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YHTEINEN RUOKAPÖYTÄ-KESKUSTELUFOORUMI
Kokous 22.10.2021 klo 14.00 -16.00, kokous pidetään Zoom-etäyhteydellä, liittyminen klo 13:30 alkaen.
Osallistujat:
xPuheenjohtaja: Reijo Karhinen, vuorineuvos
x1. Varapuheenjohtaja Jari Leppä, maa- ja metsätalousministeri
2. Varapuheenjohtaja Jaana Husu-Kallio, kansliapäällikkö
Jäsenet:
xHenri Alen, keittiömestari
xAri Akseli, toimialajohtaja
xTommi Hasu, maatilayrittäjä
xMari Heikkilä, markkinointiviestintäpäällikkö
Annikka Hurme, toimitusjohtaja
xKaisa Karttunen, tutkija, maa- ja metsätieteiden tohtori
xAnne Korkiakoski, hallitusammattilainen
Johanna Mäkelä, dekaani
xSeppo Paavola, hallituksen puheenjohtaja
xJuha Salin, maatilayrittäjä
xJohanna Smith, vihannesviljelijä
xTiina Varho-Lankinen, maatilayrittäjä
xEerikki Viljanen, maatilayrittäjä
Christoph Vitzthum, konsernijohtaja
Hannu Krook, pääjohtaja
Sihteeri:
Riikka Knaapi, erityisasiantuntija
Minna Huttunen, neuvotteleva virkamies
Viestijä:
Taina Saahko, viestintäasiantuntija
Lisäksi:
Satu Haapaniemi, erityisavustaja
Noora Herranen, hallitussihteeri
Minna-Mari Kaila, ylijohtaja, osastopäällikkö
Anna-Leena Miettinen, yksikön päällikkö
Aku Korhonen, lainsäädäntöneuvos
Jertta de Mazières, neuvotteleva virkamies
Demos Helsinki: Tuuli Kaskinen ja Otso Sillanaukee

1. Kokouksen avaus, puheenjohtaja Reijo Karhinen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi
2. Edellisen kokouksen (18.8.2021) muistion hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio

3. Ministerin ajankohtaiskatsaus
Ministeri muistutti koronan vaikutuksista, koronapassista ja koronarokotuksista, jotka ovat
tarpeen myös ruokaketjun toimivuudelle.
CAP, yhteisen maatalouspolitiikkasuunnitelman vahvistaminen valtioneuvoston istunnossa
on loppuvuoden keskeinen toimenpide. Eläinten hyvinvointilaki lähtee lausunnolle ja se on
keskeisesti yhteydessä vastuullisuuteen. Alkutuotannon kannattavuushaasteet ovat
todellisia tuotantokustannusten noustessa. Maailmantalouden elpymisen seurauksena
useiden raaka-aineiden ja komponenttien kysyntä kasvaa, saatavuus heikentyy ja hinnat
nousevat,

mikä

aiheuttaa

pullonkauloja

yhdessä

kuljetuskustannuksia

lisäävien

logistiikkaongelmien ja konttipulan vuoksi. Ruoantuotantoa ja päästövähennyksiä pitää
tarkastella kokonaisuutena, sillä päästötavoitteet toteutuvat vain, jos kannattavuus otetaan
huomioon. Tähän liittyen on esitetty ns. HERO-ohjelmaa, jossa päästövähennykset ja
kannattavuus kytketään yhteen. Tähän liittyy mm. hiilimarkkinoille pelisääntöjen luominen.
Viennissä olemme vahvoja alisuorittajia.
4. Vastuullisuus - suomalaisen ruokajärjestelmän kilpailueduksi
Keskustelu kuvituksesta ja tiedoteluonnoksesta. Kuvituksen työstämistä jatketaan
visuaalisuuden ja viestinnällisyyden edistämiseksi. Valmiit kuvat käännetään myös ruotsiksi.
5. Elintarvikevienti ja YRP
-MMM:n katsaus toimenpiteistä ja vientianalyysi, neuvotteleva virkamies Jertta de
Mazières, kv-asiat
Keskustelussa viennin esteiksi nostettiin insinööriajattelu: viedään koneita, ei jalosteita.
Osaaminen ja kontaktit viennin tekemiseen puuttuvat. Yritysten rakenne (pieniä yrityksiä) ei
edistä vientiä. Kasvihuonetuotannon tukijärjestelmä on heikko (vrt. Ruotsi). Tuotteiden
erottuminen on heikkoa ja tämä liittyy osaamisen puutteeseen: parempia tuotteita ja
parempaa erottumista. Nyt tarvitaan intohimoa, koska kotimarkkina on turhan lokoisa!
Pitkään ruokasektorin tehtävä on ollut ruokkia suomalaiset. Historian varjo ulottuu edelleen
tähän päivään ja viennin kehittäminen on vaiheessa. Logistinen sijainti on haastava.
Kuitenkin keskustelun pohjalta voidaan todeta, että ylivoimaisia esteitä kehittymiselle ei ole.
- Elintarvikevienti luontevaksi osaksi FI ruokajärjestelmää –pienryhmätyöskentelyssä
etsittiin ratkaisuja viennin kasvattamiseksi. Näitä olivat mm. muiden maiden influensserien

tutustumismatkat Suomeen, päättäjien arvostus elintarvikevientiä kohtaan, eri alojen vahva
yhteistyö, pienten yritysten resursointi, lisää tuotekehitystä ja teollisuudella vastuu.
Kohdemarkkinat ja asiakassuhteiden rakentaminen keskeisiä. Yhdessä voimme yhdistää eri
tahoja: matkailu ja ruoka, voimme korostaa hyviä asioita kuten vesitase. Edelläkävijäporukka
ns. iso ruokapöytä toimisi toimijoiden törmäyttäjänä. YRP on mahdollistaja ja voi asettaa
painetta, edistää tapahtumayhteistyötä ja edistää asennemuokkausta vientimyönteiseksi.
Tulevaisuudessa vesi ja antibiootittomuus tulevat olemaan globaaleja vahvuuksia. Tanska on
jo tehnyt vienti-irtiottoja molemmilla. Räätälöinti tähän suuntaan voisi olla myös YRP:n
toimenpiteissä.
Lopuksi todettiin, että vientityötä jatketaan ja YRP kommentit tervetulleita FFF -kauden
jälkeiseen suunnitteluun.
6. Seuraava kokous
joulukuu, keskiviikko 1.12. klo 10.00 -12.00
vuoden 2022 kokousajat:
helmikuu, perjantai 11.2. klo 13.30-16.00
huhtikuu, perjantai 29.4. klo 13.30-16.00
kesäkuu, tiistai 7.6. klo 9.30-12.00
elokuu, tiistai 30.8. klo 13.30-16.00
lokakuu, perjantai 7.10. klo 13.30-16.00
joulukuu, perjantai 2.12. klo 13.30-16.00

7. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

