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YHTEINEN RUOKAPÖYTÄ-KESKUSTELUFOORUMI  

Kokous 6.11.2020 klo 14:30-16:30, kokous Zoom-etäyhteydellä.  

Osallistujat: 

Puheenjohtaja: Reijo Karhinen, vuorineuvos 
1. Varapuheenjohtaja Jari Leppä, maa- ja metsätalousministeri 
2. Varapuheenjohtaja Jaana Husu-Kallio  
 
Jäsenet: 
Henri Alen, keittiömestari 
Tommi Hasu, maatilayrittäjä 
Mari Heikkilä, markkinointiviestintäpäällikkö 
Taavi Heikkilä, pääjohtaja 
Mikko Helander, pääjohtaja 
Annikka Hurme, toimitusjohtaja 
Kaisa Karttunen, tutkija, maa- ja metsätieteiden tohtori 
Anne Korkiakoski, hallitusammattilainen 
Johanna Mäkelä, dekaani 
Seppo Paavola, hallituksen puheenjohtaja 
Juha Salin, maatilayrittäjä 
Johanna Smith, vihannesviljelijä 
Tiina Varho-Lankinen, maatilayrittäjä 
Eerikki Viljanen, maatilayrittäjä 
Sihteerit: 
Riikka Knaapi, erityisasiantuntija 
Viestijä: 
Tea Rantanen, viestintäasiantuntija 
Lisäksi: 
Satu Haapaniemi, erityisavustaja 
Minna-Mari Kaila, ylijohtaja, osastopäällikkö 
Anna-Leen Miettinen, yksikön päällikkö 
Aku-Petteri Korhonen, lainsäädäntäneuvos 
Demos Helsinki: Tuuli Kaskinen ja Otso Sillanaukee 

 
1. Kokouksen avaus, puheenjohtaja Reijo Karhinen  

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14:30. 
Todettiin verkkokokouksen osallistujat. Verkkokokouksen fasilitaattorit Demos Helsingistä ohjeistivat 
verkkokokouksen käytännöt. 
 

2. Edellisen kokouksen (9.9.2020) muistion hyväksyminen 
Hyväksyttiin. 
 

3. Ministerin ajankohtaiskatsaus 
Ministeri Leppä kertoi kuulumiset EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksesta. Ministerineuvosto 
ja parlamentti ovat saaneet oman kantansa komissoin ehdotuksiin. Seuraavana on vuorossa 
kolmikantaneuvottelut.   
 

http://www.mmm.fi/


 
Ministeri nosti esiin myös erittäin ajankohtaisen uuden Elintarvikemarkkinalain, josta on juuri annettu 
hallituksen esitys. Lain myötä toivotaan yhdenmukaisuutta reiluihin kauppatapoihin, tasapainoa 
neuvotteluasemiin sekä vakautta ja ennustettavuutta markkinoille. Lisäksi on perustettu 
elintarvikemarkkinavaltuutetun virka. 
 
Ministeri kertoi myös vahvistaneensa Yhteisen ruokapöydän valmistelun kokoonpanoa, jotta 
ministeriön ja ruokapöydän työ saadaan paremmin nivottua yhteen. 
 

 

4. Yhteisen ruokajärjestelmän strategiset tahtotilat valituilla painopistealueilla (kannattava kasvu, 

asiakaslähtöisyys, vastuullisuus ja tiedon hyödyntäminen) 

Puheenjohtaja Reijo Karhinen kertoi strategisten tahtotilojen taustavalmistelusta. Näitä tahtotiloja 

pohtimaan puheenjohtaja oli kutsunut erillispalaveriin (28.10.) YRP:n ulkopuolelta jäsenet Atrialta, 

Fazerilta, Keskolta, S-Ryhmästä ja Valiolta, Tommi Hasun ja joukon asiantuntijoita MMM:stä.   

 

Palaverin pohjalta syntyneestä pohjamateriaalista työstettyä alustavaa ehdotusta käsiteltiin 

kokouksessa keskustellen Demoksen johdolla. Päätettiin siirtää painopisteen ”tiedon hyödyntäminen” 

tahtotilat jatkovalmisteluun nyrkille. Kokouksen tuloksena muiden painopisteiden tahtotiloista syntyi 

seuraava alustava versio:  

 

Kuluttajien valinnat ohjaavat ruokaketjun kaikkien osien valintoja. Asiakkaalla on vaihtoehto 

muuallakin, mikäli tarpeita ei huomioida. 

 

Asiakaslähtöisyyden painopisteet: 

 Syvennetään yhdessä ruokaketjun ja tutkimustoimijoiden kanssa kuluttajien ja asiakkaiden 

tarpeiden ymmärrystä. 

 Vahvistetaan vientiä tuottamalla yhdessä kohdemaiden markkinatietoa. 

 Koko ruokajärjestelmän yhteistyöllä ennakoiden rakennetut konseptit, uutuustuotteet ja 

toisiaan tukevat tuotteiden kokonaisuudet asiakkaiden tarpeisiin raaka-aineiden tarjonnasta ja 

jalostuksesta lähtien. 

 Varmistetaan hyvällä joukkuepelillä ruokajärjestelmien sisäisten asiakkaiden reilu kohtelu 

 

Vastuullisuus on edellytys toiminnan jatkumiselle tulevaisuudessa yksittäisen toimijan ja koko 
ruokajärjestelmän osalta. 
 
Vastuullisuuden painopisteet: 

 Tehdään vastuullisuuden 7 osa-aluetta (taloudellinen vastuu, ympäristö, eläinten hyvinvointi, 
tuoteturvallisuus, ravitsemus, työhyvinvointi, paikallinen hyvinvointi) näkyväksi osaksi 
läpinäkyvää ruokajärjestelmää. 

 Lisätään ruokajärjestelmän tehokkuutta ja kannattavuutta resurssiviisaudella. 

 Rakennetaan vastuullisuudesta suomalaisen ruokajärjestelmän kilpailuetu. 

 Annetaan kuluttajalle työkaluja vastuullisten valintojen tekemiseen. 
 

Taloudellinen kannattavuus on toimivan ruokajärjestelmän perusta, kannattava kasvu tavoite.  
 

http://www.mmm.fi/


 
Kannattavan kasvun painopisteet: 

 Tehdään ruokajärjestelmästä kansantaloudellisesti merkittävä 

 Käännetään kotimaisen ruoan kulutuksen arvo kasvuun huolehtimalla suomalaisen ruuan 
laadusta ja arvostuksesta.  

 Kolminkertaistetaan viennin arvo kannattavasti 
o V. 2022 kasvua, v. 2026 kaksinkertaistettu, v. 2030 kolminkertaistettu 

 Lisätään ruokajärjestelmässä tuotekehityksen, innovaatioiden ja tutkimuksen resursseja 
lisäarvon ja kysynnän luomiseksi 

 Lisätään ennakoivaa ja pitkäjänteistä yhteistyötä ruokajärjestelmässä (Suomi -brändi Henrin 
1.puheenvuorosta?) 

 

5. Alustava keskustelu toimenpiteistä 

Toimenpide-ehdotuksia kartoitettiin alustavasti io –sovelluksen kautta, jonne osallistujilla 

oli kokouksen lopussa mahdollisuus kirjailla ehdotuksia. 

 

6. Seuraavat kokoukset  

 keskiviikko 9.12. klo 9.30-12.00 etäyhteyksin, vahvistetaan toimenpiteet 

7. Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 16:30. 

http://www.mmm.fi/

