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YHTEINEN RUOKAPÖYTÄ-KESKUSTELUFOORUMI  

Kokous 9.12.2020 klo 9:30-12:00, kokous etäyhteydellä. 
Osallistujat: 
Puheenjohtaja: Reijo Karhinen, vuorineuvos 
1. Varapuheenjohtaja Jari Leppä, maa- ja metsätalousministeri 
2. Varapuheenjohtaja Jaana Husu-Kallio  
Jäsenet: 
xChristoph Vitzthum, konsernijohtaja 
xHenri Alen, keittiömestari 
xTommi Hasu, maatilayrittäjä 
xMari Heikkilä, markkinointiviestintäpäällikkö 
xTaavi Heikkilä, pääjohtaja 
xMikko Helander, pääjohtaja 
xAnnikka Hurme, toimitusjohtaja 
xKaisa Karttunen, tutkija, maa- ja metsätieteiden tohtori 
xAnne Korkiakoski, hallitusammattilainen 
xJohanna Mäkelä, dekaani 
xSeppo Paavola, hallituksen puheenjohtaja 
xJuha Salin, maatilayrittäjä 
xJohanna Smith, vihannesviljelijä 
xTiina Varho-Lankinen, maatilayrittäjä 
xEerikki Viljanen, maatilayrittäjä 
Sihteerit: 
Riikka Knaapi, erityisasiantuntija 
Minna Huttunen, neuvotteleva virkamies 
Viestijä: 
Janne Impiö, viestintäjohtaja 
Tea Rantanen, viestintäasiantuntija 
Lisäksi: 
xSatu Haapaniemi, erityisavustaja 
xMinna-Mari Kaila, ylijohtaja, osastopäällikkö 
xSirpa Karjalainen, neuvotteleva virkamies 
xAnna-Leen Miettinen, yksikön päällikkö 
xAku-Petteri Korhonen, lainsäädäntäneuvos 
Demos Helsinki: Olli Bremer ja Otso Sillanaukee 

 

1. Kokouksen avaus, puheenjohtaja Reijo Karhinen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10  

2. Edellisen kokouksen (6.11.2020) muistion hyväksyminen 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio 



 
Olli Bremer Demos Helsingistä alusti yhteistyöskentelyosuuden: päivän aikana käsitellään 
strategiset tahtotilat, keskustellaan erityisesti tiedon hyödyntämisestä (muokattu esitys 
valmisteluryhmältä), keskustelussa painotetaan tahtotilojen toimenpiteitä. 
  
Osastopäällikkö Kaila kertoi, että toimenpiteissä painotetaan yhdessä eteenpäin vietäviä aiheita, 
joita edistetään v. 2021. Toimenpiteitä laitetaan liikkeelle Yhteisen ruokapöydän edustamien 
tahojen toimesta, ministeriö tuo toimeenpanoon oman panoksensa. Toimenpiteitä esitetään 
luonnoksessa runsaasti: toteuttamistapa, malli ja tahot sovitaan yhdessä. Yhdessä valittujen 
toimenpiteiden taustalla seisomme kaikki. 

3. Ministerin ajankohtaiskatsaus (siirrettiin asialistalle eteenpäin) 

4. Tavoitetilojen jatkovalmistelu ja vahvistaminen valituilla neljällä painopistealueella 

Tiedon hyödyntäminen –tavoitetilan uusi esitys jaettu kokousmateriaalin yhteydessä. Keskustelua 
esityksestä. 
 
Karjalainen tiivisti EU-tason tilanteen: EU pj maa Saksa on pyrkinyt vahvasti edistämään 
maataloustuotannon tietojen jakamista, nyt rakennetaan data-avaruutta, jossa edistetään eri 
alustojen tietojen vaihtoa. Pelisääntöjä, käytännön menettelytapoja ja tiedon liikkumisen 
edistämistä käydään huolellisesti läpi. Suomen vahvuus on, että koko ruokaketju käy yhteistä 
keskustelua, ministeriö on neutraali keskustelun fasilitoija, työ tehdään yhdessä.  
 
Puheenjohtaja tiivisti asiakohdan ja esitti toiveen, että Yhteisestä ruokapöydästä ohjattaisiin tiedon 
hyödyntämistä, joka tulee tapahtumaan joka tapauksessa. Tiedon hyödyntäminen voisi aloittaa 2021 
vuoden kokoukset: etsitään pienin yhteinen nimittäjä mahdollisesti Sitran johdolla. Pelisäännöt -
termiä ei jatkossa käytetä YRP:n teksteissä. 

5. Ministerin ajankohtaiskatsaus 

Taksonomia ja EU:n kauppastrategia liittyvät läheisesti elintarvikeklusteriin. Kauppastrategiassa 
halutaan painottaa digitaalista siirtymää. Aihe on vahvasti esillä jäsenmaissa ja komissiossa. Kaksia 
elintarvikemarkkinoita ei ole, on yhdet reilut, vihreät markkinat.   
 
Vuoden 2020 yhteenvetona voidaan todeta, että korona on testannut yhteiskuntamme kestävyyttä. 
Ruokajärjestelmän resilienssi on ollut vahva, kiitos kaikille Yhteisen ruokapöydän edustamille 
tahoille. Yhteinen ruokajärjestelmä ei kestä heikkoja lenkkejä, toimijat tarvitsevat toisiaan ja tämä 
näkyy etenkin huoltovarmuuden ylläpitämisessä. Yhteisen ruokapöydän henki on erinomainen. 
Suomalaisen ruoan menekki on kasvanut vuoden aikana. Menekkiin vaikuttaa vastuullisuus ja halu 
tukea suomalaista ruokajärjestelmää. Vastuullisuuden valttikortit on muutettava kannattavaksi 
toiminnaksi ja osaksi vientiä. Vientimarkkinat avautuvat ja elintarvikevienti on kasvanut v 2020. 
Suomen kestävän kasvun ohjelmasta on annettu selonteko eduskunnalle. Ruokajärjestelmästä vienti, 
investoinnit ja digitalisaatio ovat vahvasti esillä. Lopuksi erityiskiitos puheenjohtajalle keskustelun 
erinomaisesta ja määrätietoisesta edistämisestä. Koko osallistujajoukon osaamisen yhdistäminen on 
ollut onnistunutta ja v 2021 voidaan hyvin aloittaa tiedon hyödyntämisen –teemalla. 
 
Puheenjohtaja kiitti ministeriä puheenvuorosta: heikkoja lenkkejä ei kestävässä ruokajärjestelmässä 
voi olla.  
 



 
Ministeri tarkensi elintarvikemarkkinalakia, kyseessä on direktiivin kansallinen toimeenpano. 
Elintarvikemarkkinavaltuutetun kelpoisuusvaatimusta on muutettu siten, että juridiikan tutkinnon 
sijaan vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Epäterveet kauppatavat kitketään pois, jotta 
elintarvikemarkkina on tasapainoinen ja kasvu on mahdollista. Tämä on yhteiseurooppalainen 
tahtotila, joka nyt toimeenpannaan kansallisesti.   
 
Tavoitetilojen jatkovalmistelu ja vahvistaminen valituilla neljällä painopistealueella, jatkettiin: tiedon 
hyödyntäminen, asiakaslähtöisyys, vastuullisuus, kannattava kasvu.  
 
Keskustelun perusteella esitystä muokataan ja se lähetetään jäsenille kommentoitavaksi vielä ennen 
joulua. 

6. Keskustelu vuoden 2021 kokousten teemoista ja ajankohdista 

Kuusi kokousta v. 2021 
Tiedon hyödyntäminen mahdollisesti Sitran tukemana helmikuussa  
Vastuullisuus huhtikuussa 
Kesä-, elo-, loka- ja joulukuun kokousaiheet päätetään myöhemmin. 

7. Kokouksen päätös 

Hyvää joulun odotusta. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12. 

 

 


