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YHTEINEN RUOKAPÖYTÄ-KESKUSTELUFOORUMI  

Kokous 24.02.2021 klo 10:00-12:00, 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 
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 
Christoph Vitzthum, konsernijohtaja 
 
Sihteeri: 
Riikka Knaapi, erityisasiantuntija 
Viestijä: 
Tea Rantanen, viestintäasiantuntija 
Lisäksi: 
Satu Haapaniemi, erityisavustaja 
Minna-Mari Kaila, ylijohtaja, osastopäällikkö 
Anna-Leen Miettinen, yksikön päällikkö 
Demos Helsinki: Tuuli Kaskinen ja Otso Sillanaukee 

 
1. Kokouksen avaus, puheenjohtaja Reijo Karhinen  

 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10:00. 
Todettiin verkkokokouksen osallistujat. Todettiin, että Yhteiseen ruokapöytään on Taavi Heikkilän 
seuraajaksi nimetty Hannu Krook.  
 

2. Edellisen kokouksen (9.12.2020) muistion hyväksyminen 
Hyväksyttiin. 
 

3. Ministerin ajankohtaiskatsaus 
 
Ministeri Leppä kiitti Yhteisen ruokapöydän jäseniä hyvästä työstä ja vahvasta sitoutumisesta menneen 
vuoden osalta. 



 
Tiedon hyödyntämisen osalta ministeri sanoi näkevänsä valtavasti potentiaalia, erityisesti digitaalisissa 
ratkaisuissa koko ruokajärjestelmässä. Hän painotti kuitenkin, että digitalisaatio tai data eivät ole 
itseisarvoja vaan niiden arvo on siinä, mitä niillä voidaan saavuttaa, eli parempaa resurssitehokkuutta, 
ympäristön ja eläinten hyvinvointia, läpinäkyvyyttä ja turvallisuutta. Ja mikä parasta – todentaa tämä 
kaikki kuluttajille, vaikka maailman toiselle puolelle saakka.  
 
Ministeri kertoi myös hallituksen suunnitelmista koskien elvytysvarojen käyttöä, valotti yhteisen 
maatalouspolitiikan valmistelun tilannetta ja avasi eläinten hyvinvointilain valmistelua. Laki tulee 
viemään Suomea eläinten hyvinvointiasioissa kansainvälisesti katsottuna edelläkävijäksi.  
 
Ministeri totesi lopuksi, että ruokajärjestelmä on selviytynyt poikkeustilanteesta erittäin hyvin. 
Järjestelmän resilienssi rakentuu yhteen hiileen puhaltavien toimijoiden yhteistyöllä, josta yhteinen 
ruokapöytä on hyvä esimerkki.  
 

4. Tilannekatsaus vuoden 2021 jatkotyöskentelyyn 

Käytiin läpi yhteisen ruokajärjestelmän strategiset tahtotilat painopistealueineen ja toimenpiteineen. 
Lisäksi esiteltiin alustava runko kuluvan vuoden työskentelylle. Vuosi alkaa pureutumisella tiedon 
hyödyntämisen kokonaisuuteen.  

5. Alustus Tiedon hyödyntämiseen 

Luken erikoistutkija Liisa Pesonen piti alustuksen aiheesta ”Yhteinen tieto – reilun datatalouden 
viitekehys ja mahdollisuudet”. 

Alustuksessa kerrottiin EU:ssa meneillään olevan data strategian valmistelun tilanteesta, jonka 
tavoitteena on ihmiskeskeinen kukoistava ja tasapuolinen datatalous ja yhteinen eurooppalainen data-
avaruus. Lisäksi pohdittiin tiedonjakamisen yhteisiä pelisääntöjä, tiedon jakamisen hyötyjä ja 
mahdollisuuksia sekä esimerkkinä näistä esiteltiin Agri Food Data Space Finland–tietoverkoston 
valmistelua. Heräteltiin yhteisen ruokapöydän jäseniä kysymyksillä datan haltuunotosta, vastuusta, 
yhdessä tekemisestä ja erilaisista mahdollisuuksista, joita yhteistyö toisi.  

6. Keskustelu ja jatkotoimenpiteiden suunnittelu  

Käytiin alustuspuheenvuoron perusteella vilkasta keskustelua mahdollisista toimenpiteistä. Pohdittiin 
YRP:n roolia, datan jakamista yleisellä tasolla ja käytiin läpi kullekin vastaan tulleita erilaisia käytännön 
esimerkkejä. Todettiin, että jatkotoimenpiteistä sovitaan seuraavassa Yhteisen ruokapöydän 
kokouksessa. 

7. Seuraava kokous  
Seuraavan kokouksen ajankohta on perjantaina 9.4. klo 14.00 -16.00 etäyhteyksin 
 

8. Kokouksen päätös 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.00. 


