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YHTEINEN RUOKAPÖYTÄ-KESKUSTELUFOORUMI  

Kokous 9.9.2020 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 
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 
Christoph Vitzthum, konsernijohtaja 
Sihteerit: 
Minna Huttunen, neuvotteleva virkamies, Kirsi Viljanen, erityisasiantuntija 
Viestijä: 
Tea Rantanen, viestintäasiantuntija 
Lisäksi: 
Satu Haapaniemi, erityisavustaja 
Demos Helsinki: Tuuli Kaskinen, Jussi Laine ja Otso Sillanaukee 

 
1. Kokouksen avaus, puheenjohtaja Reijo Karhinen  

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10. 
Todettiin verkkokokouksen osallistujat. Verkkokokouksen fasilitaattorit Demos Helsingistä ohjeistivat 
verkkokokouksen käytännöt. 
 

2. Edellisen kokouksen (12.6.2020) muistion hyväksyminen 
Hyväksyttiin. 
 

3. Ministerin ajankohtaiskatsaus 
Ministeri Leppä totesi, että budjetissa keskityttävä taloutta ja työpaikkoja vahvistaviin toimiin ja nyt 
meillä on poikkeuksellisen paljon välineitä käytettävissä elvytykseen. Elpymisväline on uusi keino; 
vienninedistäminen, biokaasu, digitalisaatio ja valokuitu sekä laajakaistat ovat keskeisiä kohteita.  
Yhteiskunnassamme olemme päässeet koronaan liittyvistä suurimmista rajoitteista eroon. Vaikutus 
talouteen ollut globaalisti suuri, Suomessa päästy hieman vähemmällä. Nyt eletään pandemian toista 
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aaltoa, eikä tietoa poikkeustilanteen päättymisestä ole kenelläkään. Oleellista on palauttaa kuluttajien 
luottamus ja vahvistaa elinkeinon luottamusta talouteen. 
Suomen ruokajärjestelmä pärjäsi hyvin pandemiassa. Huoltovarmuutemme joutui kovaan testiin, mutta 
kesti hyvin. Kausityöntekijät ovat yksi pullonkaula. Kausityöntekijöistä tehdään kattava selvitys, miten 
jatkossa asia hoidetaan paremmin.  
Muuta ajankohtaista:  
-Elintarvikemarkkinalaki muutetaan. 
-Ruokakeskustelu pyörinyt liikaa hinnan ja maatalouden päästöjen tiimoilla. Ruuan arvostus ja puhtaus 
nostettava keskiöön.  
-Julkaistu maatalouden ilmastotiekartta on hyvä, sisältää toimia, joita pitää ottaa esiin elvytyspaketin 
osalta.  
-Saksa nyt EU:n puheenjohtajamaa. Saksa pitää hyvin esillä mm eläinten hyvinvointia, 
pakkausmerkintöjä ja ruoan alkuperää, mikä jatkaa hyvin Suomen tekemiä nostoja. 

 
4. Yhteisen ruokajärjestelmän visio ja strateginen tahtotila  

Käsittelyn pohjaksi otettiin äänestyksessä selvästi eniten kannatusta saanut visio-vaihtoehto. 

Jalostettiin hyvin laajassa ja perusteellisessa keskustelussa visiota taustoittavia lauseita. Lopulta 

visiokokonaisuus hyväksyttiin seuraavassa muodossa: 

 

Visio: Suomalainen ruoka tekee hyvää 

Tarkennukset:  

 Suomalainen ruoka yhdistää kaikki ruokajärjestelmän toimijat. On kyse joukkuepelistä. 

 Ensiluokkainen maku ja laatu, ainutlaatuiset brändit, kilpailukykyinen ja kannattava toiminta sekä 

teknologinen edelläkävijyys ovat menestyvän ruokajärjestelmän perusta. Onnistuminen syntyy 

osaamisesta sekä intohimosta suomalaista ruokaa kohtaan.  

 Uudistuvan ruokajärjestelmän yhteinen tavoite on suomalaisen ruoan kokonaismarkkinan 

kannattava kasvattaminen niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Siten luodaan työpaikkoja ja 

mahdollisuuksia yrittäjyyteen. 

 Hiilineutraalin Suomen ruokajärjestelmä toimii ympäristön parhaaksi, on sosiaalisesti ja 

taloudellisesti oikeudenmukainen ja kuluttajien arvostama.  

 Suomalaisen ruokajärjestelmän vastuullisuus tuottaa turvallista ruokaa ja tukee huoltovarmuutta. 

 

Seuraavaksi siirryttiin käsittelemään strategisia painopistealueita ja valittujen painopistealueiden 

strategista tahtotilaa. 

 

Käsittelyn pohjaksi otettiin aiemmin vahvistettu Tulevaisuuskuva2030 ja Yhteisen ruokapöydän 

jäsenten ennakkokyselyn mukaiset ehdotukset, joista pj oli koonnut 5 potentiaalista strategista 

painopistealuetta (Kasvu, Asiakaslähtöisyys, Vastuullisuus, Avoin Data, Joukkuepeli). 

 

 

Pienryhmätyöskentelyn jälkeen päädyttiin vahvistamaan 4 strategista painopistealuetta 

jatkotyöskentelyn pohjaksi: 

- Kannattava kasvu 

- Asiakaslähtöisyys 

- Vastuullisuus 

- Tiedon hyödyntäminen 

 

http://www.mmm.fi/


 
Pienryhmätyöskentelyssä jalostuneiden tahtotilakuvausten pohjalta jatketaan työskentelyä ja tuodaan 

Yhteisen ruokapöydän seuraavaan kokoukseen tarkentuneet tahtotilaehdotukset em. neljän 

painopistealueen osalta. Seuraavaan kokoukseen tuodaan myös alustava luonnos tarvittavista 

toimenpiteistä eri painopistealueilla. 

5. Tilannekatsaus Yhteisen ruokapöydän asettamiskirjeen mukaiseen työlistaan 
Yhteinen ruokapöytä on edennyt tehtävissään ja vuodelle 2020 asetetuissa tavoitteissa hyvin. 
Puheenjohtaja toivoi kaikkien toimenpiteitä kohtien 3-6 osalta ja erityisesti rakentavan 
ruokakeskustelun synnyttämisessä. 
 

6. Seuraavat kokoukset  

 perjantai 6.11. klo 14.00-16.30 toimenpiteet, kokous pidetään etänä 

 keskiviikko 9.12. klo 9.30-12.00, kokous pyritään pitämään läsnäkokouksena 
etäosallistumismahdollisuuksin. 

 
7. Kokouksen päätös 
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