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1 IP-ALUEEN ARVOKETJUN JA TUKITOIMIEN KUVAUS: ARVOKETJUN TOIMIJAT
ALKUTUOTANTO

ELINTARVIKKEIDEN VALMISTUS
LUOMU
FUNKTIONAALINEN UUDET
PROTEIINIT

Kalastus

Herne

Metsästys
Lukuisia
tuottajia
jalostuskentässä

Luonnontuotteiden
keruu
TUTKIMUSLAITOKSET

AMMATILLISET OPPILAITOKSET

Lukuisia pieniä
tuottajia

KORKEAKOULUT

TKI

TEKNOLOGIAKEHITTÄJÄT

Kaura
Pavut
Vehnä

KOSMETIIKKA

BIOENERGIA

SIVUVIRTOJEN
HYDÖYNTÄJÄT

RUOAN TUOTANTO

LUONNONVARAT

MAHDOLLISTAJAT

KEHITYSORGANISAATIOT JA JÄRJESTÖT

MAAKUNNAT

RAHOITUS

KLUSTERIT JA VERKOSTOT

Maakuntaliitot

*Toimijoiden nimet ja logot on esitetty raportissa tutkimuksellisessa mielessä ilman markkinointitarkoitusta eikä nimien/logojen esittämiseen siksi ole pyydetty erikseen lupaa

1 IP-ALUEEN ARVOKETJUN JA TUKITOIMIEN KUVAUS: TKI-TOIMIJAT

IP-alueella on useita eri TKI-toimijoita, jotka vastaavat elintarvikealan yritysten
tutkimus- ja kehitystarpeisiin
NÄISSÄ TEEMOISSA TKI-TOIMINTAA KAIVATAAN

TUTKIMUSLAITOKSET

Jalostusasteen
lisääminen

Sivuvirtojen
hyödyntäminen

Automaatio ja
teknologia

KORKEAKOULUT

Elintarvikeketjun
ekoteolliset symbioosit –
soveltuvuus Etelä-Savoon

Asiakastarpeiden
tunnistaminen

Ilmastoviisaita ratkaisuja
maaseudulle (VILMA)

Seafood Age

Uudistuva ja kasvava
Etelä-Savon ruoka-ala –
URAKKA

Kumppanuudella
ruokasektorille
vuorovaikutusta ja
innovatiivisuutta – KURVI

Vastuullista proteiinia
pöytään

Lähde luomun matkaan!
– Luomun lisäarvon
hyödyntäminen EteläSavon matkailuyritysten
liiketoiminnassa

Paikallisen osaamisen
kilpailukyky ja vienti

Likiruoka - Maaseudun
resurssien jakelun
kehittäminen
Elinkeinoa ja
liiketoimintaa
ruokaketjussa PohjoisKarjalassa – ELLI -hanke
Lihaa Etelä-Savosta

Ruokajälki – PohjoisPohjanmaan
elintarvikeketjujen
jäljitettävyyden ja
ruokaturvallisuuden
kehittäminen

ELOA – Elintarvikeviennin
osaaminen kasvuun
Työtä ja terveyttä
Kainuun luonnontuotteista
Ympäristöviisas viljelijä

Ruokariihi - Osaava
elintarviketalous PohjoisPohjanmaalle
Menesty maidolla

AFarCloud – Aggregate
Farming in the Cloud

Lisää luomua Itään
Ruokeva – ruokaa
kestävästi ja vastuullisesti

TÄMÄNHETKISTEN TKI-HANKKEIDEN TEEMOJA
Luomutuotannon
arvonlisäys

Lähteet: Mainitut organisaatiot

Innovatiivisuus ja
teknologiat

Ruokaturvallisuus

Arvoketjun tehostaminen
ja yhteistyö

Kilpailukyvyn ja
viennin tehostaminen

Toimijoiden nimet ja logot on esitetty raportissa tutkimuksellisessa mielessä ilman markkinointitarkoitusta eikä
nimien/logojen esittämiseen siksi ole pyydetty erikseen lupaa

1 IP-ALUEEN ARVOKETJUN JA TUKITOIMIEN KUVAUS: JULKISET TUKITOIMET

Suomessa on tarjolla laajalti erilaisia tukitoimia ja palveluita elintarvikealalle – tiedon
tulisi löytyä helpommin sitä tarvitsevalle
KANSALLISET
KEHITTÄMISOHJELMAT
MAKERAN MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN
VUODEN 2022 HANKKEET
”Makeran maa- ja elintarviketalouden tutkimus- ja
kehittämismäärärahalla rahoitetaan ensisijaisesti
sellaisia tutkimus-, kehittämis- ja selvityshankkeita,
jotka edistävät elinkeinon kannattavuutta ja
kilpailukykyä kestävällä tavalla tai tuottavat
hallinnonalan tehtävien hoitamisessa tarvittavaa
oleellista tietoa.”

MINISTERIÖN YHTEISTUTKIMUSMÄÄRÄRAHAA
(T&K-RAHOITUS)
”Myönnetään erityisesti sellaisiin tutkimus-,
kehittämis- ja selvityshankkeisiin, jotka tukevat
politiikkatoimien ja lainsäädäntöhankkeiden
suunnittelua, ennakointia, seurantaa ja vaikutusten
arviointia.”

(Maa- ja metsätalousministeriö)

Lähteet: Business Finland, ELY, maa- ja metsätalousministeriö, Ruokavirasto,
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto

KANSALLISET
TUKIPALVELUT

TUKIJÄRJESTELMÄT
EUROOPAN UNION TUET

PROAGRIA

”EU:n maataloustukijärjestelmät ovat EU:n
suora tuki, epäsuotuisten maatalousalueiden
luonnonhaittakorvaus (LHK), luomutuki sekä
ympäristökorvaus ja eläinten
hyvinvointikorvaus.” Lisäksi ERA-NET
hankkeita on esillä maa- ja
metsätalousministeriön sivuilla.
(MTK)

KANSALLISET TUET
”Kansallisia tukia Suomessa ovat pohjoinen
tuki, Etelä-Suomen kansallinen tuki ja
investointituet.”
(MTK)

ALUEELLISET TUET
Maakuntien liitot, leader-ryhmät ja muut
paikalliset toimijat koordinoivat, auttavat ja
rahoittavat toimintaa.

ProAgria on suurin yksittäinen alkutuotannon ja elintarvikealan
asiantuntijapalveluja tarjoava taho. ProAgria keskusten yhteydessä toimivien
Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskusten yritysneuvonnan ydinosaamista on
ruoka-, elintarvike- ja matkailualat.

BUSINESS FINLAND
Tarjoaa ilmaista kattavaa neuvontapalvelua esimerkiksi kasvuun ja
kansainvälistymiseen liittyviin asioihin.

ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSET (ELY)
ELY-keskukset ovat paikallisia keskeisiä toimijoita, joilla on maakuntien rajat
ylittäviä hankkeita. Ne tuottavat palveluita, rahoittavat ja koordinoivat
hankkeita esimerkiksi yrittäjille niin perustason neuvonnasta aina
yksilöidympään konsultointiin asti.

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ
Maa- ja metsätalousministeriön palveluihin kuuluu kansallinen edunvalvonta
koko ruoka- ja maataloussektorilla, ja tarkoituksena on varmistaa
kokonaisvaltaiset palvelut toimialan sisällä. Internetsivustolta löytyy tietoa
esimerkiksi eri rahoitusvaihtoehdoista ja kampanjoista.

MAA- JA METSÄTALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITTO
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK on ammatti- ja etujärjestö
maanviljelijöille, metsänomistajille ja maaseutuyrittäjille. Elinkeinoja yhdistää
se, että ne kaikki perustuvat uusiutuviin luonnonvaroihin ja niiden kestävään ja
taloudelliseen hyödyntämiseen. Palveluita on tarjolla laajalti edunvalvonnasta
neuvontaan ja koulutuksiin.
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1 IP-ALUEEN ARVOKETJUN JA TUKITOIMIEN KUVAUS: YLEISIMMÄT RAHOITUSRATKAISUT

Alkutuotanto ja elintarvikealalle on tarjolla laajalti eri rahoituspalveluita, mutta
rahoitus ei ole keskittynyttä
Tempo
Innovaatioseteli
KANSALLISET
KEHITTÄMISOHJELMAT Kiertotalouden

Explorer-tuoteperhe

investointiavustus

Suora EU-rahoitus Interregional Innovation Investments
Horizon

Eureka
Eurostars

EIB

Innovation Fund
EIC Accelerator

Messutuki

Ylikansalliset rahoitussohjelmat

(I3)
InvestEU Digital Europe
Life

Kasvumoottorit

Interreg
URBACT

LEADER-RYHMÄT

Co-Innovation ja Co-Creationrahoitus

Muut EU-rahoituslähteet
SME InnovFin Guarantee Facility

Sisämarkkinaohjelma

Euroopan aluekehitysrahasto*
Maaseuturahasto (esim. leader)*

PK-yritysaloite

Yritysrahoitus Energiatuki

Maatalous

Yrityksen kehittämisavustus

Euroopan aluekehitysrahasto*
Avustukset kalatalouden edistämiseen
Kolttalain mukainen rahoitus
Euroopan sosiaalirahasto
Porotalouden ja luontaiselinkeinojen Harkinnanvaraiset valtionavustukset
rahoitus
Maaseuturahasto (esim. leader)*
Maatilojen tuotannolliset investoinnit
Kunnostusavustukset

Maaseudun yritysrahoitus
Toimintaympäristön
Kuljetustuki
kehittämisavustus

Maakuntien
liitot
MUUT

Suomen Kestävän kasvun ohjelma

Veturiyritykset ja ekosysteemien
rahoitus
Tutkimus- ja kehittämistuki

Elinkeinosuunnitelman tuki

Maatalouden viljelijätuet
Nuoren viljelijän aloitustuki

Elinkeinokalatalouden rahoitus

EU-rahoituksen koordinointi

Maaseudun yritysrahoitus
Maaseudun hankerahoitus

Nefco

Ministeriöiden kehitystuet

Paikalliset hankkeet (esim. kunnat)
Pääomasijoitusyhtiöt

TESI

Hankkeen kautta pystyi hakemaan
rahoitusta yleishyödylliseen
kehittämis- tai
investointihankkeeseen sekä
yrityshankkeeseen.
Leader-rahoitusta pystyivät
hakemaan esimerkiksi yhdistykset,
alle 10 henkilötyövuotta
työllistävät yritykset, kunnat,
oppilaitokset ja säätiöt.

AKKE (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen
määräraha (kansallinen))

Euroopan aluekehitysrahasto*

Säätiöt

Kalatalous

Suomessa toimi 2014-2019 noin 54
leader-ryhmää, joiden rahoitus oli
tarkoitettu ruohonjuuritason
toimintaan. Hankkeiden kuluista
20% allokoitui kunnalle, 42%
maaseuturahastolle ja 38%
valtiolle.

Finnvera

Seuraava leader-kausi on 20232027.

Euroopan aluekehitysrahasto on EU-rahoitusta, jonka hankkeita koordinoi ELY-keskus ja maakuntien liitot.
Euroopan maaseuturahasto on EU-rahoitusta, jonka hankkeiden rahoitusta koordinoi Suomessa ELY-keskukset.
Lähteet: Business Finland, EU, ELY, Leadersuomi

Toimijoiden nimet ja logot on esitetty raportissa tutkimuksellisessa mielessä ilman markkinointitarkoitusta eikä
nimien/logojen esittämiseen siksi ole pyydetty erikseen lupaa
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1 IP-ALUEEN ARVOKETJUN JA TUKITOIMIEN KUVAUS: KANSAINVÄLISET KUMPPANUUDET JA YHTEISTYÖVERKOSTOT

Keskeiset kansainväliset kumppanuudet ja yhteistyöverkostot
Kansallinen taso
ProAgria tarjoaa mm. neuvontapalveluja elintarvikealan
yrityksille. Esimerkiksi Business Finland tarjoaa apua
kansainvälisten kumppanuuksien ja yhteistyöverkostojen
hyödyntämiseen. Kauppakamarit ja muut asiantuntijaverkostot
tarjoavat apua esim. vientiin liittyvissä kysymyksissä. MTK,
Luke ja Ruokavirasto ovat oman alansa erityisasiantuntijoita,
jotka tuntevat kansalliset ja globaalit haasteet.

Euroopan taso
Euroopan tasolla toimii useita kattojärjestöjä, jotka
tarjoavat elintarviketoimialan sisällä mahdollisuuksia
verkostoitua tarkemman erityisalan muiden yritysten
kanssa sekä tukea yrittämiseen.

Globaali taso
Maailmanlaajuisesti usealle toimialalle on Euroopan
tasoakin laajempi yhteistyöverkosto. Toiminnan
aktiivisuus vaihtelee suuresti riippuen toimialasta,
joidenkin verkostojen ollessa paljon aktiivisempia kuin
toisten.

Lähteet: Mainitut organisaatiot

Toimijoiden nimet ja logot on esitetty raportissa tutkimuksellisessa mielessä ilman markkinointitarkoitusta eikä
nimien/logojen esittämiseen siksi ole pyydetty erikseen lupaa

2 KÄRKIOSAAMINEN, VAHVUUDET JA
PULLONKAULAT
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2 KÄRKIOSAAMINEN, VAHVUUDET JA HEIKKOUDET: OSAAMISEN KESKITTYMINEN MAAKUNNITTAIN

Lapin ja Kainuun osaaminen keskittyy alkutuotannon päähän, kun taas PohjoisPohjanmaalla osaamista nähdään erityisesti lihan ja leipomotuotteiden jalostuksessa
Lapin erikoistuminen keskittyy erityisesti
alkutuotantoon ja luonnonvarojen hyödyntämiseen.
Lappi pyrkiikin kehittämään alkutuotantoaan
vientituotteeksi ja edistämään pienten yritysten
tehokkuutta ja vientivoimaisuutta.
Lapin TKI-tarpeet keskittyvät erityisesti
luonnonvarojen käytön tehostamiseen sekä
jalostusarvon paikalliseen kasvuun, jotta voitaisiin
lisätä pääoman osuutta alkutuotannon toimijoille,
estää pääoman valuminen Lapin ulkopuolelle sekä
hyötyä Lapin ainutlaatuisista raaka-ainevarannoista.

Pohjois-Pohjanmaan elintarvikealan toiminta on
muita maakuntia laajempaa ja osaaminen
keskittyy elintarvikkeiden jalostukseen erityisesti
liha- ja leipomotuotannossa. Myös
perunantuotanto on alueella vahvaa.
Pohjois-Pohjanmaalla TKI-tarpeiden keskiössä on
tunnistettu automaatio- ja robotiikkaosaamisen
kehitys sekä tuotannon ja jakelun toimintamallien
tehostaminen. Alueella halutaan kehittää
innovatiivisia ratkaisuja tilaus-toimitus-ketjun
kehittämiseen ja hallintaan sekä hyödyntää
tiedolla johtamista ja big dataa. Lisäksi
jalostusastetta halutaan kasvattaa entisestään.
Karttakuva: Powered by Bing - ©GeoNames, Microsoft, TomTom, Wikipedia

Alkutuotanto
ja poronlihan
tuotanto
Vihannesten,
marjojen ja
hedelmien tuotanto

Liha- ja
leipomotoiminta

Kainuussa erityisosaamista löytyy
alkutuotannon maataloudesta ja
luonnontuotteista. Näitä pyritäänkin
kehittämään Kainuun ruokastrategian
puitteissa vuosien 2020 ja 2027 välillä.
Kasvutarpeita on tunnistettu jalostuksessa,
sillä Kainuussa halutaan lisätä paikallista
elintarvikkeiden jalostusta. Näin ollen TKItarpeet keskittyvät erityisesti
jalostusosaamisen kehittämiseen paikallisten
yritysten keskuudessa. Lisäksi kilpailukykyä,
vientiosaamista sekä yhteistyöverkostoja
halutaan vahvistaa alueella.

2 KÄRKIOSAAMINEN, VAHVUUDET JA HEIKKOUDET: OSAAMISEN KESKITTYMINEN MAAKUNNITTAIN

Itä-Suomessa osaamista on tunnistettu luomutuotannossa sekä alkutuotannon
vaiheissa
Keski-Pohjanmaa on erikoistunut alkutuotantoon
ja on kokoaan isompi toimija maataloudessa.
Alkutuotannon osuus elinkeinotoiminnasta
maakunnan sisällä on suurempi verrattuna
maakuntiin keskimäärin. Lisäksi KeskiPohjanmaan optimaalinen maantieteellinen
sijainti vientinäkökulmasta tuo mahdollisuuksia
alueelle.

Alkutuotanto

TKI-tarpeita nähdään erityisesti biomassan
arvoaineiden hyödyntämisessä, sillä paikallisten
yritysten omat resurssit ja osaaminen ovat
rajallisia pienen kokonsa takia. Lisäksi
jalostamisastetta halutaan kasvattaa.
Etelä-Savon eritysosaamisena nähdään erityisesti
kalanjalostus. Alueen vahvuutena nähdään puhtaat
vesistöt ja sisävesikalojen jalostus. Lisäksi alueen
lihajalostus on kehittynyttä ja raaka-ainetuotanto
nähdään monipuolisena.
Etelä-Savon elintarvikealan toiminta on aktiivista
TKI-toiminnan osalta. Alueella toimii mm.
Ekoneum, joka tuottaa TKI-hankkeita alueella,
kehittäen elintarvikealan arvoketjun eri osia ja
osaamista. TKI-tarpeita on tunnistettu mm.
täydennyskoulutuksen sekä tietoa ja teknologiaa
hyödyntävien ratkaisujen käyttöönoton ja
kehittämisen osalta. Lisäksi tiedonvaihtoa pitäisi
lisätä toimijoiden välillä.
Karttakuva: Powered by Bing - ©GeoNames, Microsoft, TomTom, Wikipedia

Maito- ja
luomutuotanto

Pohjois-Savon osaaminen on näkyvillä erityisesti
luomu- ja maitotuotannossa. Lisäksi marjatuotanto
alueella on näkyvää, sillä alueella tuotetaan noin
kolmannes koko Suomen mansikantuotannosta.
Alueella on aktiivista TKI-toimintaa elintarvikealaan
liittyen useilta toimijoilta. Pohjois-Savon TKI-tarpeet
keskittyvät teknologioiden edistämiseen. Lisäksi
asiakastarpeiden parempi tunnistaminen on
nostettu keskeiseksi kehityskohteeksi alueella.

Leipomotoiminta,
marjanviljely
Kalanjalostus

Pohjois-Karjalan erityistä osaamista on
marjanviljely sekä leipomotoiminta.
Pohjois-Karjalan osaaminen keskittyy
alkutuotannon puolelle ja luomu-tuotantoa
alueella on nähtävillä suhteellisen paljon.
Myös luonnontuotteissa nähdään
mahdollisuuksia.
TKI-tarpeina nähdään erityisesti
luonnontuotteiden jalostuksen sekä yleisesti
teollisen tuotannon lisääminen, sillä alueen
yritysten tämänhetkinen
investointikapasiteetti on rajallista. Lisäksi
alueella täytyisi panostaa osaajien
houkutteluun.

2 KÄRKIOSAAMINEN, VAHVUUDET JA HEIKKOUDET: ARVOKETJUN VAHVUUDET

Itä- ja Pohjois-Suomen kärkiosaaminen ja vahvuudet keskittyvät vahvasti arvoketjun
alkupäähän
RAAKA-AINEET JA
LUONNONVARAT

• Raaka-ainevarannot on tunnistettu erityiseksi kärjeksi poikkileikkaavasti IP-alueen maakunnissa. Esimerkiksi
Lapista löytyy merkittäviä raaka-ainevarantoja ja mm. Etelä-Savossa on ainutlaatuisen puhdasta vesistöä ja maaalaa, mikä edesauttaa puhtaiden raaka-aineiden kasvua alueella. Luonnonvarojen skaala alueella on kattava, ja
tarjoama yltää sienistä ja marjoista väinönputkeen asti.
• IP-alueen raaka-aineet on tunnistettu tärkeäksi vientivaltiksi, jonka hyödyntämisen kautta alueelle voitaisiin
saada runsastakin kasvua.

MAATALOUS

• Maataloutta harjoitetaan IP-alueella merkittävästi ja alueen arvoketjussa maataloustuotannon rooli korostuu
vahvempana verrattuna Etelä- ja Länsi-Suomeen. Vaikka valtakunnallisesti maataloutta esiintyy paljon myös
Etelä- ja Länsi-Suomessa, on IP-alueen vahvuutena hyvät luonnon puitteet tekemiseen mm. laajempien maaalojen ja runsaan veden määrän ansiosta, tehden alueesta ainutlaatuisen maataloustuotannon kannalta.

LUOMUTUOTANTO

• Luomun kysyntä on ollut jatkuvassa kasvussa viimeiset kymmenen vuotta ja myynti on jopa tuplaantunut
samassa ajassa. Kysyntä ei rajoitu vain Suomeen, vaan Euroopassakin luomun kysyntä on ollut kasvussa.
• IP-alueella luomutuotanto on runsasta ja esimerkiksi Etelä-Savo toimii yhtenä Suomen luomutuotannon
keskeisimpinä maakuntina tarjoten kattavasti TKI- ja yritystoimintaa.

SIJAINTI

• IP-alue on logistiikan ja saavutettavuuden puolesta vahvoilla verrattuna Ruotsiin ja Norjaan. Lisäksi IP-alueella on
vahvat suhteet kaikkiin naapurimaihin, mikä osaltaan tarjoaa mahdollisuuksia arvoketjun kehittämiselle.
• Erityisesti Lappi ja Järvi-Suomi ovat matkailun kannalta keskeisiä kohteita. Runsas matkailu tarjoaa
mahdollisuuksia elintarviketuotteiden paikalliseen vientitestaukseen, sillä paikallisten yritysten ei tarvitse viedä
tuotteita ulkomaille testattavaksi. Myös ruokamatkailu on lisääntynyt IP-alueella ja matkailua muodostuu ruoan
ympärille. Esimerkiksi Etelä-Savossa ruokamatkailua on kehitetty pitkään ja Pohjois-Savossa ruokamatkailua on
kehitetty European Region of Gastronomy-tunnustukseen liittyen.
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2 KÄRKIOSAAMINEN, VAHVUUDET JA HEIKKOUDET: YLEISET PULLONKAULAT
Vaikea muuttaa
lyhyellä aikavälillä

Kriittinen,
fokusoitava

PULLONKAULA

Helposti
vaikutettava

KUVAUS

Koulutustoiminta on jäänyt
perusosaamisen tasolle

Koulutuksen osalta pullonkaulana kasvun mahdollistamiselle on syvällisen osaamisen koulutuksen puute. IP-alueella tarjotaan
peruskoulutusta elintarvikealaan liittyen, mutta jos halutaan mennä perusopintoja syvemmälle, IP-alueen koulutuksessa tulee
seinä vastaan.

Yritysten pieni koko alueella

Yritysten pieni koko johtaa siihen, että yhteistyöstöön ja klusteroitumiseen osallistuminen on vaikeaa, sillä yritykset eivät pääse
irtautumaan päivittäisistä tehtävistään. IP-alueella on puutetta keskikokoisista yrityksistä, jotka aktiivisesti pitäisivät
elintarvikealaa elinvoimaisena ja pystyisi osallistumaan erilaisiin tapahtumiin ja tekemään kehitystyötä alueella.

Keskittyminen spesifiin
tuotekehitykseen yrittäjyyden ja
kasvun sijaan

Jalostustoiminnan sijainti
IP-alueen ulkopuolella

IP-alueella on nähtävillä, että toimijat ja koulutus keskittyvät suurelta määrin tuotekehitykseen yritysnäkökulman sijaan. Tämän
johdosta IP-alueelle päätyvät elintarvikealan toimijat keskittyvät yrityksen kasvupolkujen tunnistamisen sijaan spesifien tuotteiden
tuotantoon.

IP-alueen yksi keskeinen ongelma elintarvikealalla on jalostustoiminnan valuminen Etelä- ja Länsi-Suomeen. IP-alue tunnetaan
rikkaista luonnonvaroista ja alkutuotannosta, mutta elintarvikealan täysi potentiaali jää uupumaan, kun arvoketjun loppupää
toimii IP-alueen ulkopuolella.

Hintakeskeisyys laadun sijaan

Hintakeskeisyys on yksi kriittisimmistä pullonkauloista niin IP-alueen kuin muunkin Suomen alkutuotantotoimijoiden toiminnan
kasvussa. Suomen elintarvikemyynti ja markkinointi keskittyy suurelta osin hintaan, vaikka asiantuntijoiden mukaan suomalaisilla
olisikin varallisuutta panostaa laatuun.

Tiedonlähteiden hajanaisuus

IP-alueella on useita TKI-toimijoita, mutta koko alueen kattavasta keskitetystä tietolähteestä on puutetta. Lisäksi yrityksiä pitäisi
kannustaa yhteistyöhön tiedonjaon suhteen, jotta pienet toimijat pystyisivät tehostamaan omaa toimintaansa saamalla oppeja ja
tietoja toinen toisiltaan.

Arvoketjun alkupään asema
verrattuna loppupäähän

Arvoketjun loppupää, eli kaupat ja kuluttajat, ovat tällä hetkellä vahvassa asemassa elintarvikealan arvoketjussa. Kauppoja on
vain muutama ja kuluttajat arvostavat laatua enemmän hintaa, mikä on johtanut tilanteeseen, että arvoketjun alkupää joutuu
tinkimään kannattavuudesta saadakseen tuotteet eteenpäin arvoketjussa.

Vientihalukkuuden puute

Asiantuntijat ovat tunnistaneet, että IP-alueen yritykset haluavat keskittyä suurelta osin Suomen markkinoille, mikä hidastaa
kasvun toteutumista. Lisäksi IP-alueen yritysten pieni koko on johtanut tilanteeseen, ettei yrityksillä ole edes kapasiteettia keskittyä
vientimahdollisuuksien tarkasteluun, vaikka halua olisi.

Markkinoinnin osaaminen

Pullonkaulana erityisesti arvotuotteiden markkinoille tuomisessa on markkinoinnin puute, sillä esimerkiksi alkuperämerkintöjä ja
terveysvaikutuksia on kriittistä tuoda esille kasvun toteuttamiseksi.

MUUTOSVALMIUS

3 KUVAUS KASVUAIHIOISTA
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3 KUVAUS KASVUAIHIOISTA: ARVOTUOTTEIDEN VIENTIPOTENTIAALI

• Vientipotentiaalia lisää mahdollisuus
testata tuotteita paikallisesti runsaan
matkailun ansiosta.

PUHTAIDEN RAAKA-AINEIDEN
JA LUOMUTUOTANNON
KANSALLINEN SEKÄ
KANSAINVÄLINEN
VIENTIPOTENTIAALI
ARVOTUOTTEINA

• IP-alueen elintarviketuotannon
kehittäminen arvotuotteisiin
bulkkituotannon sijaan voi tarjota
alueelle kasvupotentiaalia.
• Kasvupotentiaalin realisoitumiseksi
täytyy keskittyä markkinoinnin
kehittämiseen, jotta lisäarvo saadaan
kommunikoitua kuluttajille
mahdollisimman tehokkaasti.
• Myös tutkimusta terveysvaikutusten
todentamiseksi täytyy tuoda
tehokkaammin yritysten ja kuluttajien
tietoon.

PULLONKAULAT

• IP-alueella on paljon puhtaista ja
ainutlaatuista luonnonvaroista ja
luomutuotannosta derivoitavaa
vientipotentiaalia, mikä kiinnostaa
ulkomaalaisia kuluttajia.

ONNISTUMISEN
MITTARIT

KUVAUS AIHIOSTA

TOIMIJAT
MAHDOLLSITAJINA

Puhtaiden raaka-aineiden ja luomutuotannon hyödyntäminen viennissä on tunnistettu
potentiaalisena kasvuaihiona IP-alueen elintarvikealalla
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Oppilaitokset ovat mukana kehittämässä arvoketjun eri alueita
Alueen kehittämisyhtiöt tarjoavat resursseja ja mahdollisuuksia
paikallisille yrittäjille.
Luonnonvarakeskus avustaa tutkimuksessa kestävän alkutuotannon ja
elintarvikealan osalta.
ProAgrian laaja palveluvalikoima kehittyy entisestään ja niitä käytetään
aktiivisesti.
Julkiset toimijat, esim. kunnat ja maakunnat osallistuvat vahvuuksiensa
kautta.
Klusterit toimivat aktiivisesti sekä vertikaalisesti että horisontaalisesti.
Yritykset ovat usein pieniä, eikä niillä ole riittävästi resursseja.
Haluttomuus edistää vientiä, ja korkea kynnys kasvaa uusilla tavoilla.
Etäisyydet lisäävät kustannuksia ja vaativat suhteessa enemmän
resursseja.
Brändien kehittämiseen ja markkinointiin tarvitaan osaamista ja
kokemusta.
Tuotteiden jatkojalostus vaatii resursseja ja rahoitusta.
Jalostusarvo kasvaa, tilojen ja yritysten määrä lisääntyy.
Suomalaisen ruuan tunnettuus kasvaa maailmalla.
Korkean jalostusarvon tuotteiden osuus sisäisestä ja ulkoisesta viennistä
kasvaa.
Uniikkien korkean jalostusarvon tuotteiden määrä kasvaa kansallisesti ja
kansainvälisesti.
Syntyy verkostoja jotka hyödyntävät yhteistoimintaa mm. tuotekehityksen
ja jalostuksen osalta.

3 KUVAUS KASVUAIHIOISTA: CASE

Arctic Warriors ja Peltolan Juustola ovat mainioita esimerkkejä
arvotuotteiden tarinallistamisesta
Arctic Warriors
•

Arctic Warriors on Narkauksen kylästä Lapista kotoisin oleva luontaistuotteiden tuottaja,
joka tarjoaa paikallisten viljelijöiden tuotteita jatkojalostettuina omassa verkkokaupassa ja
jälleenmyyjien kautta.

•

Yrityksen valikoimassa on luontaistuotteita kuten juomia, jauheita ja eliksiirejä, joiden
alkuperä on Lapin luonnon tarjoamassa.

•

Arvotuotteiden taustalta löytyy hieno tarina, joka kuvastaa Lapin aitoja ja uniikkeja etuja
elintarviketeollisuudessa. Tuotteita tuodaan jälleenmyyjille ympäri Suomen, ja vahva
brändi tuo tunnettuutta koko arktiselle alueelle.

Peltolan Juustola
•

Suonenjoella Pohjois-Savon maakunnassa sijaitsevalla Peltolan Juustolalla on pitkät
perinteet, mutta alueellisen kehitysyhtiön tarjoama tuki on mahdollistanut jatkuvan
kehittämisen.

•

Monia palkintoja voittanut juustola on hieno esimerkki yrittäjälähtöisestä
kehitystoiminnasta joka hyödyntää alueellisia vahvuuksia.

3 KUVAUS KASVUAIHIOISTA: VERKOSTOITUMINEN

• Verkostojen kautta pienet yritykset
pystyvät tukemaan toisiaan ja
löytämään symbiooseja, joiden kautta
toimijat pystyisivät parantamaan
asemaansa markkinalla.

PAIKALLISTEN YRITYSTEN
KLUSTEROITUMINEN JA
YHTEISTOIMINTA ARVOKETJUN
ALKUPÄÄN VAHVISTAMISEKSI

• Yhteistyöstä johtaen yhtenä
kasvuaihiona on tunnistettu
yhteistoiminnallinen tehokkuus, jossa
muun muassa keskuskeittiöt ovat
keskeisessä roolissa. Keskuskeittiöiden
ja muun vastaavan yhteistoiminnan
kautta paikallisia alan yrityksiä
pystytään tuomaan tehokkaasti yhteen
ja rakentamaan yritysten tarjoamista
osista kokonaisuuksia.

PULLONKAULAT

• Yhteistyö ja verkostotoiminta on
tunnistettu yhdeksi tärkeäksi osaksi
kasvun saavuttamiseksi IP-alueella niin
suoran yritystoiminnan kuin
rahoitusmahdollisuuksienkin osalta.

ONNISTUMISEN
MITTARIT

KUVAUS AIHIOSTA

TOIMIJAT
MAHDOLLISTAJINA

Paikallisten yritysten välinen yhteistyö ja yhteistoiminnallinen tehokkuus ovat keskiössä
arvoketjun alkupään vahvistamisessa
• Elinkeinorajapinta – Alkutuotanto, julkinen ja yksityinen ravitsemispalvelu ja
elintarvikkeiden jalostajat.
• Alueella toimivat klusterit tukemassa yritysten yhteistä kehittämistä.
• Oppilaitokset ja järjestöt osaamisen kehittämisessä – oppilaitokset opettavat
ajantasaisia tarpeita ja auttaa opiskelijoita tekemään työelämälähtöisesti tehtäviä.
Oppilaitokset ovat mukana hankkeissa, jotta saadaan ajantasaista tietoa opiskelijoille.
• Rahoitusasiantuntijat, kuten ELY-keskukset ja Leader-ryhmät rahoituksen
varmistamisessa.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Yrityksiä ei ole tarpeeksi mukana kehittämistoimenpiteissä alkuvaiheesta lähtien
Kehittämistoimet nähdään vaivalloisena/ tarpeettomana
Osaamisen puute
Yritysten koko
Liian laajat hankkeet jolloin ei saada konkretiaa toteutumaan
Pitkät välimatkat haastavat yhteistyötä
Muutamat tiiviit toimijat tekevät yhteistyötä, mutta tieto ei levity laajalle

Tulokselliset mittarit, kuten alueen yritysten liikevaihdon ja kannattavuuden kasvu
Yritysten lukumäärä kasvaa alueella
Yritystyytyväisyys kasvaa – tätä voidaan mitata mm. kyselyiden ja barometrien avulla
Aluetaloudelliset vaikutukset
"Älykkäämmät" ja kehittyvät toimintamallit – Toimivia ja tuloksellisia toimintoja sekä
jatkuva toiminnan kehittäminen
• Paikallisen arvoketjun kehittyminen näkyy klusterien kasvuna ja paikallisen
elintarvikkeen lisääntyvänä käyttönä

3 KUVAUS KASVUAIHIOISTA: JALOSTUS

• Jalostusasteen nostattamiseksi
tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä,
jotta voitaisiin löytää uusia ideoita ja
tekniikoita.

KESTÄVÄN KALA-, MAITOJA LIHAJALOSTUKSEN
KAUTTA TIE KASVUUN

• Riittävä aktiivinen ja monipuolinen
viestintä on myös keskeisessä osassa
osaamisen levittämisessä. Lisäksi
kaivataan laajempia ja ylimaakunnallisia
kehittämistoimia.
• Sopimustuotannosta irrallinen
jalostusarvon nostaminen pitäisi olla
keskiössä

PULLONKAULAT

• IP-alueella yhtenä kriittisimpänä
tekijänä elintarvikealan yritysten
kasvussa on paikallisen jalostusasteen
kasvattaminen maataloustoiminnasta
elintarviketuotteisiin, jotta voitaisiin
lisätä kannattavuutta sekä estää
elintarvikealan toiminnan valuminen IPalueen ulkopuolelle.

ONNISTUMISEN
MITTARIT

KUVAUS AIHIOSTA

TOIMIJAT
MAHDOLLISTAJINA

IP-alueen elintarvikealan arvoketjun jalostusasteen nostaminen on välttämätöntä
elintarvikealan kehittymiseksi
• Korkeakoulut – Koulutusmahdollisuuksia tarvitaan enemmän ja laajemmilla
aihealueilla maakuntiin. Esimerkiksi XAMK:n Lähikalafoorumi on keskeinen
lajittelun, logistiikan ja kalan jäljitettävyyden teemoissa.
• Tutkimuslaitokset ja järjestöt tukemassa kehitystoimenpiteitä ja TKI-toimintaa.
• Kunnat
• Rahoitusasiantuntijat, kuten ELY-keskukset ja Leader-ryhmät, rahoituksen
varmistamisessa.

•
•
•
•
•
•

Vahva sopimustuotanto ja sopimususkollisuus
Yritysten yhteistyökyvykkyyden puute
Markkinan pirstaloituminen
Kapea-alainen tuotanto
Jalostustoiminnan ja -osaamisen sijainti IP-alueen ulkopuolella
Keskittyminen spesifiin tuotekehitykseen yrittäjyyden ja kasvun sijaan –
vaikeus lähteä kasvamaan nykyisen toiminnan ulkopuolelle
• Heikko taloudellinen tilanne esteenä uusille kokeiluille

• Uusia yrityksiä tai uusia tuotteita
• Ruoka-alan aluetaloudellisen merkityksen kasvu liikevaihdon ja työllistämisen
(htv) kautta
• Jalostusarvo työllistä kohti kasvaa nopeasti
• Uusien tuotteiden lukumäärä arvoketjussa

3 KUVAUS KASVUAIHIOISTA: CASE

Lapin porotuotanto toimii esimerkkinä maatalouden kipupisteiden
ylittämisestä

•

Porotaloudessa kohdattiin ongelmia lihan hinnan suhteen, kun yksi poronlihan
päätukkuostajista joutui konkurssiin ja poronlihan hinta romahti kysynnän ja tarjonnan
epätasapainon saralla, mikä veti pienet poronlihan tuottajat ahdinkoon.

•

Poronlihan raaka-ainetuottajat alkoivat luomaan verkostoa Lapin alueelle ja pystyivät tätä
myötä lisäämään vähitellen lisäämään omaa jalostustoimintaa. Tätä myötä pienten
toimijoiden jalostustoiminta alkoi imemään raaka-ainetta eikä suurteollisuus pystynyt
sanelemaan poronlihan hintoja. Nykyään kulutukseen päätyy noin 2.5 miljoonaa kiloa
poronlihaa, josta noin puolet päätyy suuriin ostoliikkeisiin ja puolet pienjalostukseen tai
suoramyyntiin.

•

Verkostojen ja tätä myötä jalostuksen lisäämisen kautta poronlihan hinta on saatu
elvytettyä järkeviin hintoihin. Kriittisenä tekijänä verkostojen ja jalostuksen kasvattamisen
lisäksi on asiakkuuksien saaminen omiin käsin.
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3 KUVAUS KASVUAIHIOISTA: KANNATTAVUUDEN MALLINTAMINEN

• Arvoketjun täydentämiseksi ja sen
kautta kasvun tukemiseksi pienille
yrittäjille täytyisi pystyä mallintamaan
laskennallinen tuotantopotentiaali,
resurssit ja osaaminen.
• Tuotantopotentiaalin esittäminen on
pysynyt usein ylätasolla eikä
mallinnusta ole toteutettu, mikä on
vaikeuttanut yritysten uskallusta lähteä
kehittämään toimintaa nykyistä
pidemmälle.
• Markkinatutkimus uusille tuotteille,
onko menekkiä.

• Korkeakoulut ja tutkimuskeskukset mallintamisen toteuttajina – esim.
Lukella keskeinen rooli tutkivana tahona mallintamisen edistämisessä
• Kehitysjärjestöt, kuten Proagria ja Maa- ja kotitalousnaiset, tiedon
välittäjänä
• Laskentatoimi yritysrajapinnassa, jossa tapahtuu konkreettinen
toimialakohtainen mallinnus mm. yritystoiminnan kannattavuudesta,
potentiaalista ja asiakaskentästä

•
•
•
•
•
•

Koulutuksen puute
TKI-tulosten vieminen käytäntöön on haasteellista
Kehittämistoimet nähdään vaivalloisena ja tarpeettomana
Heikko taloudellinen tilanne esteenä uusille kokeiluille
Rahoituksen saaminen haastavaa
Elintarvikesektorin voimakas keskittyminen ja alkutuottajan huono
mahdollisuus kilpailuttaa ostajia. Ostajan määräävä asema.

• Yhteistyö eri toimijoiden kesken

• Tarvitaan aina kysynnän realisoitumista
paikallisella tasolla. Tämä edellyttää
hankintapäätöksiä tekevien
tiedottamista ja koulutusta, jotta
hankinnat voidaan tehdä niin, että
myös pienet toimijat voivat osallistua
kilpailutuksiin.

ONNISTUMISEN
MITTARIT

KANNATTAVUUDEN
MALLINTAMINEN
ARVOKETJUSSA

PULLONKAULAT

KUVAUS AIHIOSTA

TOIMIJAT
MAHDOLLISTAJINA

Laskennallinen kannattavuus täytyy pystyä mallintamaan, jotta pienet yritykset saadaan
mukaan kehitystoimiin

• Tulokselliset mittarit, kuten alueen yritysten liikevaihdon ja kannattavuuden
kasvu
• Tuotantomäärien kehitys
• Yksityisten investointien määrän kehitys
• Sukupolvenvaihdosten lukumäärä

3 KUVAUS KASVUAIHIOISTA: CASE

Louen opetusmaatila esimerkkinä oppilaitosten kyvykkyydestä
tukea elintarvikealan kasvua käytännön osaamisen kautta

•

Louen opetusmaatila sijaitsee Tervolassa. Maaseutuyrittäjyyden
osaamiskeskuksessa opiskellaan maatalous-, metsä-, ja puutarha-aloja. Se
toteuttaa opetusta, perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja varten.
Louen toimipaikalla koulutetaan muun muassa bioenergia-alan, viljelijän ja
lihanjalostajan ammattitutkintoja.

•

Opetusmaatila on osa Ammattiopisto Lappiaa, jolla on laaja verkosto ja
opetusta ympäri Lapin maakuntaa. Louen opetustiloissa on pystytty
hyödyttämään kokonaisvaltaisesti alueen elinkeinotarpeita, sillä monia
elinkeinollisia bio- ja kiertotalouden hankkeita on vireillä yhteistyössä Kemin
kaupungin kanssa.

•

Opetusympäristö on onnistunut valjastamaan tutkimuksen ja
kehittämistoiminnan osaksi konkreettisia elinkeinoelämän tarpeita.

4 TOIMENPITEET KASVUAIHIOIDEN
TOTEUTUKSEEN
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4 TOIMENPITEET KASVUAIHIOIDEN TOTEUTUKSEEN: YHTEENVETO

Toimenpiteet voidaan jakaa neljään yläteemaan, jotka kaikki osaltaan kehittävät kasvuaihioita sekä kokonaisuudessaan luovat elintarvikealan ekosysteemialustan IP-alueelle

Yritystarpeiden
kartoitus
•

•

Digitaalinen alusta
ja uusi jakelukanava

Kyselyt TKI-toiminnan
ja yritystarpeiden
kohtaamiseksi

•

Yhtenäiset
viestintämateriaalit

•

Kohdistettu
yritysneuvonta

•

Keskitetty tietokanta

Puhtaiden raaka-aineiden ja luomutuotannon kansallinen sekä kansainvälinen vientipotentiaali arvotuotteina

IP-alueen organisoidumpi
”REKO” mahdollisuuksien
mukaan hyödyntäen
olemassa olevia lähteitä

Tapahtumien
koordinointi
•

•

Kannattavuuden mallintaminen
arvoketjussa

Koulutuspäivät
markkinoinnin
kehittämiseksi
Verkostoitumistapahtumien
kehittäminen, esim.
iltatilaisuudet

Jalostusarvon
kasvattaminen
EKOSYSTEEMIALUSTA

•

Konttiratkaisut

•

Metsä- ja
elintarviketeollisuuden
symbioosi

Paikallisten yritysten klusteroituminen ja yhteistoiminta arvoketjun
alkupään vahvistamiseksi

Ekosysteemialusta
IP-alueen elintarvikealan arvoketjun
vahvistamisen tukena

Kestävän kala-, maito- ja
lihajalostuksen kautta tie kasvuun

4 TOIMENPITEET KASVUAIHIOIDEN TOTEUTUKSEEN: KYSELY YRITYSTARPEIDEN KARTOITTAMISEKSI

Yrityskohtaisten kyselyiden kautta päästään ymmärtämään paremmin yrityskohtaisia
tarpeita
Yrityskohtaisten kyselyiden kautta pyritään ymmärtämään paremmin yritysten tarpeita ja tahtotilaa. Kuuntelemalla ja ymmärtämällä paikallisten
yritysten tarpeita, yrityskohtaisten kyselyiden kautta päästään suoraan paikallisten yritysten kasvuhaasteiden keskiöön sekä tukemaan
tunnistettujen potentiaalisten yritysten kasvua. Yrityskohtaisten tarpeiden kartoituksen kautta pystytään myös paremmin kohdistamaan TKItutkimusta, jotta kuilu TKI-tulosten ja tulosten hyödyntämisen välillä kuroutuisi umpeen.

1

YRITYSTEN
KASVUSUUNNITELMAT

2

RAHALLISET
RESURSSIT

• Mikä on yrityksesi seuraavan
vuoden strategia?

• Onko yritykselläsi resursseja
rahoittaa kasvusuunnitelma itse?

• Mikä on yrityksesi kasvusuunnitelma
seuraavalle viidelle vuodelle?

• Mihin suunnitelman osiin olette
tunnnistaneet tarvetta
ulkopuoliselle rahoitukselle?

• Mitä konkreettisia toimenpiteitä
yrityksesi on tehnyt
kasvusuunnitelmien toteutumiseksi?
• Mitä toimenpiteitä yrityksesi pitäisi
vielä tehdä?

• Millaisia rahoitusvaihtoehtoja olette
hakeneet rahoittamaan kuvattuja
suunnitelmia?

3

TUKITARPEET
TOTEUTUKSEEN

• Missä asioissa kaipaisit
kehitystukea? Esimerkiksi
tuotekehitys, pilotointitilat,
koulutukset, markkinointi?
• Minkä pitäisi muuttua, jotta
kasvusuunnitelmat toteutuisivat?
• Oletteko saaneet kehitystukea
ulkopuolisilta tahoilta?

4 TOIMENPITEET KASVUAIHIOIDEN TOTEUTUKSEEN: VIESTINTÄMATERIAALIT

Osana toimenpiteitä täytyy keskittyä osaamisen kehittämiseen
markkinoinnin saralla – tämä voidaan toteuttaa mm.
viestintämateriaalien jakamisella
•

Osana elintarvikealan arvoketjun kasvun edistämistä keskittymistä täytyisi suunnata
suurelta osin markkinoinnin kehittämiseen ja panostamiseen.

•

Yhtenä toimenpide-ehdotuksena on tunnistettu yhteisten viestintämateriaalien
jakaminen yrityksille. Viestintämateriaalit toimisivat yritysten markkinoinnin tukena

•

IP-alueen elintarvikealan yritysten markkinoinnissa kannattaa keskittyä tarinoiden
esilletuomiseen ja tuotteistamiseen. IP-alueen ainutlaatuinen ja maineikas
kasvuympäristö tarjoaa puitteet luoda uniikkia lisäarvoa alueelta tuleville
elintarvikkeille.

•

IP-alueen elintarvikkeiden markkinoinnissa pitäisi painottaa jäljitettävyyttä ja kestävää
kehitystä osana tuotteiden myyntiä.

•

Lisäksi tutkittujen terveysvaikutusten esille tuonti IP-alueen elintarvikkeiden
markkinoinnissa loisi kilpailuetua yrityksille.

KESTÄVÄ
KEHITYS

JÄLJITETTÄVYYS

TERVEYSVAIKUTUKSET

TARINOIDEN
BRÄNDÄYS
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4 TOIMENPITEET KASVUAIHIOIDEN TOTEUTUKSEEN: UUSI JAKELUKANAVA

Uuden jakelukanavan kautta arvoketjun alkupää pääsee suoraan kontaktiin
loppukäyttäjän kanssa, vahvistaen euron jakautumista arvoketjun alkupäähän

ALKUTUOTANTO

JALOSTUS

KAUPAT, RAVINTOLAT

KULUTTAJAT

UUSI KULUTTAJARAJAPINTA

Uusi kuluttajarajapinta suoraan jalostajilta kuluttajille tarjoaa
elintarvikealan alkupään yrityksille mahdollisuuden saavuttaa
kuluttajat sekä autonomiaa hinnoittelun suhteen. Uuden
kuluttajarajapinnan avulla IP-alueen pienet alkutuotannon yritykset
pystyvät toimimaan entistä kestävämmällä ja vakaammalla pohjalla.
Ajatuksena on kehittää olemassa olevien jakelukanavien kanssa
yhteistyössä organisoidumpaa toimintaa uuden kuluttajarajapinnan
luomiseksi.

4 TOIMENPITEET KASVUAIHIOIDEN TOTEUTUKSEEN: KESKITETTY TIETOKANTA

Keskitetty tietokanta tiedon jakoon yritysten ja TKI-toimijoiden välillä tukee yritysten ja TKItoimijoiden kohtaamista sekä tehostaa toimijakentän tekemistä

Alueen TKI-toimijoiden
tutkimuksia ja tuloksia
keskitetysti yritysten
nähtävillä niin
liiketoiminnan kehittämisessä kuin markkinoinnin
tukena

KESKITETTY TIETOKANTA
• TUTKIMUKSET
UUSIMMAT
TUTKIMUKSET

• YRITYSNEUVONTA

KIRJAUDU SISÄÄN

• KLUSTERIT

TIETOA ALUEEN KLUSTEREISTA:

• RESURSSITIETOKANTA
ETSI RESURSSEJA:
Lasipurkkien
hintavertailupalvelu

fdskgjdsjghdlsjgdslgjadslkgjsdklfjsdklfjsdlkfjklsdfjsdklfjdslkfjasdf

dsfjdslfjsdlkfjdslkfjldksfjlksdfjlksfjlksdjflkdsjflkdsjflkdsfjlksfjlksdfjlkads

sdfjasdlfkjdslkfjsdlkfjdslkfjdslkfjldskfjlkdsjflkdsjflksdjfldksjfkldsjf

Pakkausmateriaalit

dfjkshfljsahdfljshafljdshfljahfljshfjlshfljsdhfljdshfjlsdhfjlsdhfljshfsd

dfhsjhfjsdhfjdsfhsdjhfjksdhfldjshfljsdhfljsahfljdshfljsahfljshjlfhsljadfhsf

sfdhsldfhjlshfjlshdfljshfljshfljsdhfljsdhfljdshfljsdhfljsdhfjlsdhfsdljfhsdljfs

Sivutuotteiden löydöt

sdfhasdfjhslfhsljfhljsdhfljsdfhjlshfjlsdhfljshfjlshfljsdhfjlshfljshfljshfljshf

APUA
MARKKINOINTIIN
fdskgjdsjghdlsjgdslgjadslkgjsdklfjsdklfjsdlkfjklsdfjsdklfjdslkfjasdf

dsfjdslfjsdlkfjdslkfjldksfjlksdfjlksfjlksdjflkdsjflkdsjflkdsfjlksfjlksdfjlkads

sdfjasdlfkjdslkfjsdlkfjdslkfjdslkfjldskfjlkdsjflkdsjflksdjfldksjfkldsjf

AJANKOHTAISET UUTISET JA TAPAHTUMAT
FdskgjdsjghdlsjgdslgjadslkgjsdklfjsdklfjsdlkfjklsdfjsdklfjdslkfjasdfFdskgjdsjghdlsjgdslgjadslkgjsdklfjsdklfjsdlkfjklsdfjsdklfjdslkfjasdf

DsfjdslfjsdlkfjdslkfjldksfjlksdfjlksfjlksdjflkdsjflkdsjflkdsfjlksfjlksdfjlkadsFdskgjdsjghdlsjgdslgjadslkgjsdklfjsdklfjsdlkfjklsdfjsdklfjdslkfjasdfFdskgjdsjghdlsjgdslgjadslkgjsdklfjsdklfjsdlkfjklsdfjsdklfjdslkfjasdf

SdfjasdlfkjdslkfjsdlkfjdslkfjdslkfjldskfjlkdsjflkdsjflksdjfldksjfkldsjfFdskgjdsjghdlsjgdslgjadslkgjsdklfjsdklfjsdlkfjklsdfjsdklfjdslkfjasdf

Ajankohtaisten
uutisten ja tulevien
tapahtumien
listaus

Resurssitarpeiden,
osaamisen ja tuotelähteiden tietokanta,
jonka kautta yritykset
voivat sovittaa yhteen
osaamistaan ja
tarpeitaan

4 TOIMENPITEET KASVUAIHIOIDEN TOTEUTUKSEEN: TAPAHTUMIEN KOORDINOINTI

Koulutuspäivät ja verkostoitumistapahtumat auttavat toimenpiteiden viemisessä
käytäntöön ja osallistavat toimijoita

VERKOSTOITUMISTAPAHTUMAT

KOULUTUSPÄIVÄT

• Klusteritoiminnan onnistuminen vaatii aitoa yhteistyötä ja luottamusta
toimijoiden välillä.
• Arvoketjun eri toimijat voivat kokoontua yhteen, ja luoda uutta
liiketoimintaa josta kaikki osapuolet hyötyvät. Verkostoitumistapahtumia
voidaan järjestää sekä poikkileikkaavasti että toimialakohtaisesti, jotta
voidaan varmistaa arvoketjua kokonaisuudessaan kehittävä toiminta mutta
myös sektorikohtainen kehitys.
• Verkostoituminen voi olla joko alueellista tai maakuntien rajat ylittävää
erikoistumisen hyödyntämistä.
• Tapahtumilla tulee olla selkeä tarkoitus, sekä mahdollisuus etäyhteyden
kautta tutustua tehokkaasti muihin toimijoihin. Tapahtumassa voidaan
myös esitellä ideoita ja etsiä kumppaneita ideoiden toteutukseen.

• Verkostoitumistapahtumien osalta on tunnistettu, että iltaisin
järjestettävät tapahtumat ovat kaikkein vetovoimaisimpia, sillä yritysten ei
tarvitse luopua päivittäisistä tehtävistään osallistuakseen.
• Suositeltu frekvenssi: noin 3 kuukauden välein

• Tunnistetut kasvuaihiot tarvitsevat mahdollisuuksia yrittäjille, toimijoille ja
sidosryhmille kouluttautua vastaamaan haasteisiin.
• Tärkeänä koettiin, että koulutustapahtumat ovat selkeitä,
tarkoituksenmukaisia ja että niihin on mahdollista osallistua
mahdollisimman helposti tiukkojen aikataulujen ja etäisyyksien puitteissa.
• Koulutuspäivät olisivat aina teemakohtaisia ja voivat liittyä esimerkiksi
toimialaan, alueen erikoistumiseen, yhteistyöhön tai TKI-toimintaan.
Lisäksi markkinointiin liittyvät koulutuspäivät on tunnistettu tarpeellisiksi
yrityksille, joten näitä järjestettäisiin vähintään kerran vuodessa.
• Selkeä agenda ja konkreettinen hyöty lisää osallistumisaktiivisuutta.
Hyödyn pitäisi olla lyhyellä aikavälillä näkyvää ja mielellään liikevaihtoon
ja/tai kannattavuuteen vaikuttavaa aktiivisuuden varmistamiseksi.
• Suositeltu frekvenssi: noin 1-3 kertaa vuodessa

4 TOIMENPITEET KASVUAIHIOIDEN TOTEUTUKSEEN: JALOSTUSARVON KASVATTAMINEN

Konttimuotoisten jalostuslaitosten rakentaminen lähelle alkutuotantoa
antaa mahdollisuuden tuotepilotointiin sekä jalostusasteen kasvuun

WHY
MAHDOLLISUUDET

INVESTOINTI

WHO

WHAT

MISTÄ ON KYSE?

Konttituotanto jalostuksen edistämisessä
• Yhtenä kehitettävänä ratkaisuna jalostusasteen kasvattamiseksi on tunnistettu
konttituotanto. Konttituotannon perusajatuksena on tuoda pieni jalostuslaitos
konttimuotoisena lähelle alkutuotannon yrityksiä ja raaka-aineita. Konttituotantoa
voitaisiin hyödyntää usealla eri saralla ja esimerkiksi alueen meijereiden kanssa on
keskusteltu maitokonttiratkaisujen kehittämisestä pilottien avulla syrjässä olevien
maitotilojen kanssa.

• Konttipilotin investointikustannukset ovat noin 150 tuhatta euroa, jonka puitteissa
pystytään tuottamaan perustuotteita ja yksinkertaisia kokeiluja. Tämä
investointikustannus jakautuu kolmeen osaan, josta meijeri kustantaa
kolmanneksen, yrittäjä kolmanneksen ja julkiset tukitoimet kolmanneksen.

• Konttipilotti mahdollistaa jalostusasteen kasvattamisen lisäksi pienimuotoisen
tuotekehityslaboratorion, jonka kautta yrittäjät pystyisivät jatkuvasti kehittämään
uusia tuotteita ja testaamaan näiden kysyntää paikallisesti ensin lähiympäristössä ja
sen jälkeen kasvattaa valtakunnalliseksi ja jopa vientituotteeksi.

4 TOIMENPITEET KASVUAIHIOIDEN TOTEUTUKSEEN: JALOSTUSARVON KASVATTAMINEN

Metsäteollisuuden ja elintarviketuotannon symbioosin kautta
pystyttäisiin luomaan raaka-ainetuotannon voittajia

ON KYSE?
MISTÄWHAT

• Jalostuslaitoksen investointikustannukset jakautuvat kolmeen osaan: n. 35 %
avustusta, 35 % pankkilainaa, jossa Finnvera toimisi takaajana, sekä n. 30 % omaa
pääomaa.

MAHDOLLISUUDET
WHY

• Kasvupotentiaalia on tunnistettu myös metsän ja elintarvikealan symbioosista, jotta
metsien lähellä sijaitsevat kylät voitaisiin pitää elinvoimaisena ja kasvattaa
elintarvikkeiden tuotantoa hajautetusti IP-alueella. Symbioosimallin tavoitteena on,
että metsää jalostava toimija investoisi yhteistyössä elintarvikkeiden
jalostuslaitokseen, jonka kautta metsän raaka-aineiden paikallisen jalostuksen kautta
saataisiin luotua liiketoimintaa ja hyödynnettäisiin metsästä tulevia raaka-aineita
tehokkaammin elintarviketeollisuuden käyttöön.

INVESTOINTI

Metsän ja elintarviketuotannon symbioosi

• Ajatuksena on, että jalostuslaitokset olisivat monistettavia pienehköjä laitoksia, joita
pystyttäisiin rakentamaan hajautetusti metsien lähelle. Kun laitoksia saataisiin
pystytettyä tarpeeksi monta, näiden tehtaiden kautta muodostuva ansainta kasvaisi
suuremmaksi kuin mitä itse metsäteollisuus tuottaisi ja metsäteollisuudesta tulisi
sivutuote symbioosissa.
• Tällaisen hajautetun laitostoiminnan kautta pystyttäisiin luomaan nykyiselle mallille
vastavoima, jossa raaka-aineen omistajat tuloutuisivat taseen jalostusasteen kautta.

4 TOIMENPITEET KASVUAIHIOIDEN TOTEUTUKSEEN: TIEKARTTA

Mitä pitää tehdä toimenpiteiden toteutumiseksi?
Digitaalisen alustan ja
jakelukanavan suunnittelun
aloittaminen tarpeidenja
kumppaneiden kartoituksen
pohjalta
Konttilaitosten ja
jalostuslaitosten kehitykseen
osallistuvien yritysten kartoitus

H1/2024
Konttilaitosten ja
jalostuslaitosten
suunnittelun aloitus
osallistuvien yritysten kanssa

Digitaalisen alustan
pilotointi

Tavoite:
Ensimmäiset
konttilaitokset
käyttöön

Digitaalisen alustan
laajamittainen
käyttöönotto

Kysely
yritystarpeiden
kartoittamiseksi
Jakelukanavan
laajamittainen
käyttöönotto

Yhtenäisten
viestintämateriaalien
rakentaminen

Kumppaneiden kanssa
työstetyn jakelukanavan pilotointi

Koulutuspäivät
Verkostoitumistapahtumat

Tavoite:
Ensimmäisten
jalostuslaitosten
rakentaminen
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Arvoketjun toimijat

IP-ALUEEN ALKUTUOTANTOYRITYKSET
Useita
mikroyrityksiä (n.
100kpl) (LV
alle 0.2M€)

NorDeli
LV: 0,1M€

Erittäin paljon
mikroyrityksiä (n.
340 kpl) (LV alle
0.2M€)

Satoja
yksityisiä
elinkeinoharjoittajia
Kalayhtymä
Perämeren
Hiltunen
Trooli
LV: 0,5M€
Menhaden
LV: 1,5M€ Vehkaperän Kala
LV: 0,4M€

Kalastus

Useita pieniä
yrityksiä (n. 160kpl)
(LV 0,2-2M€)

Useita
mikroMuutamia pieniä yrityksiä (n.
50kpl) (LV
yrityksiä (n.
alle
0.2M€)
10kpl) (LV 0,22M€)
Mäkelän
Kontiomehu
LV: 1,2M€

Metsäpellon
mansikat
LV: 1M€

Porotuote
Autto
LV: 0,1M€

Kotieläintalous

Vihannesten
ja juuresten
viljely

Dalla Valle
LV: 2,5M€
Arctic
International
LV: 11,9M€

Polarmoss
LV: 2,7M€

Lähteet: Asiakastieto

Luonnontuotteiden
keruu

Niittymaan
Porsas
LV: 2,1M€

Mikroyrityksiä n.
20 kpl (LV
alle 0.2M€)

Kainuun
Sienijaloste
LV: 0,2M€ Nordic Koivu
LV: 2M€

Kiantama
LV: 14,5M€

Maataloutta
palveleva
toiminta

HZPC
Kantaperuna
LV: 5,4M€

Kivijoen
vihannes
LV: 1M€

Kannuksen
kauppapuutarha
LV: 3,3M€

Useita
mikroyrityksiä (n.
Pohjolan
160 kpl) (LV
Jyväjemmari
alle 0.2M€) Useita pieniä
LV: 1,8M€
yrityksiä (n.
25kpl) (LV
0,2-2M€)

Pieniä
yrityksiä n.
25kpl (LV
0,2-2M€)
Useita
mikroyrityksiä (n.
50kpl) (LV
alle 0,2M€)

Famifarm
LV: 20,5M€

Nenore
LV: 2M€

Emolandia

Hauhtosen
Tila
Siiran
Mansikka
LV: 0,5M€

Marjojen,
kasvisten ja
hedelmien viljely

Antroma
LV: 2,4M€
Elovasikka
LV: 2M€

mansikka
LV: 2,1M€

Satoja
yksityisiä
elinkeinoharjoittajia

Luukkaisen
Vihannesyhtymä
Puutarha
3T
LV: 0,6M€
LV: 2,5M€
Polar Shiitake
LV: 0,7M€
Turakkalan
puutarha
LV: 2,4M€

Satoja
yksityisiä
elinkeinoharjoittajia

Muutamia mikroyrityksiä (n. 15 kpl)
(LV alle 0.2M€)

Kuusamon
Juusto
LV: 22,5M€
Miettilän
Juustola

IP-ALUEEN JALOSTUSYRITYKSET

Pouttu
LV: 37M€
Valio
LV: 2 Mrd €

Atria
LV: 1,5 Mrd €

Niemitalon
Jukkola Food
Arctic Icecream
Juustola
Vaalan
LV: 0,8M€
Factory
LV: 0,4M€ Juustola
0,1M€
LV: 4,7M€
Milk In
Maitokolmio
LV: 0,4M€
LV: 50,8M€
Lieksan
Laatuherkut
LV: 3,9M€

Erittäin paljon
mikroyrityksiä (n.
150 kpl) (LV alle
0.2M€)

Pulla-Pirtti
Moilas LV: 16,2M€
LV: 15,9M€
Porokylän
Leipomo
LV: 18,1M€
F. K. Trube
Kinnusen
LV: 5M€
Mylly
LV: 28,4M€

Useita pieniä
yrityksiä (n. 70
kpl) (LV 0.2-10M€)

K. Leivon
Leipomo

Malviala
LV: 13,3M€

Mikroyrityksiä
Feelia
Keskikokoisia n. 50kpl (LV
LV:
14,4M€
yrityksiä n. alle 0.2M€)
10kpl (LV 10Eväsmiehet
50M€)
LV: 0,4M€

Levi Food Perniön Liha
LV: 6,4M€
ArctiFoodLV: 0,5M€

Lihanjalostus

24 yritystä

86 yritystä

Leipomoteollisuus/
Myllytuotteet
242 yritystä

LV: 0,3M€

KalanJalostus

Kellon
kalatuote
LV: 0,4M€

Kerimäen
Kalafile
LV: 0,2M€

Hätälä
LV: 110M€

Useita
mikroyrityksiä (n.
30kpl) (LV
alle 0.2M€)

Harakankala

54 yritystä

Kuusamon
Kala

Hedelmien ja
kasvisten jalostus
84 yritystä

Pieniä yrityksiä n.
20kpl (LV 210M€)

Erosen Kala
LV: 3M€

Kainuun
Kalatuote
LV: 1,1M€

Lohiapaja
Arctic Warriors
LV: 0,4M€
LV: 0,4M€
Kiantama
Putaan Pulla
Pohjolan Marjatila
LV: 14,5M€
LV: 7,5M€
Kuusela
Puruveden Vempan kalat
Pullaposki
Peruna
Kala-Lappi
Aten
Marja
Savukala
LV: 0,2M€
LV: 12,2M€ Kotirannan
LV: 4M€
Polarica
LV: 1,6M€Kuusamon
LV:
1,9M€
Vihannesjaloste LV: 80M€
Elinan
Peruna Marjavasu
Pielisen
LV: 2M€
LV: 3,4M€
Mestariviljelijät
Kotileipomo UniPulla
Kalajaloste
LV: 0,2M€
LV: 1,3M€
LV: 0,3M€
Astikkala
LV: 2,1M€
LV:
1M€
Kasvishovi
Useita pieniä yrityksiä
Useita mikroyrityksiä (n.
(n. 25kpl) (LV 0.2-10M€) LV: 18,4M€
50kpl) (LV alle 0.2M€)
Pielispakari
LV: 10M€

Lähteet: Asiakastieto

Kylmänen
Food
LV: 5,2M€

Maitoteollisuus

Pieniä
yrityksiä n.
20kpl (LV 0,210M€)

Kotivara
LV: 19,2M€
Polarica
LV: 80M€

Maitomaa
LV: 53,4M€

Kotileipomo
Siiskonen
LV: 2M€

Lihamaisteri
LV: 0,3M€

Paltamon
kalatalo
LV: 0,1M€

OSAAMISEN KESKITTYMINEN ARVOKETJUSSA

IP-alueen osaaminen keskittyy vahvasti alkutuotantoon, jonka yrityksistä 95 % voidaan
luokitella mikroyrityksiksi*
950

154

3332
alkutuotantoa

Liikevaihtojen jakauma

alkutuotantoa

1% 4%

Jalostus

292

32%

jalostusyritystä,
joista 13 % luomua

64%

45

684
alkutuotantoa

675

jalostusyritystä,
joista 11 % luomua

44

alkutuotantoa

Suuri
yritys
Keskikokoinen yritys
Alkutuotanto

Pieni yritys

Mikroyritys

5%

jalostusyritystä,
joista 9 % luomua

138

91

jalostusyritystä,
joista 19 % luomua

jalostusyritystä,
joista 31 % luomua

3165
alkutuotantoa

85

jalostusyritystä,
joista 15 % luomua
Lähteet: Aitojamakuja; Asiakastieto
*Liikevaihto alle 0,2M€
Karttakuva: Powered by Bing - ©GeoNames, Microsoft, TomTom, Wikipedia

1657
alkutuotantoa

2278
alkutuotantoa

95%

Suuri yritys

Keskikokoinen yritys

Pieni yritys

>50M€

10-50M€

0,2-10M€

Mikroyritys
<0,2M€

IP-ALUEEN VERKOSTOT

EKONEUM

RUOKALAAKSO

Verkosto

Verkosto
SIJAINTI
Etelä-Savo

SIJAINTI
Pohjois-Savo

TOTEUTTAJAT
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu, Luonnonvarakeskus, Etelä-Savon
Koulutus, Esedu ja ProAgria Etelä-Savo

TOTEUTTAJAT
Itä-Suomen yliopisto, Savonia, SavoGrow,
Luonnonvarakeskus, Sakky, Ysao ja ProAgria

PALVELUT
Tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoiminta.

PALVELUT

Tutkimus- ja kehittämishankkeiden toteuttaminen. Ekoneumilla on
käynnissä useita hankkeita liittyen ruoantuotantoon,
ruokapalveluihin ja yritystoimintaan sekä yhteiskunnallisiin
selvityksiin.

Elintarvikealan yritysten neuvonta

Ekoneumin erityisosaamista on kestävä ruoan tuotanto sekä
kuluttajanäkökulma.

Ruokalaakso tarjoaa koko arvoketjun läpileikkaavaa TKI-osaamista

”Ekoneum ry:n vahvuutena on koko ruokaketjun tuntemus. Erityisosaamista
ovat kestävä ruoan tuotanto ja kuluttajuus sekä näihin liittyvät ekologisesti,
sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävät ratkaisut.”

Lähteet: Ekoneum; Ruokalaakso

Tutkimus- ja kehityspalvelut, opetus- ja asiantuntijapalvelut
Laboratorio- ja analysointipalvelut, pilotit ja testaukset
Jalostus- ja tuotteistusosaaminen, tuotekehitys

”Ruokalaakson toimijaorganisaatioilla on vahvaa ruokasektorin toimintaa tukevaa
osaamista. Ytimessä on hyvinvointia edistävien elintarvikkeiden valmistuksen,
tuotekehityksen ja jatkojalostuksen tukeminen. Aktiiviseen yhteistyöhön perustuva
toimintamalli yhdistää ihmisiä tieteen, opetuksen, kehityksen ja teollisuuden aloilta.”

IP-ALUEEN VERKOSTOT

ARCTIC FOOD LAB
Verkosto

KARELIA À LA CARTE
Verkosto

SIJAINTI

SIJAINTI

Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Karjala

TOTEUTTAJAT

TOTEUTTAJAT

ProAgria Oulu/Oulun Maa- ja kotitalousnaiset,
Oamk, Luke, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Oulu2026

Maa- ja kotitalousnaiset, Proagria Itä-Suomi,
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

PALVELUT

PALVELUT

Arctic Food Lab –ohjelman toteutuminen alkaa syksystä 2021 alkaen
Ruokatapahtumien, -tuotteiden ja –palveluiden kehittäminen

Tapahtumat ja niiden kautta Pohjois-Karjalan elintarvikealan
edustaminen

Tutkimus- ja innovaatiotoiminta

Pohjois- ja eteläkarjalaisten ruoka-alan yritysten yhteentuominen

Lähiruoan löydettävyyden parantaminen ja ruokaketjun kehittäminen

Karjalaisen ruokakulttuurin markkinointi ja näkyvyyden
edistäminen

Markkinointi

”Arctic Food Lab on ohjelmakokonaisuus, joka tuo esiin Oulu2026-alueen
pohjoisen taivaan alla kasvaneiden raaka-aineiden ja arktisissa oloissa
syntyneen ruokaperinteen ainutlaatuisuutta. Haluamme tarjota
paikallisille ja kansainvälisille vieraille Arctic Food Lab -elämyksiä, joita ei
voi kokea missään muualla.”
Lähteet: Arctic Food Lab; Karelia à la Carte

”Jokainen Karelia à la carte -verkoston yritys ruokatarinoineen on omaleimainen oma
itsensä, tutustumisretken arvoinen. Karelia à la carte -ruokamatkailuverkostossa on nyt
mukana 57 pohjois- ja eteläkarjalaista ruoka-alan yritystä; ravintoloita,
matkailuyrityksiä, leipomoita, muita elintarvikkeiden jatkojalostajia, tuottajia.
Yhteistyössä syntyy makuja, joilla on juuret!”

IP-ALUEEN KLUSTERIT

ARCTIC SMARTNESS – ARKTINEN
ÄLYKÄS MAASEUTUVERKOSTO

AGRI-FOOD CLUSTER
Klusteri

Klusteri
SIJAINTI

SIJAINTI

Pohjois-Savo

Lappi

TOTEUTTAJAT

TOTEUTTAJAT

Savonia, Pohjois-Savon liitto

Lapin Liitto, Lapin AMK, Digipolis, Lapin yliopisto,
Proargia Lappi, GTK, Luonnonvarakeskus

PALVELUT
Yhteistyön edistäminen jäsenten välillä seminaarien, koulutuksien ja
työpajojen sekä muiden tapahtumien kautta.

PALVELUT
Yritysneuvonta
Yritysrajapinnan muodollistaminen

Tutkimus- ja kehittämishankkeiden ideointi yhdessä.
Tiedottaminen Pohjois-Savon maaseutuun ja ruokasektoriin
liittyvistä alueellisista, kansallisista ja kansainvälisistä asioista.

Koulutus- ja tutkimuspalvelut

Tiedonsiirto mm. kehityssuunnista, kumppanitarpeista,
opinnäytetöistä ja muista tarpeista.

Ekosysteemihankkeiden toteutus aluekehityksen tukena

Näkyvyyden lisääminen sekä kansallisesti että EU-tasolla

Rahoitushakupalvelut ja koordinaatio

”Arktisen älykkään maaseutuverkoston eli Maaseutuklusterin tavoitteena
on katkaista lappilaisen maaseudun pääomien pako luomalla perinteisen
yrittäjyyden rinnalle täysin uudenlaista liiketoimintaa elintarvikkeiden ja
hajautetun energiantuotannon toimialoille.”

Lähteet: Arctic Smartness; Agri-food Cluster

”Visiomme on, että Pohjois-Savo on maailman johtava kestävien maaseutuelinkeinojen
alue. Päämääränä on kehittää alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kumppanuuksia,
jakaa tietoa ja osaamista sekä luoda mahdollisuuksia uusille projekteille
koordinoimalla ja fasilitoimalla klusterin toimijoiden yhteistyötä.”

IP-ALUEELLA TOIMIVIA KESKEISIÄ JÄRJESTÖJÄ

PROAGRIA
Järjestö

MAA- JA KOTITALOUSNAISET
Järjestö

SIJAINTI

SIJAINTI

Koko Suomi

Koko Suomi

KUVAUS

KUVAUS

ProAgria on valtakunnallinen kehitysorganisaatio, joka tukee
maatalouden kehittämistä erilaisten yrityspalveluiden kautta
useimmilla maatalouden yritystoiminnan osa-alueilla. ProAgria on
vahvasti näkyvillä myös IP-alueella ja se toimii yhteistyössä Maa- ja
kotitalousnaisten kanssa.

Maa- ja kotitalousnaiset on ProAgrian kanssa
yhteistyössä toimiva järjestö, joka tukee maatalousosaamista paikallisyhdistysten kautta. Järjestöön
kuuluu yli 30 000 jäsentä ja se on yksi Suomen
suurimmista naisjärjestöistä.

PALVELUT

PALVELUT

Asiantuntijapalvelut

Ruokaneuvot – koulutukset, kurssit ja tilaisuudet ruokatietoudesta

Investointineuvonta

Maisemapalvelut – maaseudun maiseman kartoitukset

Yritysneuvonta (esim. talous, johtaminen, tuotanto ja markkinointi)

Yrityspalvelut – yrityskohtaiset palvelut ja koulutukset
yritystoimintaan

Tuotekehitys
Koulutukset ja hanketoiminta

”Tarjoamme palveluja ja osaamista maatalouden ja yritystoiminnan
kilpailukyvyn kehittämiseen. Tuotamme jäsenillemme ja asiakkaillemme
palveluja, joista saa mahdollisimman paljon lisäarvoa, laatua,
kilpailukykyä ja kannattavuutta. Toimintatapamme on kumppanuus
yhtymän jäsenten ja niiden asiakkaiden kanssa..”
Lähteet: ProAgria; Maa- ja kotitalousnaiset

”Maa- ja kotitalousnaiset on kansainvälisesti linkittynyt ruoka-, maisemaja yrityspalveluja tarjoava asiantuntijajärjestö sekä kymmenien
tuhansien maaseutuhenkisten ihmisten aktiivinen verkosto.”

Toimialan kytkeytyminen älykkään
erikoistumisen strategioihin IP-alueen
maakunnissa

TOIMIALAN KYTKEYTYMINEN ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN STRATEGIOIHIN IP-ALUEEN MAAKUNNISSA

Toimialan kytkeytyminen älykkään erikoistumisen strategioihin IP-alueen maakunnissa –
Pohjois-Pohjanmaa ja Pohjois-Savo

Kärkiteemat:
Älykäs elintarviketuotanto
• hiiltä sitovat tuotantotavat
• automatiikka
• ruokaketjut.

Eurooppalainen ruokamaakunta 2020
Alan päätavoitteena on vahvistaa pohjoissavolaista elintarvikevientiä
sekä ruokakulttuuria ja pohjoissavolaisten ylpeyttä omasta
ruokaketjustaan. Kuopion alueelle myönnettiinkin European Region of
Gastronomy -status vuodelle 2020.
Kasvua uusilla tuotteilla ja viennillä

Haasteiksi on listattu mm.
• Tuotannon, kuljetuksen ja varastoinnin hiilijalanjälki
• Sopeutuminen muuttuvaan ilmastoon.
• Uusiutuvien energiamuotojen käyttö ja
energiatehokkuuden lisääminen.
• Maatalouden ravinnehuuhtoutumat vesistöihin.
• Työvoiman saatavuus.
• Peruselintarvikkeiden kysyntä alueella ei kasva
merkittävästi.
Strategiaan on listattu myös ratkaisuja mainittuihin
haasteisiin.

Strategia voimassa 2021-2024

Lähteet: Pohjois-Pohjanmaan liitto, Pohjois-Savon liitto
Karttakuva: Powered by Bing - ©GeoNames, Microsoft, TomTom, Wikipedia

Maakunnan tuotanto (maito, marjat ja kala) antaa mahdollisuuksia niin
terveyteen kuin herkutteluun tähtäävien tuotteiden kehittämiseen.
Tavoitteena on rakentaa eri tuotteista ja tuotantoaloista hyviä
käytäntöjä ja esimerkkejä globaalisti. Eettisyys on noussut keskeiseksi
kilpailutekijäksi elintarvikealalla ja tämä huomioidaan koko
elintarvikeketjussa. Lisäksi jäljitettävyys ja toiminnan läpinäkyvyys
edellyttävät laadun kehittämistä, jossa hyödynnetään laajoja
tilakohtaisia tietovarantoja. Pakkaustoiminnan kehittäminen on yksi
alan avaintekijöistä. Älykkäitä pakkauksia hyödyntämällä valvotaan
tuoreutta ja laatua, annetaan informaatiota tuotteista ja seurataan
tuoteketjua.

Strategia voimassa 2022-2025

Toimijoiden nimet ja logot on esitetty raportissa tutkimuksellisessa mielessä
ilman markkinointitarkoitusta eikä nimien/logojen esittämiseen siksi ole
pyydetty erikseen lupaa
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TOIMIALAN KYTKEYTYMINEN ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN STRATEGIOIHIN IP-ALUEEN MAAKUNNISSA

Toimialan kytkeytyminen älykkään erikoistumisen strategioihin IP-alueen maakunnissa –
Kainuu ja Lappi

”Lappi arktinen ja kansainvälinen menestyjä –
Kansainvälistymisen ja älykkään erikoistumisen prioriteetit
2018-2022” julkaisussa kuvataan älykkään erikoistumisen
teemat ja prioriteetit vuoteen 2022 asti.

Älykkään erikoistumisen strategian teemassa numero kolme
mainitaan ”Yhteydet ja integraatio, toimenpiteet alueiden
väliseen yhteistyöhön”, jotka välillisesti voivat vaikuttaa
elintarviketoimialaan.

Yhtenä teemana mainitaan ”Luonnonvarojen jalostusasteen
lisäämisestä kasvua liiketoimintaan”, joka suoraan kytkeytyy
elintarviketoimialaan koko arvoketjun osalta.
Erikseen toimenpiteinä mainitaan:

1. Innovaatioinfrastruktuurit
2. Mukaanpääsy alueidenvälisiin, kysyntävetoisiin
innovaatioprosesseihin
3. Kehittyvät teollisuudenalat ja innovaatioalustat, mkl.
alueidenväliset arvoketjut, klusterit, S3 kumppanuudet
4. Alustatalous
5. Investointien saaminen RIS3 teollisuudenaloille

•

Lisäksi viidennessä teemassa: Green Deal, mainitaan Pellolta
pöytään –strategia, jota Kainuussa toteutetaan osana
Älykkään erikoistumisen strategiaa. Muut teemat sivuavat
myös elintarvikealaa osaltaan.

•

3. Pellolta pöytään: oikeudenmukainen, terveellinen ja
ympäristöystävällinen ruokajärjestelmä

•
•

Paikallisten ja alueellisten arvoketjujen rakentaminen sekä
alkutuotannon toimintaedellytysten vahvistaminen
Lapin metsä- ja peltovarantoja hyödyntävien tuote-,
palvelu- ja tuotantoinnovaatioiden kehittäminen
kaupallisiksi tuotteiksi
Liiketoimintaedellytysten ja verkostomaisten
liiketoimintamallien kehittäminen tukemaan yritysten
kasvua
Asiantuntijuuden kasvattaminen sekä jalostusarvon
lisääminen kansallisella ja kansainvälisellä
verkostoitumisella

Strategia voimassa 2018-2022

Strategia voimassa 2021-2027

Lähteet: Kainuun liitto ja Lapin liitto
Karttakuva: Powered by Bing - ©GeoNames, Microsoft, TomTom, Wikipedia

Toimijoiden nimet ja logot on esitetty raportissa tutkimuksellisessa mielessä
ilman markkinointitarkoitusta eikä nimien/logojen esittämiseen siksi ole
pyydetty erikseen lupaa

TOIMIALAN KYTKEYTYMINEN ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN STRATEGIOIHIN IP-ALUEEN MAAKUNNISSA

Toimialan kytkeytyminen älykkään erikoistumisen strategioihin IP-alueen maakunnissa –
Pohjois-Karjala, Keski-Pohjanmaa ja Etelä-Savo

Pohjois-Karjalan älykkään erikoistumisen strategiassa mainitaan
erityisesti metsäbiotalous, teknologiat ja materiaalit.
Elintarviketoimiala voi kytkeytyä biopohjaisten tuotteiden kautta
biotalouteen, mutta teknologioiden ja materiaalien kärkihankkeissa
ei mainita elintarviketeollisuuden toimintoja suoraan auttavia
prosesseja.

Strategia voimassa 2018-2021

Ruoka ja ruokaketjun puhtaus mainitaan yhtenä kärkiteemana
Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategiassa. Erityisinä
teemoina:
Luomun tuote- ja tuotantoinnovaatiot
• lähiluomun tuote- ja tuotantoinnovaatioiden
kehittäminen ja kaupallistaminen
• puhtautta, korkeaa laatua ja kestävää tuotantotapaa
korostavien ratkaisuiden kehittämien
• uudet logistiikka- ja jakeluratkaisut
• sekä verkostomaiset liiketoimintamallit
Älykkäät elintarviketurvallisuuden ratkaisut

Keski-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategiassa ei suoraan
mainita kärkitoimialaksi elintarviketeollisuutta. Päivitetty strategia on
valmistelussa, ja uudessa strategiassa on huomioitu alkutuotanto ja
elintarvikkeiden jatkojalostus osana ”Mineraalit, biopohjaiset
materiaalit, kiertotalous sekä uusien energiateknologioiden
prosesseja”.
Myös luomuruokatuotannon mahdollistaminen mainitaan, ja digitalisaation kautta myös maaseudun elinkeinojen tukeminen tulee osaksi
elintarvikearvoketjua osana Älykkään erikoistumisen strategiaa.

•
•
•

älykkäiden ja ekologisten pakkausten kehittäminen koko
tuotantoketjussa
ruuan alkuperän jäljitettävyyden parantaminen, tuotanto, jalostus- ja logistiikkaprosessien osalta
ruokaturvallisuutta parantavien palveluinnovaatioiden
kehittäminen

Strategia voimassa 2018-2021

Uusi strategia astuu voimaan 2022
Lähteet: Pohjois-Karjalan liitto, Keski-Pohjanmaan liitto, Etelä-Savon maakuntaliitto
Karttakuva: Powered by Bing - ©GeoNames, Microsoft, TomTom, Wikipedia

Toimijoiden nimet ja logot on esitetty raportissa tutkimuksellisessa mielessä
ilman markkinointitarkoitusta eikä nimien/logojen esittämiseen siksi ole
pyydetty erikseen lupaa
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