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Yliopistot muuttuvat osana yhteiskuntia. Hel-
singin yliopistossa vuosi 2016 on ollut suur-
ten ratkaisujen aikaa. Uudistuksia on tehty 
ajatuksella, että organisaationa pystyisimme 
paremmin toimimaan tulevaisuuden maail-
massa. Päätösten vaikutukset ovat tuntuneet 
myös Ruralia-instituutissa. Muutoksen viima 
on kuitenkin noussut omaa yliopistoa ja Suo-
mea kauempaa.
 Globaalina muutosajurina digitalisaatio 
vaikuttaa erityisesti niihin tapoihin, joilla 
datasta muotoillaan tietoa ihmisten väliseen 
vuorovaikutukseen. Digitalisaatio muuttaa 
tapaamme kommunikoida ja luoda tietoa. 
Villisti kieppuva, avoimeksi julistettu data 
voi saada yllättäviä tulkintoja eri medioissa. 
Tulkintojen uudet tulkinnat vaikuttavat mm. 
poliittisiin päätöksiin.
 Digitalisaatio muuttaa tiedon muotou-
tumista myös akateemisissa verkostoissa. 
Tieteessä tämä muutos on vallankumouk-
sellinen. Se vaikuttaa tutkimuksen tekemi-
sen käytäntöön. Digitaalisessa muodossa 
data liikkuu helposti, mutta oleellisempaa 
on avoimen datan käsittelyyn ja jakamiseen 
liittyvien sovellusten kehitys, joka mahdol-
listaa tiedon jakamistalouden toteutumisen.

Tieteen uusi yhteistoiminnallisuus tulee vai-
kuttamaan tieteelliseen työhön ja tutkimus-
prosessin kaikkiin vaiheisiin aina tutkimus-
ongelman määrittelystä ja datan keräämises-
tä itse tutkimusprosessiin ja lopulta tulosten 
tulkintaan sekä julkaisemiseen. Käytännössä 
koko tutkimuksen systemaattinen toiminta-
ketju on muotoutumassa uudenlaisiksi käy-
tänteiksi.
 Tutkijat eivät muuta totuttuja tutkimuk-
sen teon käytänteitä silkasta kokeilun ilosta. 
Todellinen syy on, että tieteen tekemisestä tu-
lee näin tehokkaampaa ja uusien toimintata-
pojen myötä tuloksista tulee laadukkaampia 
ja vaikuttavampia. Tutkimusprosessiin voi 
hallitusti osallistua entistä useampia osa-
puolia aiempaa useammissa vaiheissa. Tutki-
muksen resurssien niukentuessa jakaminen 
ja joukkoistaminen lisäävät resursseja tut-
kimusprosessin kriittisiin vaiheisiin. Avoin 
data yhdistää tutkijoita uusiin verkostoihin. 
Tämä tehostaa tutkimustyötä erityisesti mo-
nimutkaisten ja kiperien ongelmien ratkai-
sussa. Tutkimustyön uudenlaista johtamista 
on opeteltava.

Yliopistojen rakenteiden uudistaminen on 
hyvä alku kehityksessä, jonka päämääränä 
voi nähdä instituutioiden rajoja ylittävän, 
maailmanlaajuisesti verkottuneen tieteen 
ja tutkimuksen. Olemme murroksen kyn-
nyksellä. Yliopistojen toimintakäytänteitä 
ohjaavat voimat ovat kansainvälisiä ja vaiku-
tuksiltaan poikkeuksellisen syvällisiä, mutta 
samalla lupauksiltaan kiehtovia.
 Tieteen vallankumous johtaa parempaan 
tieteeseen, tehokkaammin ja läpinäkyväm-
min tuotettuun tietoon. Tulevaisuuden tiede 
on innovatiivisempaa ja kykenee entistä pa-
remmin vastaamaan yhä monimutkaisem-
piin ongelmiin. Se on myös yhteistoiminnal-
lisempaa ja hyödyntää laajemmin tutkimuk-
sen kohteiden ja tieteen tulosten hyödyntäjien 
kokemusta ja tietoa. Tällaisen tieteen varaan 
rakentuu myös yliopistollinen opetus ja opis-
kelu tulevaisuuden yliopistoverkostoissa. 
Tässä muutoksessa Ruralia-instituutti on 
rohkeasti askeltaen mukana. 

Torsti Hyyryläinen
tutkimusjohtaja, 
Ruralia-instituutin varajohtaja
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Luomu on kasvun ala
Luomukulutus kasvaa Suomessa ja monissa muissakin maissa tasaisesti, mikä 
haastaa meidän kotimaista ruokaketjua ja samalla tarjoaa paljon kaupallisia mah-
dollisuuksia erikokoisille yrityksille. Luonnonmukainen maa- ja elintarviketalous, 
tuttavallisemmin luomutuotanto on valvottu tuotantotapa. Euroopan yhteisössä 
nämä valvotut tuotteet saavat vihreän lehtitunnuksen käyttöönsä. Maailmalla luo-
mu on tunnettu brändi, jonka arvo tunnustetaan ja tunnistetaan. 
 Luomun kasvava kulutus maailmalla avaa suomalaiselle elintarvikealalle vien-
timahdollisuuksia. Meidän maataloustuotteilla on laadun leima ja niiden erityi-
syyttä voidaan vielä korostaa pohjoisella alkuperällä. Meidän metsät ovat täynnä 
puhtaita raaka-aineita, joita metsien luomusertifioinnin myötä voidaan hyödyntää 
luomuelintarvikkeissa, luomukosmetiikassa ja hyvinvointituotteissa.  Kaikkia hyö-
dyntämistapoja ei varmasti ole vielä edes oivallettu. 
 Luomualan kehittäminen Suomessa vaatii tuekseen tieteellisesti tutkittua tie-
toa, jota Luomuinstituutti tuottaa monitieteisen tutkija- ja asiantuntijaverkoston 
voimin. Tieteellisesti tuotettu tieto ja sen jalkauttaminen käytännön toiminnan 
tasolle tukee parhaimmillaan luomualan yrityksiä tuotannon ja liiketoiminnan 
kehittämisessä, uusien tuotteiden ja palveluiden kaupallistamisessa sekä kulutus-
trendien ennakoinnissa. Luomutuotanto on sertifioitua, mutta luomututkimus ei 
sitä ole. Luomututkimus onkin nähtävä laaja-alaisena ja monitieteisenä luomualan 
kehittymistä hyödyttävänä tutkimuksena, jota ei ole tarpeen rajata kapeasti. 
 Luomu herättää tunteita ja keskustelua puolesta ja vastaan. Se on hyvä asia, 
sillä yhdentekevät asiat eivät tätä yleensä aiheuta. Luomulla on siis merkitystä. 
Luomutuotteet viestivät ymmärrettävällä tavalla ja valvotun laatujärjestelmän 
takaamalla luotettavuudella tuotannon kestävyydestä. Tämä tapa tuottaa ruokaa 
puhuttelee yhä suurempaa joukkoa kuluttajia. Ei kuitenkaan kaikkia, eikä tarvit-
sekaan. Tärkeää olisi kuitenkin ymmärtää erilaisuuteen sisältyvä rikkaus ja se 
yhteinen hyvä, joka onnistuneen vientikaupan myötä sataa kaikkien suomalaisten 
laareihin. Monitasoista keskustelua ja toimintaa tarvitaan myös luomutuotannon 
kehittämiseksi Suomessa, jotta suomalaisen luomualan kilpailukyky kasvaisi ja 
pystyisimme kilpailemaan kansainvälisellä tasolla. Suomalaisella luomulla on 
kaikki mahdollisuudet ottaa kasvuloikka, jos vain sitä tahdomme!

Sari Iivonen
MMT, tutkimuskoordinaattori, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti
1.1.2017 alkaen Luomuinstituutin johtaja

Luomu- 

instituutissa 

vahdinvaihto 

Yhteis-
kunnallinen 
yrittäjyys 
syynissä 

Ruralia on Helsingin yliopiston 
Ruralia-instituutin lehti, joka
ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.

J u l k a i s i j a
Helsingin yliopisto
Ruralia-instituutti

www.helsinki.fi/ruralia
etunimi.sukunimi@helsinki.fi
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PIRJO SIISKONEN

Valtiotieteen tohtori Helsingin yliopisto 1990

Professorin arvonimi 2002

Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus, Mikkelin johtaja 
1989–2004

Ruralia-instituutin johtaja 2004–2006

Ruralia-instituutin varajohtaja 2007–2013

Tieteenkesyttäjä 2012

Luomuinstituutin johtaja 2013–2016

Teksti ja kuva Kari Kauppinen

Pirjo Siiskonen siirtyy eläkkeelle

Pirjo Siiskonen jatkaa luomun puolestapuhujana myös eläkkeellä.

Aktiivinen tekemisen jatkuu
Luomuinstituutin johtaja Pirjo Siiskonen jää 
eläkkeelle vuoden 2016 alusta lukien. Toimet-
tomaksi Siiskonen ei jää, sillä hän aloittaa 
samalla Luomuliiton puheenjohtajana. Sen 
lisäksi hänellä on ammatillisia kirjoitustöitä 
sekä lukuisa määrä harrastuksia sekä kuusi 
lastenlasta.
 – Mummokin aio olla, hymyilee Siisko-
nen.
 Siiskonen sanoo, että omasta jaksamisesta 
täytyy pitää huoli.
 – Lisään liikuntaa. Se tässä kokopäiväi-
sessä työssä on haasteellista ja vaativaa, että 
ei välttämättä aina tule huolehdittua omasta 
kunnostaan.
 Siiskonen harrastaa liikunnan lisäksi 
muun muassa lukemista, teatteria, akvarel-
limaalausta ja kirjoittaa sukuhistoriaa.
 – Toiminta pitää vireänä.

Turvallinen ruoka
on sijoitus tulevaisuuteen
Pirjo Siiskosen vuoden alussa alkava Luo-
muliiton pesti on edunvalvontaa. Liitto on 
luomuviljelijöiden ja -tuottajien etujärjestö.
– Työskentelen maaseudun hyväksi ja eri-
tyisesti ruoantuotannossa luomutuotannon 
lisääntymisen hyväksi.
 Tehtävää onkin, sillä luomupeltoala on 
Suomessa vasta noin kymmenen prosenttia. 
Kasvun mahdollisuudet ovat isot. Esimerkiksi 
Tanskassa myynnissä olevista maitotalous-
tuotteista 24 prosenttia on luomua, Ruotsissa 
12 prosenttia ja Suomessa kaksi prosenttia.
 – Hallituksen tavoitteena on kasvattaa 
valtion ruokapalveluissa luomun osuus kah-
teenkymmeneen prosenttiin vuoteen 2020 
mennessä. Jos samaan päästään muissakin 
julkisissa ruokapalveluissa, niin sillä on oleel-
linen vaikutus tuotantoon.
Siiskonen perää myös paikallisten tuotteiden 
suosimista ja tyrmää sen, että luomu olisi kal-
lista.
 –  Poliittisilla päättäjillä on mielikuva, 
että luomu on kalliimpaa, sanoo Siiskonen 
luomun osuuden kasvattamiseen julkisissa 
ruokapalveluissa.
 – Ruokalistat voisi suunnitella eri ta-
voin. Lisättäisiin kasvisruokia sekä keittojen 
ja puurojen osuutta. Vähennetään lihaa ja 
niinhän pitäisi tehdä muutenkin. Tällaisilla 
muutoksilla aterian hinta ei tule välttämättä 
yhtään kalliimmaksi. Ja jos vähän tulisikin, 

Teksti Sirpa Piskonen | Kuva Juuli Aschan

Sari Iivonen Luomuinstituutin johtajaksi
Ruralia-instituutin tutkimuskoordinaattori, 
maatalous- ja metsätieteiden tohtori Sari Ii-
vonen on valittu Luomuinstituutin johtajaksi 
seuraavaksi nelivuotiskaudeksi 2017–2020.
Sari Iivonen on kokenut luomututkija, joka 
johtaa tällä hetkellä useita luomuhankkeita. 
Hän on tehnyt vahvasti töitä elintarvikeket-
jun tutkimuksen kanssa Ruralia-instituutissa 
muun muassa kestävä ruokaketju -painoalal-
la.
 – Tartun uuteen tehtävään suurella mie-
lenkiinnolla. Luomutuotteiden markkinat 
kasvavat voimakkaasti Suomessa ja kotimai-
sen tuotannon on vastattava kasvavaan ky-
syntään. Tähän kasvuhaasteeseen vastaami-
seen tarvitaan koko luomuelintarvikeketjua 
tukevaa tutkimus- ja asiantuntijaosaamista, 
Sari Iivonen kertoo.
 – On tärkeää huomioida koko luomu-
ruokaketjun tarpeet ja lisätä yritysten kanssa 
tehtävää tutkimustyötä. Myös luomuviennis-

niin eikö se olisi oikeansuuntainen panostus, 
että kasvavien sukupolvien turvalliseen ruo-
kaan sijoitetaan.

Tuottajien pitää
mennä julkisuuteen
Pirjo Siiskonen toivoo luomutuottajilta aktii-
visuutta julkisuudessa, jotta omia tuotteita 
saadaan markkinoitua.
 –  On niin, että viljelijät ja tuottajat tekevät 
työtään kotitilallaan kaikessa rauhassa, mutta 
sellainen kulttuuri, jossa he olisivat itse esitte-
lemässä tuotteitaan ja asiakkaat voisivat kysyä 
tuotteista, voisi olla yksi hyvä tapa. Muussakin 
yritysmaailmassa yrittäjä itse tulee julkisuu-
teen. Luomulla olisikin saumaa kasvaa.
 – Tavanomaisesta ruoantuotannosta ei 
kerrota rehellisesti ja avoimesti. Sitä luullaan, 
että kotimaisuus on turvallisuuden tae, mutta 
ei niin aina ole. Ongelma on siinä, että ku-
luttaja ei tiedä, mitä tavanomaisesti tuotettu 
sisältää. Hän luulee tietävänsä.
– Parasta, mitä kuluttaja voi valita, on koti-
mainen luomu, sillä se on sertifioitua ja tur-
vallista ruokaa.

30 vuotta maaseudun
asialla Mikkelissä
Pirjo Siiskonen on ollut maaseutua kehittävis-
sä tehtävissä vuodesta 1989, jolloin hän aloitti 
Mikkelissä Helsingin yliopiston Maaseudun 
tutkimus- ja koulutuskeskuksen johtajana. 

Kyseinen laitos oli perustettu edellisenä 
vuonna. Sen tarkoitus oli kehittää maaseudun 
muita elinkeinoja kuin tavanomaista maata-
loustuotantoa. Luomu oli heti alusta mukana.
 – Heti ensimmäisenä vuonna oli ensim-
mäinen luomuprojekti.
 Luomuinstituuttia Siiskonen on vetänyt 
sen aloittamisesta nyt neljä vuotta. Hän kiit-
tää pitkää jatkumoa, joka alkoi jo Mikkelin 
läänissä, kun maaherra Uki Voutilainen kehit-
ti ekolääniajatuksen ja J. Juhani Kortesalmi 
jatkoi sitä.
 –  Jos ekoläänipohjaa ei olisi ollut, luomul-
lakin olisi ollut vaikeampaa. Pidän sitä erittäin 
merkittävänä, että tämä alue on yhä edelläkä-
vijä luomussa ja kestävässä kehityksessä.
 Siiskonen toivoo, että joskus Mikkelin ja 
Helsingin välille rakennetaan oikorata, joka 
aikanaan oli suunnitelmissa, mutta tuolloin 
haluttiin kehittää nopeita Pietarin-yhteyksiä.
 – Silloin oli kyllä aikamoista näköalatto-
muutta, kun maakunta itse halusi ratavara-
uksen kaavasta pois.
 – Jos se yhteys olisi, niin mikä merkitys 
sillä olisi alueen kehityksen kannalta. Täällä 
voisi asua ja käydä töissä pääkaupunkiseu-
dulla. Se olisi ekologinen ratkaisu, radanvarsi 
asutettu ihan toisella tavalla.
 – Yrityksillekin se olisi vetovoimatekijä. 
Olisi aivan realistista, että voisi asua Saimaan 
rannalla ja pääpaikka töiden tekemiseen olisi 
se pääkaupunkiseutu.

sä on paljon käyttämättömiä mahdollisuuk-
sia, joihin täytyy tarttua. Erityisesti luomu-
luonnontuotteet ovat Suomen valttikortteja 
vientimarkkinoilla ja niiden jalostamista 
vientituotteiksi on edistettävä, Iivonen mai-
nitsee keskeisinä asioina Luomuinstituutin 
tehtäväsaralla.
 Luomuinstituutin hallinnointivastuu siir-
tyy vuoden 2017 alusta Helsingin yliopistolta 
Luonnonvarakeskukselle. Luonnonvarakes-
kus sijoittaa Luomuinstituutin koordinaatio-
yksikön Mikkelin yliopistokeskuksen kanssa 
samoihin tiloihin Lönnrotinkatu 7:ään.
 Luomuinstituutti on Luonnonvarakes-
kuksen ja Helsingin yliopiston yhteinen mo-
nitieteinen tutkimus- ja asiantuntijaverkosto, 
jonka koordinaatioyksikkö perustettiin vuon-
na 2012 Mikkeliin. Instituutin tehtävänä on 
tuottaa tutkittua tietoa luonnonmukaisesta 
tuotannosta ruokaketjun kehittämiseksi 
Suomessa.
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Yhteiskunnallista 
yrittäjyyttä 
maaseudulla – 
kylä palveluiden 
tuottajana

Maaseudun palvelutuotanto tarvitsee 
uudenlaisia ratkaisuja, jotta maaseu-
tu pysyy elinvoimaisena ja sen asuk-
kaat saavat tarvitsemiaan palveluja 
jatkossakin. Helsingin yliopiston 
Ruralia-instituutti selvittää, olisiko 
yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä 
uudenlaiseksi tavaksi vastata maa-
seudun palvelutarpeisiin. 

Ensin kylältä lähtee pankki ja posti, joita seu-
raa koulu, päiväkoti ja kauppa. Väki ikääntyy, 
muuttaa kirkonkylälle eikä uusia asukkaita 
tule. Elleivät sitten kylän asukkaat päätä toisin. 

– Näin on tehty esimerkiksi Eskolan kylässä 
Keski-Pohjanmaalla, jossa pieni neljänsadan 
asukkaan kylä sisuuntui palveluiden vähene-
miseen ja päätti tuottaa tarvitsemansa palve-
lut itse, kertoo Eskolan kyläyhdistyksen Pal-
veleva Yhteisö -hankkeen Miia Tiilikainen.
 Tämä kehityskuvio hiljalleen häviävine 
palveluineen ei liene aivan tuntematon muu-
allakaan maaseudulla, mutta vaatii verrattain 
rämäpäistä asennoitumista laittaa kampoihin 
väistämättömältä näyttävälle kehityskululle. 
Yksi vaihtoehto kääntää maaseudun kehi-
tyskulku kylän voitoksi on yhteiskunnalli-
nen yrittäjyys, jossa hyödynnetään kylässä 
ja maaseudulla olevaa potentiaalia yhteisen 
hyvän aikaansaamiseksi. Yhteiskunnallinen 
yrittäjyys on käsitteenä melko tuntematon, 

Teksti ja kuvat Katja Rinne-Koski

Yhteisöllisesti palveluita tuottavan yrityksen 
vahvuutena on paikallistuntemus, joka Esko-
lan kylässä näkyy muun muassa työntekijöi-
den erityisenä työhön sitoutumisena. Esko-
lan palvelutuotanto alkoi asuntopalveluista 
ja laajeni pikkuhiljaa nykyiseen malliinsa. 
Nykyään kylän yhteinen yritys tuottaa muun 
muassa päiväkoti-, ateria-, tapahtuma- ja ko-
tipalveluita sekä ylläpitää kioskia ja kirjastoa. 
 – Vastaavanlainen toiminta voisi olla hy-
vin mahdollista myös Etelä-Pohjanmaalla, 
painottaa keväällä aloitetun yhteiskunnalli-
sen yrittäjyyden hankkeen vastuullinen joh-
taja Merja Lähdesmäki. 
 Hankkeen tarkoituksena on tuoda tutuksi 
eteläpohjalaisille toimijoille yhteiskunnallisen 
yrittäjyyden käsitettä ja selvittää alueen yh-
distysten valmiuksia palvelutuotantoon. 
Kyläyhdistyksille suunnatun kyselyn perus-
teella Etelä-Pohjanmaan kylissä varovaista 
kiinnostusta yhteisölliseen palvelutuotantoon 
olisi, kertoo hankkeen projektipäällikkö Kat-
ja Rinne-Koski. 
 Kysely toimii pohjana yhdistyksille suun-
natuille työpajoille, joiden tarkoituksena on 
tarkastella yhteiskunnallista yrittäjyyttä eri 
näkökulmista. Ensimmäinen työpaja pidet-
tiin 3.11.2016 ja siinä aiheina olivat yhteis-
kunnallisen yrittäjyyden käsite, käytännön 
kokemukset kyläyhdistyksen omasta palve-
lutuotannosta sekä alueuudistuksen vaiku-
tus palvelutuotantoon. Seuraavat työpajat 
järjestetään vuoden 2017 alkupuolella. Niis-
sä aiheina ovat yhteiskunnallisen yrittäjyyden 
kokemukset ja hyvät käytännöt sekä yhteis-
kunnallisen yrityksen perustaminen käytän-
nössä. Lisäksi hankkeessa toteutetaan kyläyh-
teisöille yksilöllisesti suunnattuja työpajoja, 
joissa asiasta kiinnostuneilla pilottiyhdistyk-
sillä on mahdollisuus laatia ohjatusti omat lii-
ketoimintasuunnitelmansa yhteiskunnallisen 
yrittäjyyden asiantuntijan kanssa. Hankkees-
sa tehdään myös opintomatka Skotlantiin ja 
laaditaan kyläyhdistystoimintaan soveltuva 
yhteiskunnallisen yrittäjyyden opas.
 –  Yhdistysten palvelutuotannon ei ole tar-
koitus kilpailla alueella jo toimivien yritysten 
kanssa vaan tukea ja vahvistaa jo olemassa 
olevaa tarjontaa. Tarvitaan vain uusia ava-
uksia ja yrittäjämäistä ajattelua, kannustaa 
hankkeen asiantuntija Anne Matilainen. 

Lisätietoja:  
katja.rinne-koski@helsinki.fi
merja.lahdesmaki@helsinki.fi
anne.matilainen@helsinki.fi 

Yhteiskunnallinen yrittäjyys maaseudulla – 
uusia tuulia palvelutuotantoon? -hankkeen 
rahoittaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
Manner-Suomen maaseutuohjelmasta. 
Hankkeen toteutusaika on 4/2016–3/2018.

vaikka siitä on puhuttu Suomessa jo jonkin 
aikaa. Yleisesti ottaen yhteiskunnallisella yrit-
täjyydellä tarkoitetaan toimintamallia, jossa 
tavoitteena on pyrkiä tuottamaan yhteiskun-
nallista hyvää liiketoiminnan keinoin. Yrityk-
sen toimintamallia ei ole erikseen määritelty 
tai rajattu: se voi olla esimerkiksi osuuskunta, 
yhdistys tai osakeyhtiö. 
 – Eskolassa päädyttiin osakeyhtiömuo-
toiseen ratkaisuun, jossa osakkeenomistajia 
ovat kyläyhdistys sekä kylän asukkaat ja muut 
kannattajat. Sen sijaan yhteiskunnallinen 
yritys -nimikkeen kanssa Eskolassa on oltu 
varovaisia, koska käsite on vielä suhteellisen 
tuntematon ja saattaa sen vuoksi aiheuttaa 
sekaannusta, toteaa Tiilikainen. 

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden asiantuntija Anne Bland kertoo 
yhteiskunnallisen yrittäjyyden mahdollisuuksista maaseudulla 
hankkeen työpajassa 3.11.2016. 

Hankkeen ensimmäinen työpaja pidettiin 3.11.2016 Marttilan Tallissa Seinäjoella. 

Kotiseututyöpaja Lappajärven kotiseututalo Taavintuvalla. 

Teksti Timo Suutari ja Sulevi Riukulehto | Kuva Katja Rinne-Koski

Kokemuksellista kotiseutua 
kartoitetaan Etelä-Pohjanmaan 
Järviseudulla 

Tutkimusjohtaja Sulevi Riukuleh-
don luotsaaman alueiden, ajan ja 
kulttuurin tutkimusryhmän kehittä-
mää kotiseutusuunnittelua sovelletaan 
Pohjalainen kotiseutu -hankkeessa 
Etelä-Pohjanmaan Järviseudun alu-
eella. 

Hankkeessa muodostetaan kokonaiskuva ja 
tulkinta alueen asukkaille merkityksellisistä 
kohteista ja paikoista sekä niihin liittyvistä 
muistoista ja tarinoista. Kotiseutusuunnit-
telu edistää alueellista yhteenkuuluvuuden 
tunnetta ja lisää asukkaiden vastuuta oman 
kotiseutunsa tulevaisuudesta. Kotiseututyö 
ei ole vain menneen taltioimista, vaan moni-
puolista toimintaa oman kotiseudun hyväksi. 
 – Yksilöllisten kokemusten varaan raken-
tuva side kotiseutuun ja elinympäristöön on 
omaehtoisen kehittämistoiminnan voimava-
ra, hankkeen projektipäällikkö Timo  Suu-
tari toteaa. 

Otantatutkimus
Kotiseutukokemuksia kartoitetaan sekä kart-
tapohjaisen verkkokyselyn avulla että alueella 
järjestettävissä työpajoissa. Kysely lähetettiin 
satunnaisotannalla valituille 950 Järviseu-
dun alueen asukkaalle ja vastauksia saatiin 
117. Vastaajat merkitsivät heille merkityksel-
lisiä kotiseudun kohteita verkkopohjaiselle 

kartalle ja kuvailivat niitä sanallisesti. Kaik-
kiaan kertyi 438 eri karttamerkintää. Lisäk-
si vastaajien kotiseutukäsityksiä selvitettiin 
väittämien avulla.
 – Tiettävästi kyseessä on ensimmäinen 
kerta, kun kotiseutukokemuksia tutkitaan 
otantamenetelmällä, kertoo Riukulehto.
Kotiseudun merkitykselliset paikat liittyvät 
etenkin lapsuuden tapahtumiin, luontokoh-
teisiin ja nykypäivän arkisiin ympäristöihin. 
Kaikkein tärkeimmät asiat liittyvät vastaajien 
mielestä luonnonympäristöön ja maisemiin 
sekä henkiseen ja sosiaaliseen ilmapiiriin.
 Kyselyaineistoa syvennetään työpajoissa, 
joita järjestetään jokaisen kotiseutuseuran 
alueella (Alajärvi, Evijärvi, Kortesjärvi, Lap-
pajärvi, Lehtimäki, Soini, Vimpeli). Lisäksi 
järjestetään kaksi ylikunnallista työpajaa. 
 Kerätty aineisto tulkitaan kokemuksel-
lisen kotiseututeorian viitekehyksessä sekä 
suhteessa alueen historiallisiin syvärakentei-
siin. Hankkeen tulokset raportoidaan Rura-
lia-instituutin sarjassa. Lisäksi Järviseudul-
la järjestetään kotiseutuaiheinen seminaari 
vuoden 2017 aikana.

Pohjalainen kotiseutu -hanke toteutetaan 
yhteistyössä Järviseudun kotiseutuseuro-
jen kanssa. Hankkeen päärahoitus tulee 
Manner-Suomen maaseudun kehittämisoh-
jelmasta ja sen ovat myöntäneet kehittämis-
yhdistys Aisapari sekä Etelä-Pohjanmaan 
ELY-keskus. 
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Teksti ja kuva Marjo Särkkä-Tirkkonen

Luota, mutta todenna!

EU:n lainsäädännössä ei nykyisellään ole 
kaikille jäsenvaltioille yhtenäistä määritel-
mää ruokaväärennöksille. Raportoitujen 
petostapausten skaala ulottuu yksittäisistä 
pakkausmerkintävirheistä laajamittaiseen 
taloudellisen hyödyn tavoitteluun ja tarkoi-
tukselliseen kuluttajien harhaan johtamiseen. 
Esimerkiksi vanhentuneita tuotteita on voitu 
ohjata takaisin myyntiin päivämääriä väären-
tämällä tai hormoneilla on peitelty siipikarjan 
sairauksia. Perinteisen elintarvikevalvonnan 
keinoin ruokapetoksia ei välttämättä saada 
jäljitettyä. Siksi ruokapetoksia setvimään 
koulutetaan mm. Hollannissa ja Britanni-
assa erikseen kriminologeja. Pelkästään 
Britanniasta löytyy n. 20 organisoitunutta 
rikollisryhmää (organized crime group eli 
OCG), joiden päätavoite on hyötyä taloudelli-
sesti ruokapetoksia tehtailemalla. Kuluttajan 
kannalta huolestuttavaa on, että organisoitu-

neita rikollisryhmiä ei kiinnosta väärennösten 
elintarvikekelpoisuus. Jopa mineraaliöljyä on 
myyty ruokaöljynä.

Työkalu tunnistamiseen kehitteillä
Kasvava luomutuotteiden kysyntä ja luomu-
tuotteista saatava parempi hinta on tuonut 
tuoteväärennökset myös globaaleille luo-
mumarkkinoille. Valvontajärjestelmän ja 
-merkkien lisäksi on koettu tarpeelliseksi 
kehittää muitakin keinoja tunnistaa luomu-
tuote. Ryhmä eurooppalaisia tutkijoita selvitti 
Fast methods for authentication of organic 
plant based foods (AuthenticFood) -tutkimus-
hankkeessa erityisesti luomutuotteille omi-
naisia kemiallisia sormenjälkiä. Tavoitteena 
oli kehittää helppokäyttöinen, analytiikkaan 
perustuva työkalu tuoteväärennösten tun-
nistamiseen. Kuluttajalle tämä merkitsee 
elintarvikeketjun entistä parempaa läpinä-

Teksti Marjo Särkkä-Tirkkonen 
 

Yrtit ja mausteet  
väärennösten kärjessä
Luota, mutta todenna, sillä kaikki ei ole todellakaan sitä miltä näyttää. 
Tämä jäi erityisesti mieleen hollantilaisen pörssilistatun vähittäiskaup-
payrityksen Aholdin laatujohtajan Anita Scholte op Reimerin pu-
heenvuorosta Food Fraud Symposiumissa Wageningenin yliopistolla viime 
kesänä. Scholte op Reimer on elintarvikealan standardeja arvioivan ja 
monikansallisia yrityksiä edustavan GFSI:n (The Global Food Safety Ini-
tiative) hallituksen varapuheenjohtaja. Hänen mukaansa HACCP-koulutus 
(Hazard Analysis of Critical Control Points) ei ole riittävä ruokaväären-
nöstapausten havaitsemiseen. Siksi Aholdilla on käytössä HACCP:n lisäksi 
TACCP (Threat Analysis Critical Control Points) ja VACCP (Vulnerability 
Analysis Critical Control Points) järjestelmät. Lisäksi tähän valvontatyö-
hön on resursoitu erikseen oma auditoija. Luomutuotteet Anita Scholte 
op Reimer luokittelee korkean riskin tuotteiksi. 
 – Kun kauppaketjuumme tulee luomukampanja, niin Aholdin sisäänos-
tajat ovat valppaina. Suuren kysynnän tyydyttäminen ja pelko joutua 
tarjoamaan sisäänostajalle ”ei-oota” voi houkutella tavarantoimittajaa 
myymään tavanomaista luomuna, Stolte op Reimer toteaa.
 – Olen samaa mieltä, että pelkästään HACCP-koulutus ja HCCP-
periaatteen soveltaminen ei ole riittävä väline ruokaketjun toimijoille 
mahdollisista ruokapetoksista aiheutuvien vaarojen tunnistamiseen. Itse 
asiassa, HACCP-järjestelmää ei ole siihen alun perin suunniteltukaan, to-
teaa ylitarkastaja Jussi Peusa Eviran tuoteturvallisuusyksiköstä. 
 Monet globaalit elintarvikeyritykset lisäävätkin elintarviketurvalli-
suuden hallintajärjestelmänsä pariksi haavoittuvuuksien havaitsemiseen 
tarkoitetun järjestelmän, jotta yrityksen toimintaan kohdistuvat ruoka-
petokset havaittaisiin ajoissa ja ennakoiden. Elintarvikeketjussa mahdol-
lisesti piilevien haavoittuvuuksien havaitsemiseen on kehitetty VACCP-
lähestymistapa ja uhkia vastaan puolustautumiseen TACCP-järjestelmä. 
Peusan mukaan eri viranomaisten kesken VACCP:sta tai TACCP:sta ei ole 
Suomessa vielä juuri keskusteltu, mutta itse hän pitää VACCP:ia Suomen 
lähtökohdat huomioon ottaen ”nopeammin jalkautuksen tarpeessa ole-
vana”.
 – Elintarvikeväärennösten ja -petosten ennaltaehkäisy ja tunnista-
minen vaatii myös viranomaisilta uudenlaisia, perinteisestä elintarvike-
valvonnasta poikkeavia työtapoja ja valvontamenetelmiä ja myös entistä 
tehokkaampaa eri viranomaisten välistä yhteistyötä. Informaation välit-
tämisen parantamiseksi ja yhteistyömuotojen tehostamiseksi onkin tehty 
Evirassa ahkerasti työtä kuluneen vuoden aikana, Peusa kertoo. 
 Symposiumissa kävi ilmi, että eniten väärennetään ja muokataan yrt-
tejä ja mausteita, oliiviöljyä, kalatuotteita, maitotuotteita, lihatuotteita, 
kasvirasvoja, pähkinöitä, hunajaa ja mereneläviä. Eli siis lähes kaikkia 
elintarvikkeita. Eräs mielenkiintoinen ruoka-
väärennöksiin ja erityisesti mausteisiin liit-
tyvä ympäristö on nettimyynti. Belfas-
tilaisen Queensin yliopiston tekemän 
tutkimuksen mukaan nettimyyn-
nissä liikkuvista oreganomausteista 
jopa 24 % ei ole sitä mitä luvataan. 
Oreganosta liikkuu jopa 100 % 
väärennöksiä, jolloin oreganona on 
saatettu myydä esimerkiksi kuivattuja 
oliivipuun lehtiä.

Ruokaväärennösten määrä globaaleilla elin-
tarvikemarkkinoilla on kasvussa. Väärennös-
ten aiheuttaman rahallisen menetyksen arvo 
on n. 30–40 mrd US dollaria vuosittain. Elin-
tarvikeketjuun liittyvän rikollisuuden ehkäi-
semiseen liittyvät haasteet todetaankin mer-
kittäviksi Suomen elintarvikeketjua koske-
vassa kansallisessa valvontasuunnitelmassa 
vuosille 2015–2019. Suomessa on toistaiseksi 
vältytty vakavammilta ruokaväärennöstapa-
uksilta niin tavanomaisten kuin luomutuottei-
den osalta. EU:n sisämarkkinoiden luonteen 
takia elintarvikeväärennökset ylittävät kui-
tenkin usein jäsenvaltioiden rajat ja uhkaavat 
kaikkien unionin kansalaisten etua tai terve-
yttä. Vuonna 2013 aloitettiin säännöllinen tie-
donvaihto ruokaväärennöksistä Food Fraud 
Networkin (FFN) kautta EU:n jäsenmaiden 
kesken ja tähän mennessä ruokapetoksia on 
raportoitu yli 200.

kyvyyttä ja sitä, että ostettu tuote on todellakin sitä 
mitä väitetään. Kööpenhaminan yliopiston koordinoi-
massa hankkeessa Suomea edusti Helsingin yliopiston 
Ruralia-instituutti. Tutkimushankkeessa testattiin ja 
kehitettiin analyyttisiä menetelmiä erityisesti kasvi-
peräisten luomutuotteiden aitouden todistamiseksi. 
Mallielintarvikkeina olivat tomaatti ja durum-vehnä 
ja niistä tehdyt jatkojalosteet tomaattikastike ja pasta. 
 Analyyttisia lähestymistapoja olivat jaksollisen jär-
jestelmän alkuaineiden määrät ja niiden yhdistelmät, 
metabolomiikka sekä stabiilien isotooppien, mm. typen 
isotooppisuhteet. Mallielintarvikkeista seulottiin myös 
torjunta-ainejäämiä, niiden puuttumistahan on perin-
teisesti pidetty takeena luomutuotteesta. Lisäksi nel-
jässä hankkeen partnerimaassa (Saksa, Italia, Liettua 
ja Suomi) toteutettiin elintarvikeketjun eri toimijoille 
kohdennettu kysely liittyen elintarvikkeiden aitou-
teen. Kyselyllä haluttiin selvittää, mitkä kysymykset 
ja ongelmat tulevat tyypillisimmin esille esimerkiksi 
luonnonmukaisen ruoan aitouden todistamisessa. 
Myös viideltä analytiikkaa tekevältä ja kehittävältä 
tutkimusorganisaatiolta kysyttiin asiantuntijanäke-
myksiä liittyen analyysimetodeihin.
 Mikäli mitään analytiikkaa lähdetään kehittä-
mään, riittävä varmuustaso tuloksille on oltava, sillä vi-
ranomaiset eivät voi toimia suuntaa-antavien tulosten 
pohjalta. AuthenticFood-hankkeen mukaan todennä-
köisesti luotettavimmin tulisivat toimimaan erilaisten 
analyysien kombinaatiot. Kyselyyn vastanneista (N=71) 
36 oli törmännyt työssään ruokaväärennöksiin ja ruo-
kapetoksia pidettiin mahdollisena kaikissa elintarvike-
ketjun vaiheissa. Esimerkkeinä tapauksista mainittiin 
mm., ettei tuotteen maantieteellinen alkuperä vastan-
nut merkintöjä, raaka-aine oli korvattu edullisemmalla 
vaihtoehdolla, tuotetta oli laimennettu ja tuotteen lajike 
oli ilmoitettu väärin. Vastaajista 47 oli sitä mieltä, että 
analytiikkaa tarvitaan sertifiointidokumenttien lisäksi. 
Analytiikka voi olla tarpeen, kun tarvitaan objektiivisia 
tutkimustuloksia esimerkiksi oikeustapauksissa. Kyse-
lyyn osallistuneiden asiantuntijoiden mukaan tähän 
tarkoitukseen soveltuvaa analytiikkaa on jo saatavissa. 
Rutiininomainen näytteiden käsittely vaatii kuitenkin 
vielä kehittämistä eikä analytiikalla haluta toisaalta 
lisätä yritysten analyysitaakkaa kovin paljon nykyta-
sosta.
 Parhaina keinoina vähentää väärennösten toden-
näköisyyttä pidettiin jäljitettävyysjärjestelmien tehos-
tamista ja toimitusketjujen läpinäkyvyyden lisäämistä. 
Laatukäsitys aitouden osoittamisessa tulisi vastaajien 
mielestä olla laaja-alainen käsittäen elintarviketurval-
lisuuteen, ympäristöön, eläinten hyvinvointiin, jäljitet-
tävyyteen, tuotantotapaan ja alkuperään liittyviä teki-
jöitä. Globaalit elintarvikeyritykset panostavatkin tällä 
hetkellä voimakkaasti erilaisten jäljitettävyysteknolo-
gioiden kehittämiseen. Mahdollista on, että tulevaisuu-
dessa erilaiset raaka-aineet saavat oman yksilöllisen 
sormenjäljen, jota ei kukaan pysty väärentämään saati 
poistamaan.
 Kirjoittaja tekee väitöskirjaa ruokaan liittyvistä 
mainetekijöistä, aitoudesta ja luottamuksesta.Tällaisilla laitteilla voidaan tutkia nopeasti mm. öljynäytteiden aitoutta.
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Luomumaidontuotannossa 
toteutetaan kestävää  
ruoantuotantoa edistäviä  
tuotantotapoja

Eläimiä kunnioittavat  
tuotantotavat
Valtaosa luomulehmistä elää pihattonave-
toissa. Luomumaitoa tuotetaan myös joissain 
kymmenissä noin 25 lehmän parsinavetoissa, 
jolloin edellytyksenä on, että eläimet pääsevät 
talvella vähintään kahdesti viikossa ulos ja-
loittelemaan. Alle puolen vuoden ikäisiä vasi-
koita ja lihaeläimiä hoidetaan karsinoissa, nii-
tä ei saa kytkeä ollenkaan. Poikimista varten 
lehmälle tehdään parsinavettaankin poikima-
karsina. Jos syntynyt vasikka nupoutetaan, 
sen tekee aina eläinlääkäri käyttäen eläimen 
rauhoitusta ja pitkäkestoista kipulääkitystä. 
Kaikki luomulypsykarjan eläimet pääsevät 
kesällä päivittäin laiduntamaan. 

Elintarvikkeisiin kertyvä  
vierasainemäärä minimoidaan
Resistentit taudinaiheuttajat aiheuttavat niin 
kotieläinten kuin ihmistenkin sairauksien 
muuttumista yhä vaikeammiksi hoitaa. Luo-
mueläintuotannossa käytetään antibiootteja 
vain sairauksien hoidossa, ei ennaltaehkäise-
västi ja kasvunedisteenä, näin vähennetään 
antibioottiresistenssien taudinaiheuttajakan-
tojen lisääntymistä. Kun eläinlääkkeitä on 
käytetty, luomumaitoa ja -lihaa ei luovuteta 
elintarvikekäyttöön, ennen kuin lääkkeen 
varoaikaa on noudatettu kaksinkertaisena. 
 Luomujatkojalosteisiin lisätään vain vält-
tämättömimmät lisäaineet. Valmistajan käy-
tettävissä on 47 lisäainetta, mikä on noin yksi 
seitsemäsosa tavanomaisessa tuotannossa 
sallituista lisäaineista. Lisäaineryhmistä fos-
faatit, makeutusaineet ja arominvahventeet 
ovat luomussa kokonaan kiellettyjä, lihaval-
misteisiin saa käyttää noin puolet tavanomai-
siin lihavalmisteisiin sallitusta nitraatin tai 
nitriitin määrästä.

Kirjoittaja työskentelee projektisuunnitteli-
jana Luomuvalvonta pakollisesta rutiinista 
vahvuudeksi luomueläintiloilla -hankkeessa.

Juotko luomumaitoa tai -piimää työpaikan ra-
vintolassa? Kesällä 2016 julkaistu Valtioneu-
voston periaatepäätös julkisten elintarvike- ja 
ruokapalveluhankintojen arviointiperusteista 
sisältää vahvan puoltolauseen luomutuottei-
den käyttämisestä. Tavoitteeksi on asetettu, 
että julkisissa keittiöissä tarjotusta ruoasta 20 
% on luomua vuoteen 2020 mennessä, eri-
tyisesti pyritään kasvattamaan luomumaidon 
osuutta. Oletko miettinyt millaisia kestävyys-
ratkaisuja luomumaidontuotanto edustaa?

Kotimainen rehunviljely ilman 
tuontilannoitteita
Luomumaidontuotannon kotimaisuusaste on 
erinomainen, mikä on eduksi kansantaloudel-
le. Eläimet ruokitaan pääasiassa oman tilan 
luonnonmukaisesti viljellyillä apilapitoisilla 
nurmirehuilla. Korkean maidontuotannon 
vaiheessa lehmille annetaan lisäksi luomu-
viljeltyä rehuviljaa, hernettä, härkäpapua ja 
rypsirouhetta. Suomen luomulehmät syövät 
hyvin harvoin ulkomailta tuotua luomusoijaa.
 Kaikki luomurehut viljellään ilman ke-
miallisesti väkevöityjä lannoitteita, mikä 
vähentää rehuntuotannon riippuvuutta tuon-
tienergiapanoksista murto-osaan tavanomai-
sen rehuntuotannon energiariippuvuudesta. 
Lannan ravinteet muokataan maahan tarkas-
ti hyödyksi, mikä vähentää ravinnehuuhtou-
mariskiä.

Luomupellot ovat monimuotoisia 
lajistoltaan ja hyviä hiilinieluja
Kemiallisia torjunta-aineita, jotka haittaavat 
luonnon monimuotoisuutta, ei käytetä ollen-
kaan. Rikkakasvintorjunnassa käytetään 
mekaanisia menetelmiä ja monipuolista 
viljelykasvilajistoa. Öljyenergiaa tarvitaan 
luomutuotannossakin traktorien ja puimu-
reiden käyttämiseen. Moottoreissa syntyvät 
ilmastonmuutosta lisäävät hiilidioksipäästöt 
sitoutuvat kasvavan nurmen kautta maahan. 
Luomunurmet toimivat niin tehokkaasti hiili-
nieluina, että märehtijöiden pötsin tuottamat 
metaanipäästötkin kompensoituvat suurelta 
osin.

Luomumaidontuotanto 
Suomessa pähkinänkuoressa
Luomumaitoa tuotettiin 150 tilalla, 
lypsylehmiä oli 8500 vuonna 2015. 
Luomulehmiä oli 3 % kaikista Suomen 
luomulehmistä. Jalostukseen 
toimitettu maitomäärä oli 54,2 
milj. litraa. Määrä oli 2,3 % koko 
maassa tuotetusta maitomäärästä. 
Määrän kasvu on mahdollista, 
koska hankkeessa tehdyn kyselyn 
mukaan luomumaidontuotantoon 
siirtymisestä kiinnostuneita on 
kaikissa maakunnissa.

Teksti ja kuva Brita Suokas
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Arkipäivän oivalluksista 
pieniä elintarvikeinnovaatioita 
julkiselle sektorille 

Lähiruokaan ja julkiseen keittiöön liittyviä 
juttuja on näkynyt mediassa viime vuo-
sina runsaasti. ”Särki korvaa tonni-
kalan koulun keittiössä”, ”Yhteistyöllä 
paikallista leipää kuntalaisten ruoka-
pöytiin” tai ”Lähiruokatukku säästää 
tilausrumbalta”. Kaikissa näissä on 
yhdistävänä tekijänä pienen yrityk-
sen uusi tuote, uusi toimintatapa tai 
kokonaan uusi ajattelumalli. Voidaan 
hyvinkin puhua innovatiivisuudesta. 

Teksti Leena Viitaharju, Hanna-Maija Väisänen ja Merja Lähdesmäki | Kuvat Marjo Särkkä-Tirkkonen

Lähi-Inno – Räätälöimällä ammattikeittiöihin -hankkeessa tarkasteltiin pienten 
elintarvikeyritysten ja julkisten keittiöiden välisiä innovaatioprosesseja. 
Hankkeessa haastateltiin sekä pieniä innovaatioita toteuttaneita pk-
elintarvikeyrityksiä että heidän ostajinaan toimivia julkisen sektorin edustajia. 
Selvityksen keskeisiä tuloksia levitetään seminaarien ja työpajatyöskentelyn sekä 
loppuraportin ja lehtijuttujen kautta loppuvuonna 2016 ja vuoden 2017 alussa. 
Lisäksi julkaistaan opasvihko, jossa esitellään käytännön ideoita yhteistyön 
rakentamiseen pk-elintarvikeyritysten ja julkisen sektorin välille. Hanketta rahoitti 
maa- ja metsätalousministeriö.

Innovaatio voi kuulostaa liian isolta ja jopa 
pelottavalta niin pienestä elintarvikeyrityk-
sestä kuin ammattikeittiöstäkin. Innovaatio 
ei kuitenkaan aina välttämättä ole jotain suur-
ta, vaan se voi olla myös pienempi, tiettyyn 
tarpeeseen keksitty ratkaisu. 
 Lähi-Inno -hankkeessa on tarkasteltu 
innovaatioratkaisuiltaan erilaisia elintarvi-
keyrityksiä, jotka toimittavat tuotteitaan jul-
kiseen keittiöön. Haastatteluissa on tunnistet-
tu monia erilaisia keittiöiden erityistarpeista 
nousseita pieniä innovaatioita, joiden kautta 
pk-yritykset ovat pystyneet vahvistamaan 
omaa tavarantoimittajarooliaan.

Pienten yritysten ja julkisen  
keittiön innovaatioprosessi
Pienten elintarvikealan yritysten innovaati-
ot liittyvät usein jo olemassa olevan tuotteen 
ominaisuuksien parantamiseen tai erilais-
tamiseen, mutta mukaan mahtuu myös uu-
denlaisten, yksilöityjen logistiikkaratkaisujen 
kehittämistä ja käyttöönottoa. Nykypäivän 
vaatimukset julkisella ammattikeittiösekto-
rilla edellyttävät, että tuotteet on räätälöity 
asiakkaan tarpeeseen ja jalostettu pidemmäl-
le. Yksinkertaisimmillaan kyse on esimerkiksi 
leivän siivuttamisesta tai pullan koon pienen-
tämisestä.
 Mistä sitten innovaatiot kumpuavat? Ne 
voivat saada alkunsa keittiön tarpeesta tai 
toiveesta, yrittäjän omasta havainnosta keit-
tiön toiminnan tehostamiseksi tai kyse voi 

olla yrittäjän omasta uudesta ideasta. Keitti-
ön aktiivisuus ja positiivinen suhtautuminen 
on avaintekijä innovaatioiden alullepanossa ja 
kehittämisprosessissa. Toinen keskeinen teki-
jä on pk-yritysten ja ammattikeittiön kesken 
tapahtuva vuorovaikutus ja yhteistyö. Yksi 
väylä lisätä paikallisia innovaatioita ja myös 
paikallista tarjontaa julkisella sektorilla on 
käynnistää vuoropuhelu kaiken kokoisten 
tuottajien ja jalostajien kanssa.
 Innovaation syntymiseen tai sen kehit-
tämiseen vaikuttavat yrittäjien osaaminen, 
kiinnostuneisuus sekä yrityksen laitekanta. 
Vaikuttimena voi olla myös vahva tietoisuus 
ammattikeittiön tarpeesta, johon innovaa-
tiolla pystytään vastaamaan. Toisaalta mo-
tivoivana tekijänä voi olla, että innovaatiot 
mahdollistavat pysymisen julkisen keittiön 
toimittajana, jolloin se voi muodostaa talou-
dellisen kivijalan yritykselle. 

Joustavasti ja räätälöiden
Pk-yrityksien vahvuutena ovat joustavuus 
ja mahdollisuus tehdä pieniä sarjoja eri-
koistuotteita. Ne voivat joustavuudellaan 
ja erikoistumalla palvella julkisen sektorin 
erityistarpeita. Innovaatioiden kehittämistä 
voivat kuitenkin pienissä yrityksissä rajoittaa 
resurssien vähäisyys sekä toisaalta myös elin-
tarvikelainsäädäntö. 
 Julkisissa keittiöissä on tarvetta innovaa-
tioille; olivat ne sitten suuria tai pieniä. Se voi 
olla juuri se haluttu lisäarvo, jota julkiseen 
keittiöön toivotaan ja johon pk-yritykset voi-
vat vastata. Tällainen pieni innovaatio syntyy 
yleensä arkipäivän oivalluksista ja ratkaisuna 
johonkin rajattuun ongelmaan. Eikä se ole yri-
tyksen koosta kiinni. Yrityskohtainen räätä-
löinti voisi olla monille pienille yrityksille juuri 
se kilpailuvaltti, jolla erotutaan markkinoilla, 
voitetaan tarjouskilpailuja tai rakennetaan 
pitkäkestoisia liikesuhteita.

Teksti ja kuvat Tytti Klén  

Elokuvaa ja tomaatteja
Espanjan Almeriassa sijaitseva, vuonna 2008 perustettu osuuskunta BioSabor on rat-
kaissut tämän ongelman rakentamalla valtaisan määrän kasvihuoneita alueelle, jonka 
karuudesta saa hyvän tuntuman ajattelemalla maisemia, joissa italowesternien san-
karit vaeltavat – kyseisiä elokuvia alueella on nimittäin kuvattu. Valoa ja lämpöä on 
runsaasti, mutta elintärkeä puuttuva tekijä, vesi, on johdettava kasvihuoneille leveää 
tekokanavaa pitkin. 

Kasvihuoneissa on siellä täällä hotelleja pölytystä 
hoitaville mehiläisille.

Pääkonttorin yhteyteen avattiin v. 2015 laaja pakkaamohalli, jossa on 300 työntekijää. 
Työolosuhteisiin kiinnitetään erityistä huomiota – hallissa on mm. paljon luonnonvaloa.

”Kuinka 
maanviljelijä voi 

menestyä, jos tarjolla 
on vain kuivuutta, 
kiveä ja hiekkaa? 

Tomaattien varret saattavat kasvaa jopa 
20-metrisiksi, joten ne kierretään korkei-
den salkojen ympärille.

 BioSabor-osuuskunnassa on jäseninä 
25 viljelijää ja muovilla katettua tuotan-
toalaa on 100 hehtaaria. Päätuotteita ovat 
minitomaatit ja kurkut. Kaikki tuotanto on 
luomua, ja siitä 90 prosenttia viedään muu-
alle Eurooppaan. Nimi ”BioSabor” (englan-
niksi bioflavor) viittaa siihen, että yrityksen 
tavoitteena on tuottaa mahdollisimman 
laadukkaita ja hyvänmakuisia vihannek-
sia. Luomutuotannon ohella BioSabor pyr-
kii kaikessa toiminnassaan noudattamaan 
kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuun 
periaatteita.
 Osuuskunnan kasvihuoneissa ei käyte-
tä mitään kemikaaleja tai torjunta-aineita. 
Esimerkiksi tuholaistorjuntaa hoidetaan fe-
romonipuikoilla, jotka ripustetaan tomaat-
tisalkojen latvuksiin. Hyönteisten lisäänty-
minen estyy, sillä aine houkuttelee koiraat 
latvuksiin, jolloin ne eivät löydä lisääntymis-
ajaksi maahan pudottautuvia naaraita.
 Tomaatinviljelyssä BioSaborilla on ny-
kyisin 2,5 työntekijää hehtaaria kohti. Määrä 
oli aiemmin huomattavasti suurempi, koska 
tomaattien pölytys tehtiin käsin. Nyt pöly-
tyksen hoitavat kasvihuoneissa surraavat 
mehiläiset. 
 Lue lisää yrityksen nettisivuilta http://
www.biosabor.com
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Luomutuotannon tarkastelua 
aluetalouden näkökulmasta
Luomun aluetaloudelliset vaikutukset ja tuotannon edistäminen -hankkeessa selvitetään 
luomutuotannon aluetaloudellisia vaikutuksia nyt ja vuonna 2020. Hankkeen pää-
rahoittaja on Maa- ja metsätalousministeriö. Hankkeessa toteutettiin valtakunnalliset 
kyselyt luomutuottajille ja kuntapäättäjille.

Luomutuottajakyselyn vastaajista (n=840) 
lähes puolet uskoi luomutuotantonsa arvon 
pysyvän ennallaan vuosien 2014 ja 2020 vä-
lillä. Reilu kolmannes vastaajista arvioi tuo-
tantonsa arvon kasvavan vuoteen 2020 men-
nessä ja loput 18 % ennusti arvon pienenevän. 
Koko maan tasolla luomutuotannon kasvuksi 
arvioitiin keskimäärin 3 % vuosien 2014 ja 
2020 välillä. Maakunnittain luomutuotannon 
arvon keskimääräiset kehitysarviot vaihteli-
vat paljon. Suurin arvio oli Satakunnassa (11 
%) ja pienin Etelä-Pohjanmaalla (-9 %). Kyse-
lyn perusteella merkittävimmät tekijät, jotka 
vaikuttavat luomutuotannon arvon nousuun 
tai laskuun lähivuosina, ovat luomun kysyntä, 
byrokratian ja valvonnan määrä, luomutuot-
teiden hinta, tuotannon kannattavuus, tuet 
sekä tuottajan ikä. 
 – Kuntapäättäjäkyselyn vastaajista (n= 
276) suuri osa piti luomua hyvänä vaihto-
ehtona julkisiin elintarvikehankintoihin, 
mutta budjettipaineet ovat kunnissa kovat. 
Elintarvikkeisiin käytettävät määrärahat 
ovat viime vuosina yleensä pienentyneet, ja 
luomu koetaan liian kalliiksi. Ensisijainen 
kriteeri näyttää olevan kotimaisuus, mutta 
löytyi myös kuntia, joissa luomua käytetään 
elintarvikehankinnan kriteerinä, kertoo pro-
jektipäällikkö Leena Viitaharju.
 Luomutuotteisiin suhtauduttiin päättäjien 
keskuudessa pääasiassa positiivisesti, mutta 
luomu myös epäilytti. Arveltiin muun muas-
sa, että yksittäisten luomutuottajien volyymit 
eivät riitä kattamaan kunnallisten hankinto-
jen tarpeita, eikä luomutuottajien myyntiver-
kostoja tunnettu. Myös tuotteiden alhainen 
jalostusaste nähtiin mahdollisena esteenä 
kuntapuolelle pääsyssä, koska julkisessa keit-
tiössä on tarvetta ennen kaikkea pidemmälle 
jalostetuille tuotteille. Vastaajat totesivat, että 
Suomessa tarvittaisiin lisää luomun yleistä 
markkinointia ennen kuin kysyntää alkaisi 
heidän suuntaansa tulla niin paljon, että se 
oikeasti asettaisi heidät päättäjinä paineistet-
tuun tilaan.

Luomutuotannon aluetaloudelliset 
vaikutukset suurimmat Etelä-
Pohjanmaalla
Kokonaisuudessaan luomutuotanto työllistää 
Suomessa kerroinvaikutuksineen noin 
3 400 henkilötyövuotta. Kansantalouteen 
vaikutus on noin 680 miljoonaa 
euroa. Talous- ja työllisyysvaikutukset 
eroavat selvästi eri maakuntien välillä. 
Suurimmat vaikutukset ovat Etelä-
Pohjanmaalla, missä luomutuotan-
to työllistää yli 600 henkilötyö-
vuotta ja nostaa maakunnan 
taloutta 100 miljoonan euron 
verran kerroinvaikutuksineen. 
Myös Pohjois-Pohjanmaalla ja Pirkan-
maalla luomutuotannon työllisyys-
vaikutukset ylittävät 300 henkilötyö-
vuotta. 
 – Luomutuottajien arvioima kolmen pro-
sentin kasvu nykyisten luomutuottajien tuo-
tannossa saisi aikaan positiivisia vaikutuksia 
Suomen työllisyyteen ja talouteen. Työllisyys 

Luomutuotannon vaikutukset alueiden talouteen ja työllisyyteen

Maakunta/alue Vaikutus työllisyyteen, htv Vaikutus talouteen, milj. €

Etelä-Pohjanmaa 615 100

Etelä-Savo 159 23

Häme 181 24

Kaakkois-Suomi 176 29

Kainuu 132 27

Keski-Suomi 108 20

Lappi 31 7

Pirkanmaa 307 71

Pohjanmaa 292 63

Pohjois-Karjala 265 60

Pohjois-Pohjanmaa 356 82

Pohjois-Savo 259 57

Satakunta 71 17

Uusimaa 168 38

Varsinais-Suomi 276 43

Ahvenanmaa 15 8

Koko Suomi 3 411 683

kohentuisi noin 50 henkilötyövuoden verran 
ja talous kasvaisi 15 miljoonalla eurolla nykyi-
sestä vuoteen 2020 mennessä, toteaa projek-
tisuunnittelija Susanna Kujala.

Teksti ja kuva Marja Pulkkinen  
 

Miltä luomu maistui
Hallinnon näkökulmasta seurasin viikkoa 40 ”silmä kirkkaana”, miten maa-
kunnassamme luomun kehittyminen oikeasti konkretisoituu. Kirjaimellisesti 
lokakuun ensimmäinen viikonloppu oli luomua tulvillaan Mikkelissä.

olivat kunnossa ja tavarat loistavasti esillä. 
Asiakkaat suorastaan kilpailivat tuotteista ja 
kommentoivat, että kerrankin, kun saa aivan 
tuoretta leipää, juureksia jne., niitä täytyy os-
taa. Hinta ei ollut avainasemassa ostopäätöstä 
tehtäessä. Aito maku ja tuotteen turvallisuus 
sekä omassa maakunnassa kasvatettu tuote 
menivät eurojen edelle. Näitä kommentteja 
oli mukava kuulla ja kuunnella.
 Mukavaa oli myös saada kasvot metsien 
luomusertifiointihakemuksille. Yksi mielen-
kiintoisimmista näytteilleasettajista ja myös 
ns. kestopuheenaiheista, oli metsien luomui-
suus. Yleisesti ottaen Suomen metsiä pidetään 
puhtaina. Metsissä tehtävät metsänhoidolliset 
lannoitukset tai torjunta-aineiden käyttö ovat 
vähäistä – urean käyttö kantokäsittelyaineena 
on tyypillisin asia, mikä rajoittaa metsän saa-
mista luomuun. Muutoin voitaisiin yleisellä 
tasolla puhua ”luomumetsistä”- eli ymmärrän 
hyvin monen ajattelevan metsiemme olevan 
jo luomuja. Kuitenkaan tällaista määritelmää 
luomussa ei voida käyttää. Jotta pystymme 
osoittamaan metsiemme puhtauden, täytyy 
metsänomistajan liittyä luonnonmukaisen 
tuotannon valvontajärjestelmään. Metsän 
luomusertifoinnin jälkeen metsänomista-
ja voi sanoa tuottavansa luomupuolukkaa, 
luomumustikkaa ja luomuvadelmaa tai mitä 
antimia kunkin metsä tuottaakaan. Tällaisen 
oivalluksen teki anttolalainen Leena Hintik-
ka, joka reilu vuosi sitten ilmoitti metsänsä 
luomuun. Asiaan kuuluvien alkutarkastusten 
jälkeen ELY-keskus näytti toimijalle vihreää 
valoa ja tätä valoa hän on pitänyt esimerkilli-
sesti päällä. Hänen osastonsa tapahtumassa 
oli metsän hengen mukaan koottu ja aivan 
loistava esimerkki siitä, miten metsän ja luo-
mun voi tuotteistaa. 
Vastaus siihen, miltä se luomu maistui, lienee 
selvä. Se maistui hyvältä. Tapahtumaviikon-
lopun aikana yhdistyivät hienosti IFOAM:n 
määrittelemät luomun periaatteet: ekologi-
suus, terveys, reiluus ja huolenpito. Vastuu 
nykypolvista ja tulevista, yhteisen ympäristön 
ja elinmahdollisuuksien vaaliminen sekä elä-
vien systeemien ja kiertojen ymmärtäminen 
linkitettynä maahan, kasveihin, eläimiin ja 
ihmisiin yhdistyivät näiden päivien aikana. 
Maaseudun arvostus ja kunnioitus maanvil-
jelijän työtä kohtaan sai arvoisensa huomi-
on. Tapahtumassa oli varmasti monenlaista 
kulkijaa lääkäreistä siivoojiin ja tohtoreista 
asiantuntijoihin. Kuitenkin arvosta, asemas-
ta ja tittelistä huolimatta tiivistäisin päivien 
arvostuksen ja kohdevalon tämän päivän 
luomuviljelijään: ei niin suurta herraa maa-
ilmasta löydy, joka ei talonpojan kädestä söi-
si. Tämä vanha viisaus kävi toteen Mikkelin 
luomutapahtumassa. Viranomaisena olin 
vaikuttunut.

Halusin myös itse olla mukana ELY-keskuk-
sen edustajana tapahtumassa ja jalkauduin 
kuuntelijana perjantain asiantuntijasemi-
naariin ja lauantaina Kirkkopuistoon kerto-
maan ELY:n roolista luomun edistämisessä 
Etelä-Savossa. Jalkautuminen oli sekä itselle 
että myös kaikille muille tapahtumaan osal-
listuville erittäin vaikuttavaa. Positiivinen 
pöhinä villitsi paitsi Kirkkopuiston myös 
Tertin kartanon pihapiirin. Eteläsavolaiset 
luomuyrittäjät olivat tuoneet tuotteitaan 
myytäviksi ja maistettaviksi, ja kyllä tuotteil-

le riittikin ostajia. Osalta yrittäjistä loppuivat 
tuotteet jo puolen päivän jälkeen ja he myivät 
ei oota. Tuotteiden kysyntä yllätti siis kaikki. 
Kiertelin tuottajien pöydissä katselemassa, 
mitä ja miten he ovat tuottamiaan tuotteita 
lähteneet markkinoimaan eteenpäin ja täytyy 
sanoa, että he ylpeästi esittelivät niitä. Mis-
sä oli se perisuomalainen vaatimattomuus? 
Ei missään, enkä sitä kaivannutkaan. Sen 
sijaan tapasin iloisia, työstään ylpeitä maa-
seutuyrittäjiä, joiden pakkausmerkinnät 
kaikkien sääntöjen ja ohjeistuksen mukaan 

Leena Hintikan luomumetsäosasto Maista Luomu tapahtumassa Mikkelissä 1.10.2016.
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