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YHTEINEN RUOKAPÖYTÄ-KESKUSTELUFOORUMI  KOKOUSMUISTIO 

Verkkokokous 12.6.2020 klo 9:30-12:00  

 
Paikalla: 
Puheenjohtaja: Reijo Karhinen, vuorineuvos 
1. Varapuheenjohtaja Jari Leppä, maa- ja metsätalousministeri, poistui n klo 11.45 
2. Varapuheenjohtaja Jaana Husu-Kallio, kansliapäällikkö, poistui n klo 10.15 
 
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: 
Anna Salminen, Tea Rantanen, viestintäasiantuntija 
Lisäksi: 
Satu Haapaniemi, erityisavustaja 
Demos Helsinki: Tuuli Kaskinen, Liisa Kolehmainen ja Otso Sillanaukee 

 

1. Kokouksen avaus, puheenjohtaja Reijo Karhinen  

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 09.30, ja korosti kokouksen merkitystä yhteisen tulevaisuuskuvan 
muodostamiseksi ja visiotyön pohjaksi.  

Todettiin verkkokokouksen osallistujat. Verkkokokouksen fasilitaattorit Demos Helsingistä ohjeistivat 
verkkokokouksen käytännöt. 

2. Edellisen kokouksen (7.5.2020) muistion hyväksyminen 

Hyväksyttiin. 

http://www.mmm.fi/


 
3. Ministerin ajankohtaiskatsaus 

Ministeri Leppä antoi lyhyen ajankohtaiskatsauksen kevään tilanteesta. Ministerin mukaan korona-aika 
on haastava tilanne meille kaikille. Kevään kuluessa ruokasektorin digiloikka on ollut iso asia. Digiloikka 
on hyvä asia, ja digitaalisuushan nousi jo edellisessä kokouksessamme esiin. Huoltovarmuus ja 
omavaraisuus ovat nousseet aivan erilaiseen keskiöön, ja osoittaneet, miten hyvin ruokaketjumme 
toimii poikkeusoloissakin. On myös huomattu, että tukijärjestelmät ja lainsäädäntö on rakennettu ns. 
normaalioloihin, eivätkä tarpeeksi nopeasti reagoi poikkeusolojen tarpeisiin. Mikäli tulee esiin erilaisia 
väliinputoajatapauksia, on hyvä saattaa ne ministerin tietoon. 

Kestävämpi ja vastuullisempi, modernia teknologiaa hyödyntävä ruokajärjestelmä on meidän tavoite ja 
sen siemenet ovat Yhteisen ruokapöydän toiminnassa.  EU:n pellolta pöytään –strategia on osa vihreän 
kasvun ohjelmaa ja liittyy myös yhteisen maatalouspolitiikan valmisteluun. Monessa strategian 
esittämässä tavoitteessa Suomi on jo edelläkävijä ja malli muille maille.  Komission uusi 
rahoituskehysesitys on parempi kuin 2018 tehty ehdotus. Elvytyspaketista tarvitaan vielä lisätietoja. 
Suomelle Eurooppa on tärkein vientikohdealue, joten Euroopassa pitää mennä taloudellisesti hyvin, 
jotta myös Suomella menee hyvin. CAP-strategialuonnos saadaan toivottavasti lausunnolle syksyllä, 
mutta viivästykset ovat mahdollisia. Koronaseurantaa jatketaan mahdollisen toisen aallon varalta. 
Tässäkään ajassa tavoitteemme ilmastonmuutokseen liittyen eivät ole muuttuneet, sillä Suomelle se 
tarjoaa mahdollisuuksia edistää kestävää suomalaista ruokaa myös muualle Eurooppaan ja maailmalle. 

4. Tulevaisuuskuva 2030  

Puheenjohtaja muistutti, että tulevaisuuskuva ei ota kantaa, mikä on toivottava tulevaisuus, vaan kuvaa 
mahdollista tulevaisuuden näkymää. Yhteisen ruokapöydän tulevaisuuskuva 2030 on rakennettu 
prosessina, joka alkoi yhteisellä työpajalla.  

Keskusteltiin tulevaisuuskuvan sisällöstä ja sen perusteella kokouksen lopussa esiteltiin muokattu 
Tulevaisuuskuva 2030 Yhteisen ruokapöydän yhteisenä näkemyksenä. 

5. Yhteisen ruokapöydän strateginen tahtotila 2030 

Käytiin johdantokeskustelu strategisen tahtotilan ja vision merkityksestä. Screen.io –alustan kautta 
kerättiin jäseniltä ehdotuksia visio-lauseeksi. Tämän jälkeen jäsenet jakautuivat virtuaalisiin 
pienryhmiin työstämään visiolausetta, ja sitä tarkentavia alakohtia. Esiteltiin visiolauseet (alla) ja käytiin 
niistä keskustelua. Visiolause-ehdotuksia ja niihin koottuja alakohtia työstetään kesän aikana ja 
Yhteisen ruokapöydän syyskuun kokouksessa. 

 Maailman parhaalla joukkuepelillä kilpailukykyistä, kestävää ja turvallista suomalaista ruokaa.  

 Rakkaus ruokaa on kaiken perusta. 

 Suomalainen ruoka tekee hyvää. 

 Suomalainen ruoka ja sen tuottaminen tekevät hyvää. 

 Suomalaisella ruoalla luodaan hyvää. 
 

Ministeri Leppä totesi, että yhteisen visiokeskustelun pohjalta on hyvä jatkaa rakentavaan 
lopputulokseen. Puheenjohtaja kiitti aktiivisuudesta ja kertoi, että syyskuun kokouksessa jatketaan 
vision työstämistä. 

 

http://www.mmm.fi/


 
6. Seuraavat kokoukset  

 keskiviikko 9.9. klo 9.30-12.00 strategia ja tavoitteet  

 perjantai 30.10. 14.00-16.30 toimenpiteet 

 keskiviikko 9.12. klo 9.30-12.00 

 
7. Kokouksen päätös 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.00. 
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