as many times 
the organisations involved also compete of the same scarce re-
sources and also some kind of status and power questions may 
have an effect in the cooperation. These challenges may both 
be a driving force and a hindrance of progress, so abilities to 
lead and manage such multi-actor groups are needed as well 
as the ability and knowledge from all involved to share the 
common vision and objectives. 

South Ostrobothnia is a relatively small region with still 
a good number of BDOs and other cooperation actors. Key 
persons know each other from different connections that help 
to make contacts, but this also puts personal contacts, rela-
tionships and networks to a key position – organisations doń t 
cooperate, people do. It is quite important to each BDO how 
competent their individual experts are in their fi elds of exper-
tise and also ability to function in the networks. There is also 
a danger, that too many times it is the top key persons that are 
involved instead of bringing the next level of experts together 
and making it possible for them to network and combine their 
skills and knowledge. 

Cooperation, open innovation, transnational connections 
and infl uences, effi cient use of ICT, creation of new services 
and reconstructing old services to meet the changing needs 
are all challenges that every BDO has to meet today with open 
mind and critically evaluate its present potential to deal with 
those challenges. Does the organisational structure help to 
meet those challenges? Do the management and leadership 
style and the competences of the management do that? Is our 
knowledge base wide enough? Where and how do we get in-
formation from? How do we process and use it? Do our work 
methods support cooperation, creativity and innovation? Are 
the employees competent enough and have the right attitude 
for future innovation paradigm?

Development activities 

The present regional guidance documents for developing the 
food sector in South Ostrobothnia have been created in close 
operation of the different actors and they can be assumed to 
present the shared visions and objectives. 

The food sector and its production, processing and dis-
tribution chain with multiple connections to other sectors of 
economy are strong in the region, but meanwhile the chain 
is also vulnerable. If one link is damaged or lost, the conse-
quences will be wide for the whole economy of the region, 
the enterprises and organisations and the employment. For 
strengthening the chain and its connections, cooperation, 
joint projects of several partners and development activities 
crossing the sectors and sub-regions need to be established. 
Also the shared will to accomplish that with common goals is 
needed to make the efforts successful. 

There are already three large initiatives responding to the de-
velopment needs bringing also the different actors together: 

  In 2010 the the South Ostrobothnia Higher Education 
Foundation was established to raise funding especially 
from the region for research and development activities, 
which are connected to the main fi elds of development: 
food economics and welfare, intelligent machines and pro-
duction systems, culture and experience production, pub-
lic service innovations, development of business and en-
trepreneurship competences and management of SMEs. 
In the board of the foundation the City of Seinäjoki, the 
University Consortium of Seinäjoki, the Regional Council 
of South Ostrobothnia, the Seinäjoki University of Applied 
Sciences, the University Association of South Ostroboth-
nia and the business life of the region are presented. 

  Epanet is a co-operation network of Finnish universities 
in South Ostrobothnia.  The activities of the network are 
co-ordinated by the University Association of South Os-
trobothnia, consisting of municipalities and institutions 
of higher education. The ground for South Ostrobothnian 
University Network Epanet consists of the long-estab-
lished academic institutions in the region. The basis for 
the network was laid during the Starting a Research Pro-
gramme project, implemented by the University Associa-
tion of South Ostrobothnia in 1999–2001. The planning 
culminated in the signing of a programme agreement in 
spring 2001. The agreement is a common expression of the 
will of the six universities and of the key regional develop-
ment organisations in order to create serious development 
and research work in South Ostrobothnia. The aim is to 
establish a network of top institutions of applied research 
work in the region, activating research projects and allow-
ing the local community of researchers and of develop-
ment agents to enlarge. At the same time, a new kind of 
co-operation network will be created between the Finnish 
universities

  Ruokaprovinssin käynnistys 
 (Launching the Food Province) –project is a regional ini-

tiative, that started in 2010 and is lead by the Seinäjoki 
Economy centre in cooperation with the Seinäjoki Uni-
versity of Applied Sciences, Foodwest Ltd and the City of 
Seinäjoki. The multifaceted competences and activities 
related to food will be closely combined to health, welfare, 
sports and culture through research, development and 
educational activities. As a result there will be innova-
tions, new businesses, products and activities, after differ-
ent actors from different sectors are brought together and 
blended in the project activities. Key actors are also the 
Kuortane Sports Resort, University Consortium of Seinä-
joki and the South Ostrobothnia Health Care Authority. 
During the launching project a permanent interaction fo-
rum, InnoAreena, will be created. 
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1 JOHDANTO

1.1 RAPORTIN TAUSTA

 JA LÄHTÖKOHDAT

Itämeren alueella niin kuin muuallakin Euroopassa väes-
tön ikääntyminen on suuri haaste erityisesti metropolien 
ulkopuolisilla alueilla, joihin myös taloudelliset muutokset 
vaikuttavat voimakkaasti. Yli 75 % Itämeren alueen maiden 
väestöstä asuu metropolialueiden ulkopuolella ja ne tuotta-
vat kaksi kolmasosaa maiden bruttokansantuotteesta, joten 
niiden  elinvoimaisuuden tukeminen edistää kasvua koko 
Itämeren alueella. Näiden alueiden yritykset tukeutuvat kui-
tenkin pitkälti perinteisiin toimintamalleihin ja tuotantota-
poihin, mihin vaikuttaminen on haaste niin yritystoiminnan 
kehittäjille kuin poliittisille päättäjillekin.  

Erilaisten kehittäjäorganisaatioiden ja poliitikkojen tu-
loksekkaan toiminnan edellytyksenä on, että he tietävät ja 
ymmärtävät millaiset kehitystrendit ja haasteet erityisesti 
koskettavat heidän alueensa toimijoita. Heidän on osattava 
asettaa nämä haasteet myös kansalliseen ja globaaliin kon-
tekstiin ja tunnistaa tehokkaimmat välineet (esim. rahoitu-
sinstrumentit, toimivat verkostot), joiden avulla alueellista 
kasvua ja yrityksiä tarkoituksenmukaisimmin tuetaan. Po-
sitiivisten kehitysmuutosten aikaansaaminen ja tukeminen 
alueilla edellyttävät voimakasta sitoutumista asetettuihin ta-
voitteisiin muun muassa poliitikoilta. 

BSR InnoReg-hanke1 on osaltaan pyrkinyt löytämään 
keinoja vastata näihin haasteisiin erityisesti alueellisiin in-
novaatiojärjestelmiin vaikuttamisen kautta niin, että sekä 
työvoiman saanti että pienten- ja keskisuurten yritysten toi-
mintaedellytykset ja kehittämismahdollisuudet pystytään 
turvaamaan ja myös uusia yrityksiä syntyy. Hankkeen en-
sisijaisena kohderyhmänä ovat olleet osallistuvien alueiden 
kehittäjäorganisaatiot, jotka tarjoavat palveluja pk-yrityksil-
le. Sen toiminnoilla on pyritty ennen kaikkea parantamaan 
näiden organisaatioiden valmiuksia vastata paremmin tule-
vaisuuden globaaleihin haasteisiin, jotta ne voisivat käyttää 
tehokkaammin niukkoja resursseja ja tarjota yrityksille pa-
rempia ja kohdistetumpia tukipalveluita.

Hankkeessa on pyritty lisäämään myös päätöksenteki-
jöiden tietoisuutta Itämeren alueen innovaatioyhteistyön 
mahdollisuuksista ja alueellisten resurssien kohdentamisesta 
niin, että alueen kilpailukyky säilyisi ja vahvistuisi pitkällä 
aikavälillä. BSR InnoReg -hanketta on rahoittanut Itämeren 
alueen valtioiden välisen yhteistyön rahoitusohjelma. Hanke 
alkoi tammikuussa 2009 ja se päättyy syksyllä 2011. 

1.2 HANKKEEN TAVOITTEET 

 JA TOIMINNOT 

Hankkeen päätavoitteina on: 
  Valmistella Itämeren alueen alueellisille ja paikallisille 

päätöksentekijöille suunnattu kehittämispoliittinen kan-
nanotto (Memorandum of Understanding) tukemaan 
strategista alueellisen innovaatiojärjestelmän kehittämis-
tä ja vuorovaikutusta.

  Vahvistaa yrityspalveluja tarjoavien kehittäjäorganisaati-
oiden valmiuksia vastata pitkän tähtäimen kilpailukyky-
haasteisiin  .

  Kehittää ja testata konkreettisia yritysten innovaatioval-
miuksia parantavia työkaluja ja käytäntöjä

  Edistää innovaatiotoimijoiden kansainvälisiä verkostoja 
Itämeren alueella

Hankkeen aikana partnerialueilla selvitetään ja analysoi-
daan kehittäjäorganisaatioiden pitkän aikavälin kehitystar-
peita ja arvioidaan niiden tulevaisuuden osaamistarpeita. 
Näiden pohjalta laaditaan alueella tapahtuvaa kehittämis-
työtä tukevia dokumentteja, esimerkiksi organisaatioiden tai 
alueen kehittämisohjelma.

Osana kehittämisprosessia ja dokumenttien tuottamisen 
tukena ovat alueelliset kehittäjätoimijoiden workshopit sekä 
kansainvälistyen koulutusmoduuleiden sarja, jossa käsitel-
lään Itämeren alueen talouden ja innovaatiojärjestelmien ke-
hittämisen ja yritysten toiminnan tukemisen kannalta tärkei-
tä teemoja (esim. innovaatiotoiminnan käsitteistö, luovuuden 
ja johtamisen merkitys innovatiivisessa toiminnassa, yritys-
ten innovaatiotoiminnan ja kehittämisen rahoitusinstrumen-
tit, verkostot ja vuorovaikutus innovaatiotoiminnan tuke-
misen elementtinä). Lisäksi pilottihankkeissa kehitetään ja 
testataan yhteistyössä yrityksille suunnattuja innovaatio-
palveluja. Kehitystyön ja testauksen tulokset raportoidaan ja 
julkaistaan. 

Hankkeen aikana työstetään myös Itämeren alueen alu-
eellisille ja paikallisille päätöksentekijöille suunnattu kehittä-
mispoliittinen kannanotto (Memorandum of Understanding), 
joka pohjautuu hankkeen tuloksiin. Kannanotossa alueiden 
poliittiset toimijat sitoutuvat siinä esitettyihin suosituksiin 
tehokkaan innovaatiotoiminnan hallinnan vahvistamiseksi 
Itämeren alueen metropolialueiden ulkopuolisilla alueilla.

Hankkeen vetäjän, Suomen Itämeri-instituutin lisäksi sii-
hen osallistuu 17 partneria kuudesta Itämeren alueen maas-
ta metropolialueiden ulkopuolisilta alueilta. Partnerit ovat 
alue- ja paikallisviranomaisia, teknologiakeskuksia, tiede- ja 
teknologiapuistoja sekä aluekehitysorganisaatioita Suomes-
ta, Virosta, Latviasta, Liettuasta, Puolasta ja Saksasta. Mui-

1 http://www.baltic.org/projects/bsr_innoreg/
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ta suomalaisia partnereita ovat Pirkanmaan liitto ja Hermia 
Yrityskehitys Oy Tampereelta sekä Etelä-Pohjanmaan liitto 
ja Frami Oy (Seinäjoen Teknologiakeskus) Seinäjoelta. Etelä-
Pohjanmaan korkeakouluyhdistys ja Helsingin yliopiston 
Ruralia-instituutti ovat toimineet Etelä-Pohjanmaan liiton 
alihankkijoina toteuttaen hankkeen toimintoja maakunnan 
alueella (alueelliset työpajat, koulutusmoduuleiden suunnit-
teluun osallistuminen, kehittäjäorganisaatioille kohdennetun 
kyselyn toteuttaminen, alueellisen kehittämisehdotuksen 
laadinta sekä nuorille suunnatun innovaatiopäivän toteutta-
minen). 

1.3 ALUEELLISET PAINOTUKSET 

Koska Etelä-Pohjanmaalla yrittäjyys on vahvasti painottunut 
maatalouteen ja elintarvikkeiden tuotantoon ja jalostukseen, 
päätettiin BSR InnoReg -hankkeen kehittäjäorganisaatioihin 
kohdennettavat toimenpiteet keskittää alueella niihin tahoi-
hin, jotka työskentelevät erityisesti elintarvikealan innovaa-
tioympäristöissä. Elintarvikeala ymmärretään kuitenkin si-
käli hieman laajemmin, että siihen on laskettu mukaan myös 
agroteknologia. Elintarvikealan yritysten kehittäjäorgani-
saatioiksi tulkittiin myös organisaatioita, jotka varsinaisen 
yritysten kehittämistyön lisäksi tekevät alaan liittyvää tutki-
musta tai järjestävät koulutusta. 

Yritysten ja niiden toiminnan innovatiivisuuden tukemi-
nen on BSR InnoReg -hankkeen keskeinen teema. Elintar-
vikealalla innovatiivisuus mielletään monasti vain uusien 
tuotteiden kehittämiseksi, mutta todellisuudessa se on paljon 
muutakin, koska hyvä, korkeatasoinen ruoka ja sen kestävä ja 
laadukas tuottaminen sekä jalostaminen läpi koko ruokaket-
jun pellolta pöytään ovat jo nyt tärkeitä globaaleja kysymyk-
siä. Elintarvikealan innovatiivisuus voi liittyä esimerkiksi 
ilmaston muutokseen ja sen vaikutuksiin, kasvi- ja eläintau-
teihin sekä biopolttoaineiden kehittämiseen ja käyttöönot-
toon. 

Vaikka innovatiivisuus ymmärretään monella tavalla ja 
joskus se tuntuu jäävän mantraksi, jota eliitti toistelee ilman 
merkittävää sisältöä, se on kuitenkin käsite, jonka sisältöä ja 
merkitystä kehittämistyössä on syytä pohtia ja korostaa. In-
novaatiot ovat oivalluksia, joilla on kaupallista merkitystä, ja 
ne voivat liittyä niin tuotteisiin, toimintamalleihin kuin pal-
veluihinkin. Elintarvikeala ja sen toimintaympäristöt tarjo-
avat runsaasti mahdollisuuksia innovaatioihin, kunhan sen 
toimijat tunnistavat yhteiset kehittämishaasteensa ja -mah-
dollisuutensa ja lähtevät tekemään yhteistyötä. Yritysten toi-
mintaympäristöjen muutosten haasteisiin ei mikään toimija 
voi vastata yksin eivätkä perinteiset tavat enää riitä, joten on 
tehtävä laaja-alaista ja monitoimijaista yhteistyötä ja pyrittä-
vä löytämään joko kokonaan uusia vastauksia tai tarkastele-
maan aiempia toimintatapoja eri näkökulmista uusin silmin 
– on oltava innovatiivinen. 

Yhteistyön tiivistäminen ja kehittäjäorganisaatioiden eri 
toimijoiden keskinäisen vuorovaikutuksen lisääminen nousi 
jo aluetoiminnan alkuvaiheessa teemaksi, jota innovatiivi-
suuden pohdinnan lisäksi haluttiin työstää ja edistää hank-
keen aktiviteettien kautta. Etelä-Pohjanmaalla tavoitteena on 
ollut, että BSR InnoReg -hankkeen tuloksena: 

  yhteistyö ja vuorovaikutus lisääntyy elintarvikealan toi-
mijoiden välillä

  käytännön toimijoiden itseymmärrys kasvaa liittyen sii-
hen mitä innovatiivisuus elintarvikealalla voisi tarkoittaa, 
mikä on heidän omien organisaatioidensa ja koko alueen 
elintarvikealan innovaatioympäristö sekä mitä tulevai-
suuden haasteita elintarvikeala kohtaa ja miten niihin voi-
daan yhdessä lähteä vastaamaan 

  muodostetaan yhteinen vuorovaikutusfoorumi ja pääte-
tään sen työtavoista 

  tuotetaan eteläpohjalaisen ruoan tulevaisuutta kuvaava 
asiakirja, missä alueen elintarvikeklusterin kehittäjätoi-
mijat kuvaavat toimialan haasteita suhteessa omaan roo-
liinsa ja olemassa oleviin ohjausasiakirjoihin 

1.4 MENETELMÄT

Etelä-Pohjanmaan alueella on viisi elintarvikealan yritysten 
kanssa työskentelevää kehittäjäorganisaatiota, joita pyydet-
tiin osallistumaan BSR InnoReg -hankkeen toimintoihin: 
Foodwest Oy, FP Foodpark Oy, Frami Oy, Seinäjoen ammat-
tikorkeakoulu Seamk sekä Seinäjoen seudun elinkeinokeskus 
SEEK. Niiden lisäksi hankkeen aluetoimintojen toteuttami-
sesta vastannut Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti tekee 
tiivistä tutkimus-, kehittämis- ja koulutusyhteistyötä elintar-
vikesektorin toimijoiden kanssa. 

Alueellisia workshop -tapaamisia järjestettiin kolme. En-
simmäisessä esiteltiin BSR InnoReg -hanketta ja sen tavoit-
teita sekä koottiin ryhmäkeskusteluissa SWOT –analyysejä 
tehden kehittämishaasteita, joita elintarvikealan kehittäjä-
organisaatiot tunnistivat sekä omassa toiminnassaan että 
alueella ja elintarvikeyritysten toimintaympäristössä laajem-
minkin. Tässä yhteydessä yhteistyön tiivistäminen nousi kes-
keiseksi yhteiseksi kehittämiskohteeksi niin, että organisaa-
tioiden asiantuntijatkin voisivat tavata toisiaan, verkottua ja 
tehdä aiempaa parempaa yhteistyötä. Nykyisellään vaarana 
on, että vain organisaatioiden johto tuntee toisensa ja pohtii 
yhteistyömahdollisuuksia, mikä yksin ei riitä alueen osaa-
mispotentiaalin tehokkaaseen ja monipuoliseen hyödyntämi-
seen. Myös siitä keskusteltiin, mikä merkitys on elintarvike-
sektorin ymmärtämisellä laajemmin – liittäen siihen muun 
muassa agroteknologian. 

Toinen alueworkshop käsitteli elintarvikealan innovatiivi-
suutta, sen ilmenemistä tällä hetkellä sekä innovatiivisuuden 
haasteita. Asiantuntija-alustuksen jälkeisessä keskustelussa 
todettiin, että kehittäjäorganisaatiot tunnistavat innovatii-
visuuden tarpeen toimialalla ja että sillä on tiukka kytkentä 
globaaleihin haasteellisiin megatrendeihin, kuten tuotantota-
pojen muutoksiin, kilpailun laajenemiseen globaaliksi, kulut-
tajakäyttäytymiseen sekä arvojen muuttumiseen. 

 Kolmannessa ja viimeisessä workshopissa palattiin tar-
kastelemaan globaaleja megatrendejä ja niihin refl ektoiden 
organisaatioiden osaamisen kehittämistarpeita. Asiantuntija-
alustuksia kuultiin ruokapoliittisesta selonteosta sekä trendi-
en seuraamiseen kehitetystä verkkotyökalusta. 

Myös BSR InnoReg -hankkeessa tuotettavan kehittämis-
ohjelman sisällöstä ja käyttötarkoituksesta keskusteltiin ja 
etsittiin hankkeen mandaattiin sekä kehittäjäorganisaatioi-
den tarpeisiin vastaavaa tapaa kuvata elintarvikealan kehit-
tämishaasteita ja -ehdotuksia. Kehittämistoiminta on Etelä-
Pohjanmaan alueella ollut Euroopan Unioniin liittymisen 
jälkeen hyvin systemaattista ja ohjelmallista. Eri toimialojen 
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kehittämisohjelmat on laadittu monitoimijaisissa ryhmis-
sä ja niillä on ollut myös poliittinen hyväksyntä ja sitoumus. 
Elintarvikealalla ei tällä hetkellä ole yhteistä maakunnallista 
kehittämisohjelmaa. Keskeisillä elintarvikealan kehittäjätoi-
mijoilla on omat kehittämissuunnitelmansa ja strategiansa 
ja ne tekevät yhteistyötä niiden puitteissa. Koska yksittäinen 
kehittämisprojekti ei voi tuottaa varsinaista poliittisellakin 
tasolla hyväksyttävää kehittämisohjelmaa, päädyttiin ratkai-
suun, että elintarvikealan kehittäjätoimijat julkaisevat BSR 
InnoReg-hankkeen tuotoksena yhteisen asiakirjan, jossa tun-
nistetaan ja kuvataan elintarvikesektorin ja sen toimijoiden 
kehittämishaasteita ja -ehdotuksia, ja jota voidaan käyttää 
tukena mahdollista laajempaa kehittämisohjelmaa toimialal-
le laadittaessa. 

Workshopeissa käytyjen keskustelujen ja siellä esiteltyjen eri 
toimijoiden ajankohtaisten asioiden lisäksi yhteistyötä alueel-
la on edistetty kehittäjäorganisaatioiden edustajien aktiivi-
sella osallistumisella BSR InnoReg -hankkeen koulutusmo-
duuleihin. Samalla, kun ne ovat tarjonneet mahdollisuuden 
omien tiedollisten kompetenssien kehittämiseen ja verkottu-
miseen hankkeen partnerialueiden edustajien kanssa, on ol-
lut mahdollista keskustella ja tutustua paremmin myös oman 
alueen edustajiin. 

Workshop-keskustelujen lisäksi kehittämistarpeita on 
kartoitettu ja tunnistettu puolistrukturoiduissa haastatteluis-
sa, jotka tehtiin keskeisissä elintarvikealan kehittäjäorgani-
saatioissa. 

2.  ETELÄ-POHJANMAAN ELINTARVIKE-
 SEKTORIN NYKYTILA SEKÄ KEHITTÄMIS-
 TYÖTÄ TUKEVAT KESKEISET OHJAUS- JA 
 KEHITTÄMISASIAKIRJAT

Frami Oy:n vuonna 2010 tilaamasta ”Pellolta pöytään -ket-
ju” -analyysistä2 saa nopeasti yleiskuvan elintarvikesektorin 
merkityksestä ja haasteista Etelä-Pohjanmaalla. Frami Oy ti-
lasi analyysin osana Seinäjoen kaupunkiseudun Koheesio ja 
kilpailukyky -ohjelman (2010–2013) Vahvuudet uusin silmin 
-toimenpidekokonaisuutta. Analyysin tarkoituksena on kuva-
ta pellolta pöytään -ketjun toimijakenttä, esittää mittaristo 
ketjun analysoimiseen sekä analysoida pellolta pöytään -ket-
jun toiminnan volyymit ja suunnat Etelä-Pohjanmaan alueel-
la. Pellolta pöytään -ydinketjun muodostavat alkutuotanto, 
elintarviketuotanto, kuljetus ja varastointi, tukkukauppa sekä 
myynti kuluttajalle (vähittäiskauppa ja hotelli-, ravintola- ja 
catering -toimijat). Analyysin tunnusluvut on laskettu pää-
osin vuoden 2008 tiedoista. 

Analyysin mukaan: 
  Etelä-Pohjanmaan alueen elinkeinoista maa- ja metsäta-

loudella on keskimääräistä suurempi merkitys, maakun-
nan erityispiirteenä on pienyritysten suuri määrä sekä 
niiden muodostamat alueelliset keskittymät.

  Pellolta pöytään -ketjun merkitys Etelä-Pohjanmaalla 
on suurempi kuin koko maan tasolla, mikä näkyy muun 
muassa siinä, että sen osuus alueen bruttokansantuotteen 
muodostuksesta on suhteessa isompi kuin koko maan ta-
solla. Ketjun kasvuun liittyvät tunnusluvut seuraavat suu-
rin piirtein koko maan trendejä.

  Tunnuslukujen mukaan Pellolta pöytään -ketjun tuotta-
vuus ja jalostusarvo on kuitenkin heikompi Etelä-Pohjan-
maalla kuin koko maan tasolla. Investointeja Etelä-Poh-
janmaalle on tehty suhteessa hieman enemmän. 

  Pellolta pöytään -ketjun suurimmat haasteet Etelä-Pohjan-
maalla ovat alhainen tuottavuus (jalostusarvo), suuri mik-
royritysten määrä, alhaiset panostukset liiketoiminnan 

kehittämiseen sekä alikehittyneet tukitoimialat (verrattu-
na koko maan tilanteeseen). Toisaalta pienten yritysten on 
helpompi kasvaa kuin isompien yritysten. Etelä-Pohjan-
maalla on myös vahva alkutuotanto ja elintarviketuotanto. 
Pellolta pöytään -ketjun kehittämisessä kannattanee pa-
nostaa tuottavuuden parantamiseen, kasvun edellytysten 
luomiseen sekä mikroyritysten kasvattamiseen.

  Ketjun arvo eli liikevaihto on kasvanut samalla tavalla 
niin koko maan kuin maakunnankin tasolla. Toimipaik-
kojen määrä on puolestaan vähentynyt. Mikroyritysten 
määrä koko maan tasolla on lähes 90 % yritysten luku-
määrästä. Vaikka toimipaikkojen määrä laskikin vuoteen 
2008, niin henkilökunnan määrä puolestaan lisääntyi. 
Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että ketju on kasvanut 
tarkasteluajankohtana.

  Etelä-Pohjanmaan Pellolta pöytään -ketjun jalostusarvo 
on vain 3,5% koko maan jalostusarvosta (vrt. liikevaihdon 
osuus 6,5%). Myös henkilöstön tuottavuus on Etelä-Poh-
janmaalla heikompi kuin koko maan tasolla. Yhden hen-
kilön tuottama liikevaihto Etelä-Pohjanmaalla on noin 
153 000 euroa, mikä on noin 77 % vastaavasta koko maan 
luvusta. Toisaalta yhden henkilön tuottama jalostusarvo 
on vain noin 47 000 euroa, mikä on vain 48 % koko maan 
luvusta.

  Etelä-Pohjanmaan bruttokansantuotteesta noin 10 % 
koostuu Pellolta pöytään -ketjusta. Koko maan tasolla 
vastaa luku on 8,2 %. Ketju on siis merkittävämpi vaikut-
taja maakunnassa kuin valtakunnallisesti. Asukaslukuun 
suhteutettuna ketjun liikevaihto Etelä-Pohjanmaalla on 
selvästi korkeampi kuin koko maan tasolla, mutta jalos-
tusarvo on kuitenkin vain samaa luokkaa kuin koko Suo-
men väkilukuun suhteutettuna. Ketjun suorituskyky on 
siis parempi koko maan tasolla.

2 Pellolta pöytään -ketju. Mittaristo ja nykytila-analyysi. Invenire Market Intelligence Oy 15.9.2010
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  Eteläpohjalaisilta yrityksiltä kaivattaisiin perinpohjai-
sempia panostuksia tutkimus- ja kehitystoimintaan. Ete-
lä-Pohjanmaalla Tekesin rahoituksen kysyntä on pysynyt 
viime vuodet melko vakiona, vaikka muualla maassa ky-
syntä on tuntuvasti kasvanut. Etelä-Pohjanmaan yrityk-
sissä panostukset tutkimus- ja kehittämistoimintaan ovat 
vain noin 0,5 % koko maan tasosta. 

  Maatilojen määrä on laskusuunnassa niin Etelä-Pohjan-
maalla kuin koko maassa. Tilojen määrän laskiessa tila-
koot ovat vastaavasti nousseet. Etelä-Pohjanmaalla toimi 
vuonna 2008 noin 7 200 maatilaa. Maataloudella on Ete-
lä-Pohjanmaalla myös suurempi merkitys kuin Suomessa 
keskimäärin.

  Maatalouteen kytkeytyvä elintarviketeollisuus on Etelä-
Pohjanmaalla merkittävä toimiala, sillä se oli tuotannon 
bruttoarvoltaan maakunnan toiseksi suurin teollisuuden-
ala vuonna 2007, ja alan maakunnallisen tuotannon ra-
hamääräinen bruttoarvo oli Uudenmaan jälkeen korkein 
koko Suomessa. Elintarviketeollisuus oli viennin arvolla 
mitattuna maakunnan toiseksi suurin toimiala. Maakun-
nan elintarviketeollisuus on keskittynyt huomattavassa 
määrin Seinäjoen seudulle. 

  Elintarviketeollisuuden yritysten määrät ovat olleet hi-
taassa laskussa sekä koko maan että Etelä-Pohjanmaan 
tasolla. Etelä-Pohjanmaalla ketjun työllisten määrä on 
ollut kuitenkin hienoisessa nousussa. Etelä-Pohjanmaan 
elintarviketeollisuuden liikevaihto on kasvanut nopeam-
min kuin koko maassa keskimäärin ja yritysten tuotta-
vuus on parantunut.

Elintarviketoimialan merkitys maakunnalle tunnistetaan ja 
tunnustetaan myös merkittävimmissä ohjausasiakirjoissa 
kuten Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011–2014, Sei-
näjoen kaupunkiseudun Koheesio ja kilpailukyky -ohjelma, 
Osaamiskeskusohjelma sekä Euroopan Unionin Rakenne-
rahasto-ohjelmat. Näiden asiakirjojen toimialalle tarjoama 
poliittinen tuki sekä taloudelliset resurssit ovat merkittäviä 
kehittämistyön tavoitteiden saavuttamisen ja tuloksellisuu-
den kannalta. 

2.1 ETELÄ-POHJANMAAN MAA-

 KUNTA  OHJELMA 2011-20143

Maakuntasuunnitelman 2030 vision mukaan Etelä-Poh-
janmaa on hyvinvointia edistävä, kansallisesti ja kansain-
välisesti vetovoimainen yrittäjyys- ja kulttuurimaakunta. 
Maakuntaohjelmassa määritellään toimenpiteet ja työnjako 
vision toteuttamiseksi sekä maakunnan kehittämisen kan-
nalta keskeisimmät teemat. Maakuntaohjelmassa kiteytyvät 
Etelä-Pohjanmaan toimijoiden yhteiset lähivuosien tavoitteet.

Maakuntaohjelma on neljän vuoden eli kunnallisval-
tuustojen toimikauden mittainen toimintasuunnitelma, joka 
toteuttaa maakuntasuunnitelma 2030:n linjauksia. Se on 
maakunnan kehittämistahdon ilmaus ja sisältää maakun-
nan mahdollisuuksiin ja tarpeisiin perustuvat kehittämisen 
tavoitteet, maakunnan kehittämisen kannalta keskeisimmät 
hankkeet ja toimenpiteet sekä suunnitelman ohjelman rahoit-
tamiseksi. Ohjelmassa otetaan huomioon valtakunnalliset 
alueiden kehittämistavoitteet ja muut kansalliset linjaukset. 

Ohjelmassa sovitetaan myös yhteen maakunnassa toteutet-
tavat kansalliset sekä EU:n rahoittamat ohjelmat. Maakun-
taohjelma on pohjana vuosittain tehtävälle toteuttamissuun-
nitelmalle, joka sisältää ehdotuksen maakuntaohjelman ja 
erityisohjelmien (=Osaamiskeskusohjelmat, Koheesio- ja kil-
pailukykyohjelmat) toteuttamisen kannalta keskeisiksi hank-
keiksi ja toimenpiteiksi sekä arvion niiden rahoittamisesta. 

 Kilpailukykyinen ja innovatiivinen elinkeinoelämä toimii 
maakunnan toimeentulon lähteenä. Maakuntaohjelmakau-
della on keskeistä löytää keinoja taantumasta selviämiseen 
sekä taantuman jälkeiseen nousuun muun muassa hakemalla 
kasvuhakuisia yrityksiä ja potentiaalisia kasvun aloja. Maa-
kuntaohjelman toimenpidekokonaisuudet on valittu tarpei-
den ja olemassa olevien vahvuuksien pohjalta. Strategiset 
toimenpiteet on jaoteltu koskemaan yritysten kasvua ja kan-
sainvälistämistä, Suomen johtavan elintarvikeklusterin ke-
hittämistä, metalli ja teknologiateollisuuden verkostoitumis-
ta, rakentamista ja asumista sekä potentiaalisia kasvun aloja.

Etelä-Pohjanmaan kivijalka on vahva elintarvikeklusteri 
alkutuotannosta jalostukseen, elintarvikealan kone- ja lai-
terakennuksesta koulutukseen ja tutkimukseen. Eri puolilla 
maakuntaa sijaitsee noin 7200 maatilaa. Valtakunnallisista 
elintarvikeklusterin kärkiyrityksistä maakunnassa toimivat 
Atria, Valio, Altia, Juustoportti, Maaseudun Kone ja Pellon-
paja. Maakunnassa on kaksi alaan liittyvää osaamiskeskusta: 
elintarvikekehityksen osaamiskeskus Foodwest Oy koordi-
noi elintarvikekehityksen osaamiskeskusten muodostaman 
osaamisklusterin toimintaa ja Frami Oy on Älytekniikan 
osaamiskeskus. Suupohjan seudulla toimii kasvisperäisiä 
ainesosia valmistavaa teollisuutta, jonka asiakaskunta on 
globaali. Elintarvikeketjun kehittämistyössä on huomioitava 
maatalouden toimintaympäristön muuttuminen entistä vai-
keammin ennakoitavaksi. Maatalouden kehityksellä on isot 
kerrannaisvaikutukset elintarviketeollisuuden ulkopuolella 
(kauppa, liikenne, rakennusala, metalliteollisuus).

Etelä-Pohjanmaalla toimiva elintarviketeollisuus on kan-
sallisesti merkittävä osa Suomen elintarviketeollisuutta. Alan 
suuret yritykset ovat kansainvälistyneet, ja tämä kehitys jat-
kunee edelleen. Pienet yritykset toimivat kotimarkkinoilla. 
Elintarviketeollisuus hankkii valtaosan raaka-aineistaan 
kotimaasta, ja Etelä-Pohjanmaan vahva maatalous mahdol-
listaa sen, että maakunnassa voi toimia eri kokoisia alan yri-
tyksiä jatkossakin. 

Viidestä pääkehittämiskohteesta toisena mainitaan ”maan 
johtavan elintarvikeklusterin kehittäminen”. Elintarvikealan 
kehitystoiminnan ja elintarvikealan toimintaedellytysten tur-
vaamiseksi: 

  Tuetaan elintarvikekehityksen osaamiskeskus Foodwes-
tin toteuttaman osaamiskeskusohjelman kärkihankkeita.

  Foodwest Oy toimii 5 alueellisen osaamiskeskuksen muo-
dostaman elintarvikekehityksen osaamisklusterin vetäjä-
nä.

 Edistetään elintarvikealan yrittäjyyttä, pk-yritystoimin-
taa ja elintarvikealan yritysten verkostoitumista alan tut-
kimus-, innovaatio- ja koulutustoiminnalla.

  Edistetään kuluttajan hyvinvointia panostamalla sellais-
ten ravitsemis- ja ruokapalvelujen kehittämiseen, joissa 
tunnistetaan kuluttajien odotukset ja elintarvikemarkki-
noiden tuntemus.

3 http://www.epliitto.fi /upload/fi les/Maakuntaohjelma_2011_2014.pdf
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  Kehitetään bio- ja elintarvikealan osaamisympäristöjä. 
  Edistetään elintarvikealan kone- ja laiteteollisuuden ja 

jalostusketjun yritysten välisiä yhteistyöhankkeita uusien 
innovaatioiden synnyttämiseksi.

Toimien vastuutahoiksi nimetään erityisesti: Foodwest Oy, 
Seinäjoen yliopistokeskus, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 
Frami Oy, ELY ja elintarvikealan yritykset.

2.2 SEINÄJOEN  KAUPUNKISEUDUN  

 KOHEESIO JA KILPAILUKYKY 

 -OHJELMA4

KOKO (alueellinen Koheesio- ja kilpailukykyohjelma) on alu-
eiden omaehtoisen kehittämisen ohjelma. Sillä tuetaan pai-
kallistason strategista kehittämistyötä ja parannetaan alueen 
kehittämiseen osallistuvien toimijoiden yhteistyötä. Ohjel-
ma käynnistyi vuoden 2010 alussa ja se jatkuu vuoden 2013 
loppuun. KOKO rahoitetaan maakunnan kehittämisrahalla, 
osana ohjelmiin sitomatonta maakunnan kehittämisrahaa. 
Maakunnan kehittämisrahan osuus on yleisesti 50 %. Kunnat 
vastaavat lopusta rahoituksesta. KOKO:n vuosittainen bud-
jetti on noin 20 miljoonaa euroa. Ohjelmaa koordinoi työ- ja 
elinkeinoministeriö. KOKO:a toteutetaan 52 ohjelma-alueella, 
jotka kattavat 322 kuntaa manner-Suomen 326 kunnasta. 
Ohjelma-alueet ovat kuntien itsensä muodostamia yhteistyö-
alueita.

 KOKO:n tavoitteena on alueiden kilpailukyvyn paran-
taminen. Painotus on elinkeino- ja innovaatiopolitiikan va-
lintojen lisäksi laaja-alaisessa asuinympäristön ja yritysten 
toimintaympäristön kehittämisessä. Ohjelmalla parannetaan 
alueiden kehitysedellytyksiä ja käynnistetään strategisesti 
merkittäviä hankkeita. KOKO:lla kehitetään alueellisen kehit-
tämistyön toimintatapoja, tiivistetään alueiden välistä yhteis-
työtä, verkotetaan alueita sekä vauhditetaan tiedon ja koke-
musten vaihtoa.  KOKO on osa maakunnallista suunnittelu- ja 
aluekehittämisjärjestelmää. Kansallisella tasolla kehitetään 
eri ministeriöiden välisen yhteistyön toimintatapoja.

 KOKO:lla rakennetaan jokaiselle ohjelmassa mukana 
olevalle alueelle sen omiin lähtökohtiin ja mahdollisuuksiin 
perustuva alueellisen kehittämisen ohjelma, jolla koordinoi-
daan paikallista elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaa. Ohjel-
malla kehitetään ensisijaisesti yhteistyön toimintatapoja sekä 
koordinoidaan kehittämistyötä ja käynnistetään prosesseja 
esimerkiksi esiselvitysten ja pilottiprojektien avulla. Ohjel-
maan kuuluu yli 200 toimenpidekokonaisuutta.

 Seinäjoen kaupunkiseudun KOKO vastaa alueen kansain-
välistymisen, innovaatiotoiminnan laajentamisen, perinteis-
ten toimialojen uudistumisen sekä vetovoiman lisäämisen 
haasteisiin. Tavoitteena on kehittää Seinäjoen kaupunkiseu-
dusta jatkuvasti uudistuva, elämyksiä tarjoava, inspiroiva in-
novaatioympäristö. Seinäjoen kaupunkiseudun KOKO on laa-
dittu yhteistyössä alueen kahdeksan kunnan, yritysten sekä 
tutkimus-, koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden kanssa.

 

Ohjelman painopisteet ja keskeiset toimenpiteet:

1. Kansainvälistyvä innovaatioympäristö
 Tutkija- ja asiantuntijavaihto-ohjelma, kansainvälisen 

työvoiman sijoittumispalvelut, Global Link yrityksille, KV-
pilotit: hyvien käytäntöjen soveltaminen

2. Innovaatiotoiminnan laajeneminen ja aktivointi
 InnoRoadShow, Kuntien tulevaisuusfoorumit ennakointiin, 

Palveluinnovaatiot yrityksissä ja kunnissa, Käyttäjä- ja asia-
kaslähtöinen innovaatiotoiminta, Uudet kokeilut

3. Vahvuudet uusin silmin 
 Pellosta-Pöytään-ketjun analyysi, Toimialojen yhteiset tule-

vaisuusverstaat, Ruokaprovinssi-hanke, Uusiutuvan energi-
an hyödyntäminen

4. Elämystuotannon osaamisen ja yritystoiminnan vahvis-
taminen

 Elämysakatemia: tapahtumatuotannon, rytmimusiikin, 
liikuntaklusterin koulutus ja verkostot, Rytmiverstas: yrit-
täjyyden edistäminen, Liikunta- ja yrityspuisto, Tarinoista 
tuotteeksi

2.3 OSAAMISKESKUS-

 OHJELMA5

Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä monipuoliselle 
innovaatiotoiminnalle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy 
teknologia-, muotoilu- ja liiketoimintaosaamiseen. Osaamiskes-
kusohjelma on alueellisen innovoinnin työväline, jolla on val-
miit toimintamallit ja verkostot kansallisilla ja kansainvälisillä 
markkinoilla. OSKE tarjoaa verkostoja ja palveluja yrityksille, 
yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja tutkimuslaitoksille.

Osaamiskeskusohjelma on työ- ja elinkeinoministeriön 
koordinoima ja alueiden kehittämislain mukainen määräai-
kainen erityisohjelma. Ohjelmalla suunnataan paikallisia, 
alueellisia ja kansallisia voimavaroja huippuosaamisen hyö-
dyntämiseen. Osaamiskeskusohjelmalla tuetaan alueellisia 
vahvuuksia, alueiden erikoistumista ja osaamiskeskusten vä-
listä yhteistyötä. 

OSKE -toiminnan ytimessä ovat hankevalmistelu, yritys-
ten aktivointi, yhteistyön lujittaminen sekä osaamisen vahvis-
taminen. Yhteistyön tuloksena syntyy uusia yrityksiä, uutta 
liiketoimintaa, kasvuyrityksiä, uusia liiketoimintamalleja ja 
-palveluja. Yhteistyön kautta globaalissa taloudessa avautuvat 
mahdollisuudet on nopeampi havainnoida ja hyödyntää.

Osaamiskeskusohjelmaa toteuttaa 13 kansallista osaa-
misklusteria, joista kuhunkin kuuluu 4–7 alueellista osaa-
miskeskusta. Osaamisklusteri on siinä toimivien osaamiskes-
kusten verkosto ja yhteistyöfoorumi, joka toimii johdettuna 
verkostona yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. Jokaiselle 
klusterille on erikseen valittu ohjelmajohtaja, joka koordinoi 
klusterin kansallista ja kansainvälistä toimintaa.

Elintarvikekehityksen klusteriohjelman visiona 
on, että Suomi on vuonna 2013 Euroopan johtava terveelli-
sen, terveyttä edistävän ja turvallisen ruoan tuottaja. Klus-
terin toiminta perustuu osaamiskeskusten erikoistumiselle 

4 http://www.tem.fi /koko
 http://www.frami.fi /index.php?p=53
5 http://www.oske.net/
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ja saumattomalle yhteistyölle. Verkostojensa avulla klusteri 
rakentaa suomalaisen elintarvikealan kilpailukykyä sekä ko-
timarkkinoilla että kansainvälisesti.

Klusteriohjelman panostukset keskitetään terveellisen, 
terveyttä edistävän ja turvallisen ruoan kehittämiseen. Kehi-
tystyön perustana on vahva tutkimusosaaminen, jota tarjoa-
vat yliopistot ja tutkimuslaitokset. Keskeistä on kuluttajanä-
kökulman huomioiminen uusien tuotteiden, raaka-aineiden, 
pakkausten ja prosessien kehittämisessä. Lopullisina hyö-
tyjinä ovatkin kuluttajat, jotka pääsevät nauttimaan uusista 
ruokaelämyksistä. Elintarvikekehityksen klusteriohjelma 
tekee työtä suomalaisen elintarvikealan puolesta kuluttajan 
ehdoilla.

Elintarvikeklusterin osaamiskeskukset ovat Agropolis Oy 
(Hämeen osaamiskeskus), Foodwest Oy, (Seinäjoen osaamis-
keskus; klusteriohjelman koordinaattori), Funktionaalisten 
elintarvikkeiden kehittämiskeskus (Turun osaamiskeskus), 
Kuopio Innovation Oy (Kuopion osaamiskeskus) ja Viikki 
Food Centre (Uudenmaan osaamiskeskus).

Älykkäät koneet–klusteriohjelman tavoite on tehdä 
Suomesta johtava kansainvälisesti verkottunut älykkäitä työ-
koneita kehittävä ja valmistava maa vuoteen 2013 mennessä. 
Klusteriohjelma rakentaa Euroopan laajuista koneenraken-
nusalan yhteistyöverkostoa, jossa suomalaisyritykset tulevat 
olemaan keskeisiä toimijoita. 

Klusteri keskittyy alan kehittämiseen älykkäiden koneiden 
elinkaaren kaikissa vaiheissa alkaen tuotteiden suunnittelus-
ta, jatkuen niiden valmistuksessa tarvittavan joustavan tuo-
tannon kehittämiseen sekä logistiikka- ja liiketoimintaosaa-
miseen. Koneiden ja laitteiden lisäksi myydään yhä enemmän 
älykkäitä kokonaisratkaisuja ja kapasiteettia. Klusteriohjelma 
edistää yritysten ja tutkimuslaitosten strategista yhteistyötä ja 
tiedon- ja teknologiansiirtoa.

Älykkäät koneet klusterissa ovat mukana: Hermia Oy 
(Tampereen seudun osaamiskeskus), Teknologiakeskus 
TechVilla Oy (Hyvinkään – Riihimäen seudun osaamiskes-
kus), Teknologiakeskus Innopark Oy (Hämeen osaamiskes-
kus), Frami Oy (Seinäjoen seudun osaamiskeskus) ja Lappeen-
ranta Innovation Oy / Lappeenrannan teknillinen yliopisto, 
LUT metalli (Kaakkois-Suomen osaamiskeskus).

2.4 ETELÄ-POHJANMAAN KORKEA-

 KOULUVERKOSTON  TUTKIMUS-  

 JA INNOVAATIO-OHJELMA 

 2007–20136

Ohjelma keskittyy sellaiseen yliopistolliseen tutkimukseen, 
jota toteutetaan yhteistyössä yliopistojen, Seinäjoen ammat-
tikorkeakoulun, yksittäisten tutkimuslaitosten, alueen kehit-
täjä- ja välittäjäorganisaatioiden sekä alueen yrityselämän 
kanssa. Ohjelma pyrkii erityisesti tukemaan uuden tiedon 
luomista, siirtämistä ja alueen innovaatioympäristöjen ke-
hittämistä. Ohjelma on tehty vuosille 2007–2013. Ohjelman 
ytimenä on Etelä-Pohjanmaan korkeakouluverkosto Epanet, 
jonka tavoitteena on vahvistaa maakunnan tutkijoiden ja ke-
hittämistyötä tekevien ammattilaisten yhteisöä. Tutkimusalo-

jen valinnoissa painotetaan kasvavien toimialojen soveltavaa 
tutkimusta ja tuotekehitystä. Elintarvikeala ei ole perinteises-
ti ollut tutkimuksellisesti suuntautunutta. Alalle on perustettu 
kolme tutkimusprofessuuria: kuluttajakäyttäytyminen (Vaa-
san yliopisto), elintarviketurvallisuus (Helsingin yliopisto) ja 
elintarvikekehitys (Turun yliopisto). Lisäksi logististen järjes-
telmien tutkimusprofessuurissa (VY) yhtenä toteutusalana on 
ollut elintarvikelogistiikka.

2.5 EUROOPAN UNIONIN RAKENNE 

 RAHASTO-OHJELMAT 7

Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikalla tasapainote-
taan jäsenvaltioiden alueellisia eroja ja lievennetään niiden 
rakenneongelmia. Politiikan toteuttamiseksi rahoitetaan 
hankkeita EU:n eri rahastoista saadulla rahoituksella alla lue-
teltujen ohjelmien puitteissa. Hankkeita rahoitetaan osittain 
aina myös kansallisella rahoituksella. ELY-keskus ja Etelä-
Pohjanmaan liitto ovat merkittäviä EU-rahoituksen myöntäjiä 
ja alueen kehittäjiä. 

Euroopan aluekehitysrahaston ohjelmat (EAKR) 

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen EAKR-toi-
menpideohjelman Länsi-Suomen ohjelmasta tuetaan yritys-
toimintaa, osaamista, toimintaympäristöjen kehittämistä, 
saavutettavuutta edistäviä sekä elinkeinotoiminnan toiminta-
edellytyksiä edistäviä ympäristöhankkeita.

Euroopan sosiaalirahaston ohjelma (ESR)

Manner-Suomen ESR -ohjelman Länsi-Suomen suuralueo-
sioista ja valtakunnallisesta osiosta tuetaan työllistymistä ja 
työmarkkinoilla pysymisen edistämistä, uusien työpaikkojen 
syntymistä, työvoiman osaamisen kehittämistä ja syrjäytymi-
sen ehkäisemistä sekä työmarkkinoiden toimintaa edistävien 
osaamis- ja palvelujärjestelmien kehittämistä.  

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 

2007–2013

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman keskeisenä 
tavoitteena on parantaa maa- ja metsätalouden kilpailukykyä, 
tukea ympäristöystävällistä ja kestävää maataloutta, edistää 
maaseutualueiden asukkaiden elämänlaatua ja monipuolistaa 
maaseudun elinkeinoelämää sekä kannustaa paikallislähtöi-
seen kehittämistyöhön.  Etelä-Pohjanmaalla rahoitusvalintaa 
ohjaa Etelä-Pohjanmaan alueellinen maaseudun kehittämis-
suunnitelma “Lakeuren elinvoimaanen maaseutu” sekä alu-
eelliset valintakriteerit ja rahoituslinjaukset.

Euroopan kalatalousrahasto 

Rahoituksella tuetaan lähinnä elinkeinokalataloutta, muun 
muassa kalatalouden yritystoimintaan liittyviä investointi- ja 
kehittämishankkeita. Kalatalousrahaston rahoitusviranomai-
nen Etelä-Pohjanmaalla on Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus. 

6 http://www.epky.fi /docs/042-ERN-TjaI2_lopullinen_liitteeton.pdf
7 http://www.ely-keskus.fi /FI/ELYKESKUKSET/ETELAPOHJANMAANELY/EURAHOITUS/Sivut/default.aspx
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3 KESKEISET ELINTARVIKEALAN KEHITTÄJÄ- 
 TOIMIJAT ETELÄ-POHJANMAALLA

3.1 FOODWEST OY 8

Foodwest Oy on vuonna 1995 perustettu riippumaton ja luo-
tettava elintarvikekehityksen asiantuntijayritys, jonka ydin-
osaamista ovat tuotekehitys, markkinatutkimus, laadunhal-
linta ja tekniset palvelut. Oman osaamisen tukena Foodwest 
Oy:llä on laaja kotimainen ja kansainvälinen yhteistyöverkos-
to, joka auttaa muun muassa tiedonhankinnassa, asiantun-
tijuudessa, raaka- ja apuaineiden ja laitteiden hankinnassa 
sekä koeajojen tila- ja laitejärjestelyissä. Foodwest Oy koordi-
noi valtakunnallista Elintarvikekehityksen klusteriohjelmaa 
(OSKE) ja Tekesin Sapuska - Kansainvälistä liiketoimintaa 
elintarvikkeista -ohjelmaa.

Foodwest Oy on myös valtioneuvoston nimeämä kansal-
linen Elintarvikekehityksen osaamiskeskus. Osaamiskes-
kusohjelma on työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama kehit-
tämisohjelma vuosille 2007−2013. Osaamiskeskusohjelma 
on tarkoitettu erityisesti yritysten kehittämistä varten, ja sen 
tavoitteena on viedä elintarviketutkimuksen tuloksia käytän-
töön yrityksiä palveleviksi tuotteiksi, palveluiksi ja ratkai-
suiksi. Foodwest Oy toteuttaa ohjelmaa kotimaakunnassaan 
Etelä-Pohjanmaalla sekä valtakunnallisesti osana Elintarvi-
kekehityksen osaamisklusteria. Osaamiskeskusohjelma tekee 
yritysten lisäksi yhteistyötä yliopistojen, ammattikorkeakou-
lujen ja muiden tutkimuslaitosten kanssa. Ohjelmalla on niin 
ikään vahva sidos keskeisiin rahoittajiin kuten Tekesiin, ELY-
keskuksiin ja Sitraan.

3.2 FP FOODPARK OY9

FP Food Park Oy on perustettu lokakuussa 2007 ja sen omis-
taa kolmisenkymmentä yritystä ja yrittäjää. FP Food Park Oy 
profi loituu kasvisten, juuresten, vihannesten, marjojen, sie-
menten ja esivalmisteiden prosessoinnin osaajaksi sekä PK-
yritysten kumppaniksi. Sen tehtäväkenttään kuuluvat alan 
yritysten kilpailukykyä edistävät tehtävät sekä palvelut muun 
muassa tuotekehitykseen, prosessikehitykseen ja kaupallista-
miseen liittyen. Yhtiö vahvistaa alan osaamisrakenteita ja toi-
mintaympäristöä yhteistyössä julkisen sektorin toimijoiden 
kanssa. FP Food Park Oy myös koordinoi Kauhajoen seudun 
aluekeskusohjelman elintarvikealaa. 

Keskeisiä yhteistyötahoja ovat Kauhajoen elintarvikela-
boratorio, Seinäjoen ammattikorkeakoulun liiketalouden, 
yrittäjyyden ja ravitsemisalan yksikkö sekä Ruokamessut. 

Mahdollisuuksia yhteistyöhön antavat esimerkiksi näiden 
organisaatioiden elintarvikealan asiantuntijat, ammattikor-
keakoulun opetustilat ja elintarvikealan tuotekehitysyksikkö.

3.3 FRAMI OY10

Frami Oy (aiemmin Seinäjoen Teknologiakeskus Oy) on 
aluekehitysyhtiö, joka kehittää Seinäjoen seutua tarjoamalla 
asiakkailleen moderneja tila- ja kehityspalveluja. Sen omis-
tavat Seinäjoen kaupunki, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 
ja Tampereen teknillisen yliopiston tukisäätiö. Frami Oy:n 
tavoitteena on korkeaan osaamiseen liittyvien työpaikkojen 
lisääntyminen Etelä-Pohjanmaan alueella. Se on Suomen 
Teknologiakeskusten Liiton (TEKEL ry) jäsen. 

Frami Oy:n toiminnassa on vuosittain mukana yli 400 
eri yritystä. Käytetyimpiä palveluita ovat yritysten tarpei-
siin räätälöidyt koulutukset, teemaseminaarit, liiketoimin-
nan kehityspalvelut, innovaatiopalvelut, tuotetestauspalvelut 
sekä toimitilat Framissa. Palvelut on suunnattu toimintaan-
sa aloittaville yrityksille, liiketoimintaansa kasvattaville ja 
uudistaville yrityksille sekä maakuntaan sijoittuville uusille 
yrityksille.

Frami Oy vastaa myös Älytekniikan osaamiskeskuksen 
toiminnasta. Se toimii suomalaisen maa- ja metsätalouden 
sekä elintarviketeollisuuden teknologiayritysten liiketoimin-
nan aktivoijana ja kehittäjänä. Yrityksille tarjottavia kehitys-
palveluja ovat muun muassa: 

  toimialaräätälöidyt koulutusohjelmat
  markkina- ja maaselvitykset
  konferenssit
  kansainväliset messuprojektit
  yritysryhmä- ja tutkimushankevalmistelu
  toimialan liikeideakilpailu
  kansainväliset osaamisverkostot

 
Lisäksi kehitetään erilaisia innovaatiopalveluita ja -työkalu-
ja erityisesti pk-yritysten hyödynnettäväksi. Kehitystyössä 
korostuu Etelä-Pohjanmaan alueen kansallinen edelläkävi-
järooli käyttäjälähtöisten toimintamallien ja -menetelmien 
kehittäjänä.

8 http://www.foodwest.fi /fi /etusivu/
9 http://www.foodpark.fi /
10 http://www.frami.fi /
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3.4 HELSINGIN YLIOPISTON 

 RURALIA-INSTITUUTT11

Ruralia-instituutin yleisenä tehtävänä on edistää maaseudun 
elinkeinoja ja elinolosuhteita. Tehtävää toteutetaan tutkimuk-
sen, opetuksen, kehittämisen ja koulutuksen keinoin. Keskeis-
tä on yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja yhteistyö eri tahojen 
kanssa niin alueella, kansallisesti kuin kansainvälisestikin. 
Ruralia-instituutti toimii kolmella osaamisalalla: luomu, 
luonnonvarat ja elintarvikkeet, maaseutu ja yhteiskunta sekä 
yrittäjyys ja osuustoiminta. Ruralia-instituutin toimintayk-
siköt sijaitsevat Mikkelissä ja Seinäjoella. Ruralia-instituutti 
toimii yliopistokeskuksissa molemmilla paikkakunnilla. 

3.5 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEA-

 KOULU 12

Seinäjoen ammattikorkeakoulu SeAMK on laaja-alainen 
maakunnallinen korkeakoulu, joka tarjoaa koulutusta sekä 
tutkimus- ja kehittämispalveluja seitsemällä koulutusalalla 
ja kuudella paikkakunnalla: Seinäjoella, Ilmajoella, Jurvassa, 
Kauhajoella, Kauhavalla ja Ähtärissä. SeAMK:ssa on myös 
laaja maksullinen palvelutoiminta, SeAMK Tutkimus- ja ke-
hittämispalvelut. Seinäjoen ammattikorkeakoulua ylläpitää 
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä. 

Tutkimus- ja kehittämistoimintaa on kaikissa opetusyk-
siköissä. Lisäksi Seamk tarjoaa opetusta, T&K- sekä palvelu-
toimintaa maakunnassa esimerkiksi Alajärvellä Järviseudun 
maakuntakorkeakouluhankkeen kautta. Verkostoituminen 
elinkeino- ja työelämän kanssa on aktiivista ja monipuolista. 
Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat alueen yritykset, kehit-
täjäyhteisöt ja Seinäjoen yliopistokeskus, mutta myös valta-
kunnalliset ja kansainväliset toimijat. Alueen keskeisimpien 
toimialojen (metalli-, elintarvike-, huonekalu- ja rakennuste-
ollisuus) lisäksi panostetaan erityisesti älytekniikkaan ja hy-
vinvointialaan.

Tutkinto-opiskelijoista 70 % on kotoisin Etelä-Pohjan-
maalta, jonne myös yli puolet valmistuneista jää töihin. Hen-
kilöstöä SeAMK:ssa toimii yli 400.

3.6 SEINÄJOEN SEUDUN ELINKEINO-

 KESKUS13

Seinäjoen seudun elinkeinokeskus SEEK tarjoaa elinkeino-
palveluja lähes 58 000 asukkaan Seinäjoen kaupungin alu-
eella. Elinkeinokeskuksen tavoitteena on luoda aloitteleville, 
kehittäville ja kasvaville yrityksille edellytyksiä pysyvän kil-
pailuedun saavuttamiseen kansallisesti ja kansainvälisesti. 

SEEK neuvoo kaikissa yritystoimintaa koskevissa kysy-
myksissä – perustamisvaiheesta sukupolvenvaihdokseen 
saakka. Se auttaa yrityksen kansainvälistymisessä ja osal-
listuu aktiivisesti messuille sekä kotimaassa että ulkomailla. 
SEEKin tehtäviin kuuluu valmistella ja hallinnoida yritysläh-
töisiä kehittämishankkeita ja hoitaa myös maaseutuhallinnon 

viranomaistehtäviä, avustaa tukihakemuksissa ja osallistua 
maaseutuelinkeinojen kehittämiseen.

 Seek hallinnoi Ruokaprovinssin käynnistys – hanketta, 
jota rahoitetaan ELY – keskuksen yritysten toimintaympä-
ristön kehittämisavustuksella. Hankkeen tavoitteena on vah-
vistaa Etelä-Pohjanmaan elintarvikeosaamista yhdistämällä 
siihen liikunta-, terveys- ym. hyvinvointia edistäviä toimijoi-
ta. Hankkeen aikana pilotoidaan em. toimijoiden osaamista 
yhdistävä InnoAreena – konsepti sekä luodaan siitä pysyvä 
toimintamalli. Tavoitteena on myös tehdä maakunnasta ruo-
ka- ja hyvinvointiosaamisesta tunnettu Ruokaprovinssi. 

Seinäjoen seudun elinkeinokeskuksen toimialueella on 28 
000 työpaikkaa ja lähes 4000 yritystä. Merkittävimmät toi-
mialat ovat kauppa ja palvelut sekä elintarvikeala ja metalli-
teollisuus. Markkina-alueena Seinäjoki on valtakunnallisesti 
mitattuna kuudenneksi suurin.

11 www.helsinki.fi /ruralia
12 www.seamk.fi 
13 www.seek.fi 
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4. ELINTARVIKEALAN TULEVAISUUDEN    
 HAASTEET JA KEHITTÄJÄORGANISAA-
 TIOIDEN TUNNISTAMAT ALUEELLISET 
 KEHITTÄMISKOHTEET 

 peltopohjaisen bioenergian tuotanto on meillä mahdolli-
suus, vaikka päähuomion tuleekin olla metsäbioenergian 
kehittämisessä.

Kuluttajakäyttäytyminen 

 mitkä tekijät painavat tulevaisuuden kuluttajan ostopää-
töksissä: hinta, maku, ekologisuus, eettisyys, terveelli-
syys, ruokakulttuuri, vastuullisuus ja tuotteiden muut 
ominaisuudet
 väestön ikääntyminen, joka Suomessa on nopeampaa 

kuin monissa muissa maissa
 miten suuri osuus käytettävissä olevista tuloista tarvitaan 

ruokaan
 millainen on tarve ruoka-avulle 
 tarvitaan nykyistä enemmän tutkimustietoa ja asiapoh-

jaista keskustelua kotimaisen ruoan ominaisuuksista ja 
siitä, eroaako kotimainen ruoka esimerkiksi turvallisuu-
den ja puhtauden suhteen tuontiruuasta
 ammattikeittiöillä on kasvava rooli ravitsemuksen tilan 

kehittymisessä, sillä ulkona syöminen lisääntyy
 terveellisen ruoan verokohtelun lieventäminen
 keskustelu kasvisruoan ja eläinperäisen ruoan hyvistä ja 

huonoista puolista 
 pitäisikö kuluttajakäyttäytymistä jollakin keinolla ohja-

ta ilmastoystävällisempään suuntaan. Lasten ja nuorten 
ravitsemus nousee monessa yhteydessä huolen aiheeksi; 
tulevien aikuisten terveyden pohja luodaan lapsuudessa ja 
nuoruudessa. 
 osa kuluttajista joutuu taloudellisen tilanteensa takia tur-

vautumaan mahdollisimman edulliseen perusruokaan, 
jonka terveellisyys- tai ympäristövaikutukset ovat valin-
nassa sivuseikka
 varakkaampien kuluttajien on mahdollisuus valikoida 

omien terveys- ja laatumieltymystensä mukaista ruokaa 
hinnasta välittämättä
 keskustelu ja kommunikointi ruoan tarjoajien ja kulutta-

jien kesken nousee yhä tärkeämmäksi
 internet tarjoaa uusia mahdollisuuksia vuoropuheluun ja 

tuotealkuperätiedon siirtoon ketjun eri toimijoiden kes-
ken.

Suomen elintarvikealaa kohtaavat monet haasteet, joilla kai-
killa on myös globaali kytkentä. Maailmantalouden tai ym-
päristön muutokset vaikuttavat nopeasti myös kotimaisten 
toimijoiden arkeen.  Muutoksia on pyritty ennakoimaan ja 
kuvaamaan muun muassa Maa- ja metsätalousministeriön 
”Huomisen ruoka. Kansallisen ruokastrategian taustarapor-
tissa” (2010) sekä Kansallisen ennakointiverkoston ”Ruoka-
muutos 2030” raportissa (2008). Ruokastrategiaselvityksen 
pohjalta Valtioneuvosto antoi syksyllä 2010 ruokapoliittisen 
selonteon. 

Maa- ja metsätalousministeriön 2009 julkaiseman sel-
vityksen kansallisen ruokastrategian taustaksi johtopäätös 
osassa nostetaan esiin kahdeksan eri teemaa, jotka vaikutta-
vat vuoteen 2020 mennessä ruokasektorin tulevaisuuteen: 14

Ilmasto, energia, ympäristö

 ilmastonmuutoksen ehkäisyn tarve 
 muutoksia mm. nykyisissä maatalouskäytännöissä 
 sekä ilmasto- ja energiakysymysten entistä tarkempaa 

huomioon ottamista niin teollisuudessa, kaupassa kuin 
kulutuksessa
 tutkimus tulevista tarpeista on välttämätöntä 
 kasvinjalostusta on suunnattava erityisesti ilmastonmuu-

toksen näkökulmasta jo nyt 
 ilmastotietoisuus tulee osalle kuluttajista valintaperus-

teeksi
 tuotteita, tuotantotapoja ja tuotantoketjuja merkitään nii-

den ilmastovaikutusten perusteella kriteerien yhteismi-
tallistaminen 
 ilmastokysymys tullee yhtenä osatekijänä mukaan myös 

kaupan ja teollisuuden sijaintipäätöksiin 
 pakkausten merkitys kasvaa informaation välineenä ja 

ympäristöystävällisyyden kannalta.
 elintarvikeketjun vastuullisuus-, jäljitettävyys- ja läpinä-

kyvyyskysymykset
 luomun ja lähiruoan sekä aikaisempaa kasvispainottei-

semman ruoan painoarvo kasvaa 
 muutoksiin energian hinnassa ja saannissa on ryhdyttävä 

valmistautumaan 
 keinoja tuontienergiariippuvuuden vähentämiseen on et-

sittävä ja otettava käyttöön
 energiakatselmukset 

14 Selvitys kansallisen ruokastrategian taustaksi. 2009. Maa- ja metsätalous-ministeriö http://www.mmm.fi /attachments/elintarvikkeet/5HKe7TYp2/Ruokastrategia_taustaselvitys.
pdf_UUSI.pdf
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Kotimaisen raaka-aineen tuotanto 

 kotimaisen raaka-aineen tulevaisuus
 maataloustuotannon, kalastuksen ja kalankasvatuksen 

kannattavuus, joka koostuu tuotteista saatavasta hinnas-
ta, tuista ja tuotantokustannusten kehittymisestä 
 saadaanko sektoreille nuoria yrittäjiä ja tehdäänkö inves-

tointeja
 alkutuotannon yrittäjien jaksaminen. Työ koetaan usein 

henkisesti kuormittavana mm. suuren työmäärän, alati 
muuttuvien säädösten ja tukikäytäntöihin liittyvien epä-
varmuustekijöiden seurauksena
 ammattitaitoisen työvoiman saatavuus tulevaisuudessa 

huolestuttaa suurenevia tiloja
 maatilojen lukumäärä supistuu edelleen, yksikkökoko 

kasvaa, ja tapahtuu tuotannon ja jalostuksen alueellista 
keskittymistä
 keskittyminen voi yhtäältä lisätä kuljetuskustannuksia 

mutta toisaalta luoda alueellisia osaamiskeskittymiä, jot-
ka voivat hyödyttää koko sektoria
 yksikkökoon kasvu asettaa vaatimuksia ammattitaidolle 

ja erityisesti liikkeenjohdollisille taidoille
 suomalaisille tuotteille on välttämätöntä löytää sellaisia 

lisäarvo- ja kilpailukykytekijöitä, joilla tulevaisuudessa 
varmistetaan nykyistä parempi kannattavuus tuotteista 
saatavien hintojen kautta
 vaihtoehtoina on esitetty: mm. luomua, terveysvaikuttei-

sia tuotteita, lähiruokaa, tuotteiden puhtautta, turvalli-
suutta, korkeita eläinten hyvinvointistandardeja, jäljitet-
tävyyttä ja/tai gmo-vapautta
 jos maatalouden ulkoisvaikutuksille laskettaisiin talou-

dellinen arvo, voisi sillä olla kannattavuutta, kilpailuky-
kyä ja kokonaistehokkuutta parantava vaikutus
 öljy- ja tuontiriippuvuutta on tulevaisuudessa voitava vä-

hentää

Euroopan Unionin maatalouspolitiikan uudistus ja muut 

vaikutukset 

 alkutuotannon kannattavuuteen vaikuttavat kansalliset ja 
EU:n kautta tulevat tuet
 tuet ovat valinkauhassa terveystarkastusta koskevien jo 

sovittujen muutosten sekä vuoden 2013 jälkeen tulevan 
YMP-uudistuksen ja uuden budjettikauden takia
 kansallisten tukien käyttömahdollisuudet ovat edelleen 

EU:n kanssa neuvoteltavia asioita
 lähtökohtana Suomessa pidetään varsin yksimielisesti, 

että koko EU:n alueella voidaan harjoittaa maataloutta 
jatkossakin
 EU:n korkeat laatu- ja eläinten hyvinvointistandardit ver-

rattuna moniin kilpailijoihin nostavat tuotantokustan-
nuksia, jotka voidaan korvata vain tukien muodossa
 vaihtoehdoiksi esillä on ollut mm. tasatukimalli kaikil-

le jäsenvaltiolle, tukijärjestelmän yksinkertaistaminen, 
maatalouspolitiikan osittainen kansallistaminen, tuotan-
toon sidottujen tukien jatkaminen ja YMP:n muuttami-
nen enemmän ympäristö- ja ilmastoystävällistä maatalo-
utta suosivaksi.
 ykkös- ja kakkospilarin väliset suhteet tulevaisuudessa
 mahdollisimman pian kansallinen tahtotila tavoitteis-

ta vuoden 2013 jälkeiselle maatalouspolitiikalle ja sitä 
lähdettäisiin yhtenäisesti, eri keinoja käyttäen ajamaan 
eteenpäin

 jatkossa Suomen maataloudelle EU:n budjetista kohden-
tuvien tukien määrä pikemminkin alenee kuin kasvaa
 tuotteista saatavan hinnan merkitys kasvaa entisestään.
 EU:n nykyinen maatalouspolitiikka ja elintarviketeolli-

suuteen liittyvät toimet pitäisi linkittää nykyistä parem-
min toisiinsa ja muuttaa maatalouspolitiikka laajemmak-
si ruokapolitiikaksi tai ruokaturvapolitiikaksi
 EU:n vaikutus ruokasektoriin tulee osittain myös aluepo-

litiikan, elintarvikelainsäädännön, kalastuslainsäädän-
nön, kauppasopimusten ja rajasuojien kautta ja erilaisiin 
turvallisuusongelmiin reagoinnin kautta
 WTO-ratkaisulla ja kahdenvälisillä kauppasopimuksilla 

on vaikutuksensa EU:n alueen maatalouteen kiristyvän 
kilpailun kautta
 vientitukien tulevaisuus
 yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksessa olisi tärkeää 

turvata koko EU:n kalantuotannon kestävä tulevaisuus
 Suomella on omia erityisintressejään, kuten kalastuskiin-

tiöt ja hylkeiden vahinkojen torjuminen

Teollisuuden ja kaupan kehitys 

 teollisuuden ja kaupan kansainvälistymisen eteneminen 
ja kilpailun lisääntyminen muuttaa toimintakenttää
 kaupan rooli ei vain kysynnän tyydyttäjänä vaan myös ky-

synnän ohjaajana tunnistetaan
 kaupalla on tiedossaan sekä kuluttajien todellinen osto-

käyttäytyminen että tieto tarjonnasta niin kotimaassa 
kuin ulkomailla
 kaupan ja teollisuuden yhteistyö varastoinnin ja logistii-

kan järkiperäistämisessä jatkuu tulevaisuudessa
 kotimaisen raaka-aineen ja teollisuuden yhteys nousee 

vahvasti esille
 merkittäväksi on kasvanut myös Itämeren alueen potenti-

aali niin raaka-aine- kuin tuotemarkkinoidenkin osalta
 Venäjän kehityksellä on jatkossakin suuri merkitys Suo-

men elintarviketeollisuuden kasvulle
 kansainvälistyminen etenee niin teollisuuden kuin kau-

pan osalta ja se tuo mukanaan rakennemuutoksia
 viennin puolella on nähtävissä mahdollisuuksia lisäarvo-

tuotteiden (luomu, funktionaaliset elintarvikkeet) osalta, 
jopa maailmanlaajuisesti
 työvoimapula nousee kysymykseksi koko ketjussa
 sopimustuotannon rooli laajenee ja vahvistuu
 ostosmatkojen ympäristövaikutuksiin tullaan kiinnit-

tämään huomiota, samoin koko ruokaketjun logistiikan 
ympäristövaikutuksiin ja hintaan
 kuljetuskustannusten noustessa raaka-aineen saatavuus 

läheltä tulee yhä tärkeämmäksi
 kaupan ja teollisuuden ilmastovaikutuksia ryhdytään 

tulevaisuudessa seuraamaan yhä tarkemmin, millä on 
vaikutusta yksikköjen sijaintipäätöksiin, kuljetusten ja 
varastoinnin minimointiin sekä yritysten rakenteellisiin 
ratkaisuihin
 teollisten elintarvikkeiden ja pitkän säilytysajan tuottei-

den ja tuoretuotteiden kohdalla tulevaisuus voi näyttää 
hyvinkin erinäköiseltä niin, että lyhyen myyntiajan tuot-
teissa kotimaisuus on valtti
 lihateollisuuden kansainvälistymisen myötä kotimaisuu-

den käsite hämärtyy, vaikka kansalliset erot makutottu-
muksissa vaikuttavatkin paljon siihen, millaisille tuotteil-
le on kysyntää



19RUOAN TULEVAISUUS  ETELÄ-POHJANMAALLA  – KEHITTÄJÄORGANISAATIOIDEN NÄKEMYKSIÄ 

PIA KATTELUS

 kaupan omien merkkien rooli jatkaa kasvuaan esimerkik-
si niin, että Euroopan-laajuisten ostoketjujen kautta sama 
private label-tuote on tarjolla kaikkialla Euroopassa
 pienten, paikallisten jalostajien kaupan hyllylle ja ammat-

tikeittiöihin pääsy aiheuttaa edelleen ongelmia, vaikka 
kysyntä paikallisuudelle näyttäisi kasvavan
 julkisia hankintoja ohjaavan hankintalain antamat mah-

dollisuudet kilpailutuksen kriteerien määrittelyyn pitäisi 
pohtia tarkoin
 kaupan rooli luomutuotteiden ketjuissa herättää kysy-

myksiä mm. tavanomaisia tuotteita korkeampien hinta-
marginaalien takia.

Ruoan laatu, turvallisuus ja ruokaketjun vastuullisuus 

 suomalaisen ruoan vahvuuksiksi nähdään sen tuttuus ja 
jäljitettävyys
 turvallisuus ja tuotantoeläinten kohtelu 
 koko ruokaketjun turvallisuus; mm. riittävä puhdas vesi, 

koko raaka-aine ja tuotantoketjun hallinta ja uusienkin 
uhkatekijöiden hallinta 
 terveellisyys korostuu 
 vastuullisuudesta viestimisen merkitys korostuu mutta 

ensin tarvitaan yhteinen ymmärrys vastuullisuuden sisäl-
löstä
 suomalaisten tuotteiden laatumerkki
 mitä on kotimainen laatu
 milloin tuote on vastuullisesti tuotettu
 milloin tuotetta voidaan pitää kotimaisena
 vastuullisuuteen liittyy myös tavoite hiilineutraalisuudes-

ta – ruokaketjun hiilen sidonnan ja päästöjen tulisi olla 
mahdollisimman lähellä tasapainoa
 GM-tuotteiden markkinoille tulo: kuluttajat näkevät sen 

yhtäältä ongelmana ruoan turvallisuuden kannalta ja toi-
saalta asiana, joka tapahtuu ja johon ei voida vaikuttaa.

Hintavaihtelut yhteydessä globalisaatioon

 ruoan raaka-aineiden ja siten myös lopputuotteiden hin-
nat tulevat tulevaisuudessa olemaan liikkeessä enemmän 
kuin ennen
 ruoan ja bioenergian kysynnän jatkuva kasvu maailman-

markkinoilla ja ennakoimaton tarjonnan vaihtelu
 jos maailman ruokavarastot ovat alhaisella tasolla eikä 

niitä nopeasti saada kasvatettua, on hintatasossa odotet-
tavissa noususuunta ainakin lähelle vuotta 2020
 maailman väestö, kaupungistuminen ja ruoan kysyntä 

kasvavat, samoin ostovoima. Siten on tarve jopa kaksin-
kertaistaa maailman ruoan tuotanto vuoteen 2050 men-
nessä
 kehitysyhteistyöhön tarvitaan työkaluja, jotta köyhimmät 

maat saavuttaisivat nykyistä paremman ruokaturvatilan-
teen ja valmiudet toimia markkinoiden kansainvälistyes-
sä
 teollistuneet maat ja niiden yritykset haluavat varmistaa 

oman ruoka- ja raaka-ainehuoltonsa ja siten maaomai-
suutta erityisesti kehitysmaissa siirtyy parhaillaan suuria 
määriä pois paikallisesta hallinnasta rikkaampien valtioi-
den ja yritysten haltuun

Kansallinen huoltovarmuus

 globaalien varastojen hupeneminen sekä kysynnän kasvu 
herättävät huolta ruoan ja sen raaka-aineiden riittävyy-
destä
 ilmastonmuutoksen tuomat epävarmuustekijät nähdään 

myös perusteluiksi huoltovarmuuden korostamiselle
 huoltovarmuuden ulottuvuuksia ovat mm. raaka-ainei-

den, tuotantopanosten ja maataloustuotteiden varmuus-
varastointi sekä tuotanto- ja jalostuskapasiteetin ja jake-
lujärjestelmien ylläpito
 miten kansallinen huoltovarmuuskeskustelu sopii yhteen 

EU:n sisämarkkina-ajattelun kanssa
 huoltovarmuuden kannalta kriittiseksi nähdään myös 

elintarvikeketjussa tapahtunut keskittymiskehitys
 alueellisilla ruokajärjestelmillä myös huoltovarmuutta 

voitaisiin tarkastella alueellisesti
 peltojen kasvukunnosta huolehtiminen pitkällä aikavälil-

lä
 viljelyn yksipuolistuminen, maaperän rakenteen heikke-

neminen ja ekosysteemien köyhtyminen
 huoltovarmuudesta huolehtiminen ei saisi nousta protek-

tionismin uudeksi muodoksi ja siten vääristää markkinoi-
den toimintaa.

4.1 ETELÄ-POHJANMAAN ALUEELLI-

 SET KEHITTÄMISKOHTEET

BSR InnoReg  -hankkeen workshopeissa ja kehittäjäorgani-
saatioiden haastatteluissa esiin nousi monia alueellisia kehit-
tämiskohteita, joilla kaikilla on kytkentä myös globaaleihin 
megatrendeihin. Joitakin kehitystrendejä voidaan tarkastella 
uhkina, jotka koskevat muitakin toimialoja kuin elintarvike-
sektoria, mutta etenkin toimialat ylittävällä yhteistyöllä sa-
moja asioita voi lähestyä myös mahdollisuuksina. 

Talouden globalisaatio (työn siirtyminen ulkomaille, 
palveluiden ja työvoiman liikkuvuus, tuotteiden liikkuvuus) 
on haaste, johon elintarvikesektorilla on hyvät mahdollisuu-
det vastata. Ihmiset syövät kaikkialla, eikä kaikkia tuotteita 
tai raaka-aineita kannata tuoda muualta. Luottamus suoma-
laisen ruoan laatuun ja puhtauteen on korkea niin Suomessa 
kuin ulkomaillakin, ja sitä suomalaiset haluavat syödä, vaikka 
ruoan korkeasta hinnasta ja kalleuden syistä koko ajan kes-
kustellaankin. Sekä ruoan hinta että sen laatu ovat kilpailute-
kijöitä, joilla kuluttajien käyttäytymiseen voidaan vaikuttaa ja 
millä alue voi kilpailla ja menestyä. 

Etelä-Pohjanmaan alueella on joitakin suuria elintar-
vikkeiden jalostajia, lukuisia pieniä ja joitakin keskikokoisia 
jalostajia. Niiden raaka-aineista tärkeä osa myös tuotetaan 
omassa maakunnassa. Yrityskehitysorganisaatioiden tehtä-
vänä on tukea asiakkaidensa toimintaa ja kilpailukykyisyyttä 
niin, että vaikka ne kohtaavat globaalit haasteet ja esimerkik-
si työvoimakustannukset, verotus, raaka-aineet ja toimitilat 
olisivat ulkomailla edullisempia, niiden kannattaa jatkaa toi-
mintaansa alueella. Näitä vetovoimatekijöitä ovat esimerkiksi 
hyvälaatuisten ja puhtaiden raaka-aineiden helppo ja riittävä 
saatavuus, osaavan työvoiman saatavuus, hyvät mahdollisuu-
det kehittää yritystä, toimivat yrityspalvelut ja infrastruktuu-
ri; muun muassa tuotantoa ja kuljetusta ajatellen. Jos elin-
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tarvikkeiden jalostus maakunnassa vähenee tai loppuu, se 
merkitsee myös maatalouden alasajoa, millä molemmilla olisi 
tuhoisat seuraukset alueen taloudelliselle ja kaikelle muulle-
kin kehitykselle. 

Luonnonvarojen väheneminen ja energiatuotan-
non haasteet ovat elintarvikemaakunnalle sekä uhka että 
mahdollisuus, koska maatalous ja elintarviketeollisuus liit-
tyvät läheisesti sekä metsätalouteen että muiden uusiutuvien 
energialähteiden tuotantoon ja käyttöön (turve, pelletti, ryp-
si). Uusiutuvan energian käytön innovaatiot ja tutkimus ovat 
alueelle mahdollisuus, jota on resursoitava. Öljyn ja sähkön 
hinnan jatkuva kohoaminen tuotantotavasta riippuen edel-
lyttävät kehittämistoimien ulottamista koko ruokaketjuun. 
Kehittäjäorganisaatioiden tehtävänä on auttaa yrityksiä in-
vestoimaan uudistuvan energian käyttöön, käynnistää tutki-
mus- ja kehittämisprojekteja ja -prosesseja niin uudistuvan 
energian hyödyntämisestä kuin myös niistä innovatiivisista 
liiketoimintamahdollisuuksista, joita uudentyyppisen energi-
an tuottaminen voi tarjota. 

Elintarviketaloudessa niin raaka-aineiden kuin jalostuk-
senkin tuotantoyksiköt ovat suuria, niissä pyritään laatuun 
ja tehokkuuteen hyödyntämällä teknologiaa, jota käyttävät 
korkean osaamistason omaavat työntekijät. Talouden kriisiy-
tyessä tämä toimintatapa entisestään korostuu ja pienemmät 
yksiköt kärsivät, elleivät ne ole pystyneet löytämään omaa, 
ehkä kapeaakin, erityissektoriaan ja erityisosaamistaan alu-
eellisilla, kansallisilla tai jopa globaaleilla markkinoilla, mikä 
auttaa niitä selviämään talouden muutoksissa. Talouden 
kriisit luonnollisesti hidastavat taloudellista kasvua, mutta 
voivat samalla nopeuttaa rakenteellista uudistumista. Elin-
tarviketoimialalla yritysten kehittäjien tehtävänä on pystyä 
tukemaan alueellaan niin suuria kuin pienempiäkin toimijoi-
ta näissä muutostilanteissa ottaen kuitenkin huomioon sen, 
että toiminnan laajuus, kohdemarkkinat ja tarvittava osaami-
nen ovat erilaiset. 

Myös väestön ikääntyminen on elintarviketoimialalle 
sekä mahdollisuus että uhka. Uusia liiketoimintamahdolli-
suuksia syntyy ikääntyvän väestön tarvitsemista ravitsemuk-
seen liittyvistä palveluista ja tuotteista. Uhkana on, että työ-
ikäisen väestön eläköityessä suurin joukoin, osaavaa nuorta 
työvoimaa saattaa olla hankalaa löytää heidän tilalleen siinä 
määrin kuin on tarpeen. Massatuotannon tehostaminen ja 
teknologian hyödyntäminen eivät riitä kompensoimaan tar-
vittavien oikean osaamistason omaavien työntekijöiden mää-
rän muutosta. Yrityskehitysorganisaatioiden ja elintarvike-
alan yritysten yhteisenä haasteena on ryhtyä ajoissa riittävän 
laajoihin toimenpiteisiin tähän haasteeseen vastaamiseksi. 
Oikean tasoista ja laajuista ammatillista- ja täydennyskou-
lutusta on oltava riittävästi tarjolla ja toteutettuna sellaisil-
la tavoilla, että mahdollisimman monilla on mahdollisuus 
hankkia tarvittava osaaminen. Jo perusopetusvaiheessa, 
koululaisten pohtiessa urasuunnitelmiaan ja koulutusvalinto-
jaan, heille on kerrottava elintarviketoimialasta ja sen tarjoa-
mista erilaisista työ- ja uramahdollisuuksista etenkin omassa 
maakunnassa. Yrittäjänä toimiminen esimerkiksi jatkamalla 
jo olemassa olevan yrityksen tai maatilan toimintaa nykyisen 
yrittäjän siirtyessä eläkkeelle on myös uramahdollisuus, jo-
hon nuoria on tarpeen kannustaa. 

Ilmastonmuutos on elintarvikealalle hyvin tärkeä 
haaste, sillä sen vaikutukset tulevat olemaan sekä positiivi-
sia että negatiivisia. Pidempi kasvukausi, lauhempi ja läm-

pimämpi ilmasto sekä uudet lajit ja lajikkeet avaavan uusia 
mahdollisuuksia, mutta sään ääri-ilmiöiden vaihtelut hyvin 
kuivista kausista hyvin märkiin vaikeuttavat tuotantoa, laske-
vat tuotantomääriä ja vaikuttavat myös laatuun samalla kun 
torjuttavaksi tulee uusia tuholaisia ja tauteja. 

Ilmastonmuutoksen kaltaista monimutkaista haastetta 
pyritään hallitsemaan ja kontrolloimaan niin kansallisilla 
kuin kansainvälisilläkin säädöksillä ja sopimuksilla, joilla on 
vaikutusta myös siihen miten elintarvikealalla toimitaan ja 
tulosta tehdään. Muutokseen vastaamiseksi määrätään uusia 
veroja, tarjotaan uusia rahoitusmahdollisuuksia erilaisiin ke-
hittämistoimenpiteisiin, asetetaan toiminnalle ja tuotannolle 
rajoituksia, kehitetään uusia torjuntamenetelmiä, tuetaan 
uudentyyppisiä tuotantotapoja jne. Kehittäjäorganisaatioiden 
tehtävänä on vähintäänkin olla tietoinen näistä muutoksista, 
tiedottaa niistä asiakasyrityksilleen ja yhdessä pohtia niiden 
merkitystä ja mahdollisia toimenpiteitä.  

Aineettomien tuotteiden, tiedon ja palveluiden 
merkitys taloudessa kasvaa koko ajan. Vaikka ruoka sinän-
sä on hyvin konkreettinen tuote, se yhdistyy usein elämyksiin 
ja kokemuksiin, jotka taas voivat itsessään olla tuotteistettuja. 
Koko ruokaketju pellolta pöytään voi eri vaiheissaan sisältää 
elämyksiä ja kokemuksia – elintarvikkeiden kasvattaminen ja 
korjaaminen maatiloilla, raaka-aineiden jalostamisen eri vai-
heet erilaisin menetelmin, ruoan valmistus erilaisilla tavoilla 
ja syöminen erilaisissa olosuhteissa – joita etenkin pienem-
mät elintarvikealan yritykset tai eri toimialojen yritykset yh-
dessä (matkailu, ohjelmapalvelut, luovat alat) voivat tuotteis-
taa ja tarjota kuluttajille. 

Erilaisia tuote- ja palvelutarpeita on myös kuluttajilla, 
joilla on nauttimiensa elintarvikkeiden suhteen erityisiä vaa-
timuksia ja tarpeita (allergiat, kasvissyönti, luomutuotteet, 
erityisruokavaliot, uskonnolliset syyt, elämäntavat). Kulut-
tajien eettiset, ideologiset ja elämäntapaan liittyvät valinnat 
sekä ruoasta annettava tieto, sen koostumus, tuotantotapa ja 
vaikutukset voivat muodostaa ratkaisevan tekijän tuotteen 
tai palvelun menestyksessä. Pienemmälle erityisryhmälle 
suunnattu tuote tai palvelu saattaa saavuttaa suosiota kulut-
tajakunnassa myös laajemmin. Kehittäjätoimijoiden ja asia-
kasyritysten haasteena on seurata kuluttajakäyttäytymisen 
trendejä ja reagoida niihin omassa toiminnassaan. 

Toimintaympäristön muutosten ennakointia teh-
dään alueen elintarvikealan kehittäjäorganisaatioissa eri ta-
voin. Jokainen organisaatio laatii ja päivittää strategioitaan 
ja toimintasuunnitelmiaan säännöllisesti analysoiden oman 
toimintaympäristönsä muutoksia ja muokaten niitä muutos-
haasteisiin vastaamisen suuntaisesti, mutta muutosten seu-
raaminen ja ennakointitiedon keräämisen ja analysoinnin ta-
vat vaihtelevat. Vaikka jokaisella kehittäjäorganisaatioilla on 
Etelä-Pohjanmaalla oma roolinsa, toimintakenttä on osittain 
sama ja terveellinen kilpailutilannekin on olemassa siitä huo-
limatta, että yhteistyötä pyritään tekemään tarkoituksenmu-
kaisilla tavoilla. Ennakointitiedon kokoaminen, analysointi ja 
välittäminen kehittäjäorganisaatioiden välillä ja yhteistyönä 
voisi olla ainakin joiltakin osin kehitettävä yhteistyömuoto, 
vaikka osa ennakointitiedosta jäisikin yksittäisen organisaati-
on omaisuudeksi ja kilpailutekijäksi. Tällä hetkellä ennakoin-
titietoa kerätään ja analysoidaan paljolti projektiluontoisesti 
eri tehtävien yhteydessä, ei ehkä niinkään rutiininomaisena 
pysyvänä tehtävänä. Toisaalta taas kehittäjäorganisaatiot ovat 
myös asiantuntijaorganisaatioita ja ne luottavat siihen, että 
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niiden palveluksessa olevat asiantuntijat seuraavat omien alo-
jensa trendejä ja kehitystä ja oman osaamisensa kautta vai-
kuttavat organisaation kehittymiseen oikeaan suuntaan sa-
moin kuin opastavat asiakasyrityksiä tämän tiedon varassa. 

Kansainvälistyminen ja kansainvälinen yhteis-
työ ovat edelleenkin haasteita elintarvikealalla Etelä-Pohjan-
maan alueella, vaikka niissä selkeää kehitystä onkin tapah-
tunut. Kehittäjäorganisaatioiden tehtävänä on saada pienet 
yritykset ensinnäkin hakemaan kasvua ylipäätään ja erityi-
sesti kansainvälisiltä markkinoilta. Ilman kasvutavoitettakin 
yritykset ovat kuitenkin olleet haluttomia investoimaan aikaa 
ja muita resursseja kansainvälisesti tapahtuvaan kehittämis-
työhön. Tätä on tuettu muun muassa pyrkimällä kansainväli-
seen yhteistyöhön yritysverkostoja muodostamalla ja niiden 
kautta lähdetty tutustumaan ulkomaisiin tuotteisiin, tuotan-
totapoihin, markkinoihin ja yhteistyömahdollisuuksiin kiin-
nostavien kumppaniyritysten kanssa.

Monitoimijaisen yhteistyön lisääminen on alueel-
la keskeinen kehittämisen kohde, jonka suuntaisesti työtä on 
tehty jo jonkin aikaa, mutta missä tarvitaan vahvempaa “triple 
helix” tai jopa “quadruple helix” toimintatapaa, joka toisi yh-
teen yritykset, kehittäjätahot - mukaan lukien oppilaitokset ja 
tutkimuslaitokset - julkisen sektorin (kunnat, maakuntaliitto) 
sekä käyttäjät, asiakkaat ja kansalaiset. Näin kehittämistyön 
ja innovaatiotoiminnan sisältöön tulisi erilaisia näkemyksiä 
ja lähestymistapoja. Monitoimijaisuus ja verkostomaisuus 
yhteistyössä tarkoittaa luonnollisesti myös sitä, että yhteistyö 
ei rajoitu vain oman alueen sisälle, vaan laajemmalle ja myös 
kansainvälisille kentille. Yhteistyöhön omat haasteensa tuovat 
rajalliset resurssit, joista eri toimijat kilpailevat sekä valtaan 
ja asemaan liittyvät seikat, mitkä kaikki on hyvä tiedostaa ja 
ottaa huomioon. Nämä haasteet voivat pahimmillaan estää 
yhteistyötä ja hidastaa kehitystä sekä tarvittavien muutos-
ten aikaan saamista, mutta ne voivat toki olla myös kehitystä 
eteenpäin vievä voima. Siinä missä hyviä johtamistaitoja ky-
sytään monitoimijaisten verkostojen tehokkaan toiminnan ai-
kaansaamiseksi, myös kaikilta sen jäseniltä vaaditaan tieto ja 
taitoa, joita yhteisten visioiden ja tavoitteiden määritteleminen 
ja jaetun ymmärryksen luominen edellyttävät. 

Etelä-Pohjanmaa on suhteellisen pieni alue, mutta siellä 
on kuitenkin suurehko määrä erilaisia kehittämisorganisaa-
tioita sekä muita tahoja, jotka pyrkivät tukemaan maakun-
nan elinkeinoelämää ja taloutta sekä edistämään yhteistyötä. 
Avainhenkilöt tuntevat toisensa eri yhteyksistä, mikä helpot-
taa yhteyden ottamista, ja näin henkilöiden väliset suhteet ja 
verkostot nousevat keskeiseen asemaan – organisaatiot eivät 
lopulta tee yhteistyötä, vaan ihmiset. Tästä näkökulmasta 
jokaiselle kehittäjäorganisaatiolle on tärkeää miten sen asi-
antuntijat kykenevät toimimaan erilaisissa verkostoissa sen 
lisäksi, että he ovat oman osaamisalueensa asiantuntijoita. 
Vaarana on, että johtotason henkilöt tuntevat toisensa ja ver-
kostoituvat tehokkaasti, mutta organisaatiossa muissa ase-
missa olevat avainhenkilöt eivät voi näin tehdä siinä määrin 
kuin olisi tarpeen. 

Yhteistyö, innovaatiotoiminnan avoimuus, kansainväli-
nen yhteistyö ja kehityksen seuraaminen omaa maata laajem-
min, tietotekniikan tehokas ja monipuolinen käyttö, uusien 
palvelujen luominen ja vanhojen muuttaminen tulevaisuuden 
tarpeita vastaaviksi, ovat haasteita, joihin jokainen kehittäjä-
organisaatio joutuu vastaamaan avoimin mielin ja valmiina 
arvioimaan miten se itse pystyy ne kohtaamaan: 

 Onko organisaation rakenne oikea? 
 Johdetaanko sitä sopivilla tavoilla ja osaavasti? 
 Onko organisaation tieto-taito oikealla tasolla?
 Miten informaatiota hankitaan ja tietoa omaksutaan?
 Miten organisaatiossa opitaan? 
 Tukevatko työtavat yhteistyötä, innovatiivisuutta ja luo-

vuutta?
 Ollaanko organisaatiossa riittävän kyvykkäitä ja osaavia 

ja oikean asenteen omaavia että muutokset voidaan koh-
data ja haasteisiin vastata luovasti ja joustavasti? 
 Miten varmistetaan tutkimustiedon siirtyminen yrityk-

siin, etenkin pk-sektorille? 
 Miten vastaavasti yritysten tarpeet saadaan kehittäjäor-

ganisaatioiden ja tutkimuslaitosten tietoon?
 Miten yritystoimintaa edistävien julkisten rahoitusmah-

dollisuuksien hyödyntämistä ja hakemista tehostetaan ja 
helpotetaan?
 Millaiset hankkeet ja toimenpiteet edistäisivät parhaiten 

jalostusasteen kasvattamista maakunnan yrityksissä?
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sina” vahvistetaan, rakennetaan myös pysyvää vuorovaiku-
tusfoorumia, jolla toimijat voivat jatkossakin kohdata.  

Vastaavanlaisia innovatiivisia, monitoimijaisia ja laaja-
alaisia aloitteita tarvitaan kuitenkin vielä lisää, jotta kehit-
täjäorganisaatioiden tunnistamiin elintarvikealan haasteisiin 
voidaan vastata ja yhteisiä ongelmia ratkoa. Toimijoita, väli-
neitä, resursseja ja osaamista eteläpohjalaisilta toimijoilta ja 
heidän verkostoistaan kyllä löytyy. 

Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö15

Seinäjoen kaupunki on vuoden 2010 alussa perustanut Etelä-
Pohjanmaan korkeakoulusäätiön edistämään korkeatasoisen 
koulutuksen ja tutkimuksen turvaamista Etelä-Pohjanmaal-
la. Säätiön perustaminen liittyy osana Etelä-Pohjanmaan 
korkeakoulumallin toteuttamiseen. Tavoitteena on luoda ny-
kyistä tiiviimpi verkostomaisesti toimiva korkeakouluyhteisö 
ja turvata monipuolisten korkeakoulupalveluiden saatavuus 
Etelä-Pohjanmaalla.

Seinäjoen kaupunki on luovuttanut säätiön perus- ja käyt-
töpääomaksi yhteensä 600 000 euroa. Tavoitteena on kerätä 
säätiölle maakunnan alueelta 10 miljoonan euron käyttöpää-
oma vuoteen 2015 mennessä. Rahoituksesta on tarkoitus saa-
da puolet julkiselta ja puolet yksityiseltä sektorilta.

Säätiö jakaa avustuksia säätiön sääntöjen mukaisiin tar-
koituksiin huomioiden erityisesti Etelä-Pohjanmaan kor-
keakoulukonsortion toiminnan sekä sen kanssa yhteistyössä 
toimivien organisaatioiden yhdessä asettamat strategiset pai-
nopisteet, joita ovat: 
 elintarviketalous ja hyvinvoinnin edistäminen
 älykkäät koneet ja tuotannon järjestelmät
 kulttuuri- ja elämystuotanto
 julkiset palveluinnovaatiot
 liiketoiminnan- ja yrittäjyysosaamisen sekä pienten ja 

keskisuurten yritystenjohtaminen

Säätiön hallituksessa ovat edustettuina Seinäjoen kaupunki, 
Etelä-Pohjanmaan liitto, Seinäjoen yliopistokeskus, Seinäjoen 
ammattikorkeakoulu, Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdis-
tys sekä elinkeinoelämä.

Etelä-Pohjanmaan korkeakouluverkosto Epanet16

Epanet on Etelä-Pohjanmaalla toimiva suomalaisten kor-
keakoulujen yhteistyöverkosto, jonka koordinoinnista huo-
lehtii kuntien ja korkeakouluyksiköiden muodostama Etelä-
Pohjanmaan korkeakouluyhdistys ry. Verkoston suunnittelu 
käynnistettiin hankkeella 1999, keväällä 2001 solmittiin oh-

Elintarvikealan kehitys- ja kehittämisnäkymät ovat Etelä-
Pohjanmaalla sangen suotuisat. Maa- ja metsätalous on 
alueella vahvaa, mikä takaa laadukkaiden elintarviketeolli-
suuden raaka-aineiden saannin sekä mahdollistaa vaihtoeh-
toisten energiamuotojen käyttöä ja kehittämistä. Elintarvi-
keteollisuus on alueen tärkeimpiä teollisuudenaloja. Erilaisia 
tutkimus-, kehitys- ja koulutuspalveluja tarjoavat maakun-
nassa jo useat tahot. Elintarvikealan innovaatioympäristöä 
pyritään kehittämään ohjelmien ja poliittisten päätösten 
kautta kokonaisvaltaisesti ja monitoimijaisesti. 

Pellolta pöytään -ketju on alueelle muuta maata merkittä-
vämpi ja samalla kun se tarjoaa mahdollisuuksia, se asettaa 
myös haasteita. Maatilojen määrä vähenee koko ajan – joskin 
niiden koko samanaikaisesti kasvaa. Elintarvikealan yritys-
ten määrä supistuu myös eivätkä sektorin mikro-, pienet ja 
keskisuuret yritykset ole välttämättä kovin kasvuhakuisia. 
Myöskään kansainvälistymään ei lähdetä kovin innokkaasti. 
Investoinnit ovat muuta maata alhaisemmalla tasolla samoin 
kuin tutkimus- ja kehittämistoiminnan hyödyntäminen. Kai-
kille toimialoille yhteiset globaalit muutoshaasteet kosketta-
vat monilla tavoilla myös elintarvikealaa. 

Pellolta pöytään -ketju on Etelä-Pohjanmaalla vahva, 
mutta samalla myös haavoittuva; jos sen jokin linkki hauras-
tuu tai leikkautuu pois, sillä on laajat seuraukset koko alueen 
elinkeinotoimintaan, talouteen ja työllisyyteen toimialasta 
riippumatta. Ketjua täytyy siis kehittää kaikilta osiltaan ja eri 
tahojen yhteistyönä. Se on sekä yksittäisten yritysten ja orga-
nisaatioiden etu että koko maakunnan etu – ketjun lenkkien 
menestys tukee koko ketjun menestymistä. Globaalit muu-
tos- ja kehittämishaasteet ovat myös sen laajuisia ja laatuisia, 
että edes suuret toimijat eivät pysty yksin niihin vastaamaan. 
Tarvitaan ”quadruple helix” –lähestymistapaa, jossa julkinen 
sektori (kunnat, maakuntaliitto), yritykset, kehittäjäorgani-
saatiot (tutkimus, kehittäminen ja koulutus) sekä asiakkaat ja 
kuluttajat tekevät yhteistyötä. 

Vuoteen 2030 ulottuva Maakuntasuunnitelma sekä vuo-
det 2011-2014 kattava Maakuntaohjelma kuvaavat laajimmin 
niitä visioita, joiden suuntaisesti erilaisia kehittämistoimen-
piteitä alueella halutaan tehdä ja mihin resursseja kohdentaa. 
Ne on laadittu eri toimijoiden yhteistyönä, joten oletettavasti 
toimijat ovat niihin myös sitoutuneet ja omassa toiminnas-
saan pyrkivät samoja visioita kohti. 

Maakunnan yhteisen tahtotilan ilmentymistä on syytä 
mainita kolme jo käynnissä olevaa laajaa toimintoa, joista 
kaksi tähtää tutkimus- ja kehittämistoiminnan vahvistami-
seen yleensä ja yksi ruoka-, liikunta-, terveys-, hyvinvointi- ja 
kulttuuriteemojen kautta laajaan yhteistyöhön, joka tuo eri 
tasojen ja tahojen toimijat innovoimaan yhdessä ja pyrkii luo-
maan uusia yrityksiä, tuotteita ja toimintamalleja. Samalla, 
kun Etelä-Pohjanmaan maakunnan imagoa ”Ruokaprovins-

15 http://www.epkks.fi /etela-pohjanmaan_korkeakoulusaatio.html 
16 http://www.epky.fi /epanet/
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jelmasopimukseen kuuden korkeakoulun sekä keskeisten 
maakunnallisten kehittäjäorganisaatioiden välillä. Ensim-
mäiset Epanet -tutkimusprofessuuri-hankkeet alkoivat vuo-
sina 2000 ja 2001. 

Epanetin tavoitteena on vahvistaa maakunnan tutkijoi-
den ja kehittämistyötä tekevien ammattilaisten yhteisöä. Tut-
kimuksen kullekin painoalalle keskitetään vähintään kaksi 
tutkimusprofessuuria. Jokainen tutkimusprofessori toimii 
3–5 tutkijan tutkimusryhmän vetäjänä. Tutkimusryhmät 
muodostavat monta tieteenalaa ja korkeakoulua yhdistävän 
tutkimusyhteisön, jonka verkostot ulottuvat jäsenkorkeakou-
lujen kautta koko suomalaiseen ja kansainväliseen tiedemaa-
ilmaan. 

Tutkimusalojen valinnoissa painotetaan kasvavien toi-
mialojen soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä. Erityisesti 
tuetaan kansallisesti uusia ja monitieteellisiä tutkimusaloja, 
jotka sijoittuvat informaatioteknologian ja maakunnan vah-
vojen toimialojen (metalli, elintarvike, puu) yhtymäkohtiin. 

Epanet-verkostossa tutkimuksen painoaloja ovat: 
 informaatioteknologian sovellukset
 liiketoimintaosaaminen 
 elintarvikeala 
 materiaalien tutkimus osana liiketoiminnan kokonaisuut-

ta sekä 
 hyvinvointi

Ruokaprovinssin käynnistys -hanke17

Ruokaprovinssi käynnistyshankkeen toteuttavat yhteistyössä 
Seinäjoen elinkeinokeskuksen kanssa Foodwest Oy, Seinäjo-
en Ammattikorkeakoulu sekä Seinäjoen kaupunki. Toteutus-
aika on 15.7.2010–31.7.2012. 

Hanke kokoaa ja edistää Etelä-Pohjanmaan maakunnan 
elintarvikeosaamista tuomalla siihen uusia mahdollisuuksia 
yhdistämällä ruoka-, liikunta-, terveys-, hyvinvointi- ja kult-
tuuriyrityksiä sekä koulutus-, tutkimus- ja kehittämistoimi-
joita. Lisäksi hankkeen aikana käynnistetään toimenpitei-
tä, jotka tekevät maakunnasta tunnetun Ruokaprovinssin. 
Hankkeen toteuttajien lisäksi tärkeitä yhteistyökumppaneita 
ovat Kuortaneen urheiluopisto, Etelä-Pohjanmaan sairaan-
hoitopiiri ja Seinäjoen yliopistokeskus. 

Yksi ”Ruokaprovinssin” toiminnoista on InnoAreena, jo-
hon osallistuu 50–70 yritysten ja organisaatioiden edustajaa. 
Siinä työskennellään yhdessä InnoPajoissa sekä pienemmissä 
ryhmissä InnoVerstaissa. Verstaissa työstetään yhdessä syn-
tyneistä ideoista innovaatioita, kuten uusia tuotteita, palvelui-
ta ja toimintamalleja. Tavoitteena on lisätä nykyisten yritysten 
kilpailukykyä sekä luoda uusia yhteistyöverkostoja, yrityksiä, 
hankkeita ja työpaikkoja. 

Ruokaprovinssin käynnistys -hankkeen rinnalla kul-
kee Kansainvälistyvä Ruokaprovinssi -hanke, jota toteut-
tavat yhteistyössä Seinäjoen elinkeinokeskus, Foodwest 
Oy, Etelä-Pohjanmaan liitto ja Seinäjoen kaupunki ajalla 
1.5.2010–30.4.2012. Hanke pyrkii lisäämään Seinäjoen seu-
dun kansainvälisiä valmiuksia elintarvike-, hyvinvointi- ja 
liikuntasektoreilla.

17 http://www.ruokaprovinssi.fi /
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