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YHTEINEN RUOKAPÖYTÄ-KESKUSTELUFOORUMI  

Aika 11.2.2022, klo 13:30 - 16 

Paikka: Microsoft Teams -etäyhteys  

 

Osallistujat: 
 
Puheenjohtaja: Reijo Karhinen, vuorineuvos 
1. Varapuheenjohtaja Jari Leppä, maa- ja metsätalousministeri 
2. Varapuheenjohtaja Jaana Husu-Kallio, kansliapäällikkö  
 
Jäsenet: 
Henri Alen, keittiömestari 
Ari Akseli, toimialajohtaja 
Tommi Hasu, maatilayrittäjä 
Mari Heikkilä, markkinointiviestintäpäällikkö 
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 
Hannu Krook, pääjohtaja Arttu Laine, kenttäjohtaja 
 
Sihteeri: 
Riikka Knaapi, neuvotteleva virkamies 
Minna Huttunen, neuvotteleva virkamies 
Viestijä: 
Taina Saahko, viestintäasiantuntija 
Jasmin Rikkonen, viestintäharjoittelija 
Lisäksi: 
Anne Berner, esitys kohta 4 
Annukka Kimmo, erityisavustaja 
Minna-Mari Kaila, ylijohtaja, osastopäällikkö 
Anna-Leena Miettinen, yksikön päällikkö 
Ilona Rauhanen, erityisasiantuntija 
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1. Kokouksen avaus, puheenjohtaja Reijo Karhinen  

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi. Kokoukseen osallistui 
Arttu Laine Hannu Krookin sijaisena.  

2. Edellisen kokouksen muistion  

Hyväksyttiin edellisen kokouksen (1.12.2021) muistio. 

3. Ministerin ajankohtaiskatsaus  

Ministeri kertoi olympiatunnelmissa, että myös ruokasektorilla voimme pärjätä. 
Keskustelumme on pitkällä aikajänteellä, ja vienti on vahvana elementtinä keskustelussa. 
 
Kolmen päivän epävirallisessa ministerikokouksessa tuli selväksi, että ylpeys omasta ruuasta 
on aihe, joka meidän on Suomessa saatava kuntoon ja siitä voimme ottaa oppi muista maista.  
 
Maatalouden kannattavuustilanne on katastrofaalinen: alkutuotannon panosten 
maailmamarkkinahintojen korkea hinta ja takana heikko satovuosi. Meillä on aito huoli 
kansallisesta huoltovarmuudesta. Ruokaturva ja omavaraisuusaste ovat liipaisimella. Tilanne 
on koko maan kannalta huolestuttava. 
 
Komissiolle lähetetty kansallinen CAP-suunnitelma on yksi osa tuotannon säilymistä 
Suomessa. Hiiliohjelma HERO on osa kannattavuuden kohentamista: jos alkutuotannon 
kannattavuus ei nouse, muut ketjun osat kantavat suuremman vastuun. Hallitusohjelman 
osassa Elinvoimainen Suomi on Yhteisen ruokapöydän toimet, elintarvikemarkkinalain 
toimet, elintarvikemarkkinavaltuutettu, valvonta ja monet muut toi9met mutta näiden 
lisäksi vienti on keino tuoda kasvua, vakautta ja lisäeuroja järjestelmään. Viennin kasvu on 
hyvässä mallissa, mutta pysymmekö muiden maiden (Ruotsi, Tanska) tahdissa?  
Vientiyhteistyö MMM, TEM ja UM on ollut toimivaa ja hyödyllistä. Jatkossa entistä 
vahvemmin ruuan maakuvatyötä ja yritysten johdolla, kohti kunnianhimoista tavoitetta, 
pitkäjänteisesti ja yhteistyöllä. 
 
YRP on saanut myös kritiikkiä vientityöstä, mutta YRP täydentää, jatkaa ja vahvistaa jo tehtyä 
työtä, ei toista tai tee päällekkäistä. Ruokataseemme on isosti alijäämäinen ja työtä on paljon 
tehtävänä, joten uudet avaukset ovat tarpeen ja välttämättömiä. 

 
4. Vientiselvityksen tilannekatsaus, Anne Berner  

Anne Berner antoi tilannekatsauksen Yhteisen ruokapöydän tilaaman vientiselvityksen 
edistymisestä. Katsauksen osat ovat prosessikuvaus, havaintoja tähänastisista 
haastatteluista ja taustaraporteista ja alustavat pohdinnat. Valmistuva selvitys julkaistaan 
15.3. tilaisuudessa, jossa maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän ohella kuullaan 
elinkeinoministeri Mika Lintilää sekä ulkomaankauppaministeri Ville Skinnaria. 
 
Yhteinen keskustelu:  
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Keskustelussa kiitettiin innostavista havainnoista, sekä työstä, jolla rakennetaan jo aiemmin 
tehdyn päälle. Keskustelussa annettiin laaja tuki selvitystyölle ja kiitettiin uusista avauksista.  

5. YRP viestintä 2022, Taina Saahko, MMM 

Viestinnän vuosikello esiteltiin ja hyväksyttiin päivitetty vastuullisuuskuvitus. Vuoden 2022 
työohjelman tarkentuessa myös viestintäkalenteri täydentyy. Keskustelussa toivottiin 
YRP:ltä ketteryyttä reagoida ruokaan liittyviin yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Esimerkkinä 
maailman paras pihvi, voitto tuli Suomeen nyt kolmannen kerran.  

6. Seuraava kokous 

vuoden 2022 kokousajat: 

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 klo 12 
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