
TULEVAISUUDEN RUOKAA HYVÄLLÄ 
OMALLATUNNOLLA

VASTUULLINEN RUOKAKETJU ETELÄ-SAVOSSA
KICK OFF 3.6.2021 – RYHMÄ ELÄINTEN HYVINVOINTI, SARI HELTELÄ
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• Tuoreet ja hyvät raaka-aineet

•Miten kuluttajana saa tiedon eläinten hyvinvoinnista

•Ravintolarajoitukset ärsyttivät Kapea, arvostaa hyviä raaka-aineita ja 
valmis maksamaan, haluaa tuntea tuottajat

•Koronan positiiviset vaikutukset kotimaisen arvostukseen

•Asiaa puhuttiin, ei uutta, mielenkiitoista että on alkutuotajien
haluttomuus suoramyyntiin

Mikä on mielestäsi tärkein asia, joka nousi 
Aihisen ja Karjulan keskustelussa esille?
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• Että pääsee lähemmäs tuotantoa vaikka videoiden kautta, luottamus, ei 
kuulu kritiikkiä, somekanavien kautta, Kun pääsee käymään tiloilla, tilat 
ym. Hyvän näköinen elämä

• Että näkee ja tuntee yrittäjän, osaaminen paneutuminen, innostus, hyvä 
taloudellinen tilanne. Ihminen voi hyvi niin eläimetkin, laiduntaminen. 
Brändi laatu, tuotepakkaus, hyvä fiilis

•Maku, yrittäjän osaaminen ja panostus ja jaksamiseen. Lajinomainen 
käyttäytyminen, laidunnus liikunta, …

•Tuottajan jaksaminen, motivoitunut, lajinmukainen, stressittömyys tilaa 
tarpeeksi

Mikä on sinulle tärkein asia 
vastuullisuudesta eläinten hyvinvoinnin 
näkökulmasta?
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• kirjataan tähän keskustelusta

• Valvonta hyvin (ongelmatiloille lisää )

•Hyvä hoito ja osaavat tuottajat, ja paneutuneita. Kehitettävää brändäys ja 
viestintä kokonaisuutena, työssä jaksaminen, varhainen puuttuminen

• Tuottajan hyvinvointi vahvuus ja heikkous ja talouden turvaaminen 
tarpeen tuotanto-olosuhteiden turvaamiseksi, Kannat

Mitkä ovat eläinten hyvinvoinnin osalta 
vahvuuksia ja kehittämiskohteita 
tulevaisuudessa?
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TULEVAISUUDEN RUOKAA HYVÄLLÄ 
OMALLATUNNOLLA

VASTUULLINEN RUOKAKETJU ETELÄ-SAVOSSA
KICK OFF 3.6.2021 - RYHMÄ PAIKALLISUUS, KIRSI MUTKA-PAINTOLA
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Mikä on mielestäsi tärkein asia, joka nousi 
Aihisen ja Karjulan keskustelussa esille?
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• Kouluruokakeskustelu, lasten hyvä, monipuolinen ruoka, ruokahävikki.

•Olemme ruokakulttuurin murroksessa koronasta johtuen, 
kotimaisuus/paikallisuus merkitys kasvanut, huoltovarmuus. Uusia 
mahdollisuuksia hyödynnettävä.

•Hinta ohjaa isojen massojen valintoja ammattikeittiöissä paljon, menee 
valitettavasti laadun edelle. Panokset ruoan laatuun ja makuun. 
Elämmekö mekin jatkossa syödäksemme – ruokakulttuuri.

•Monipuolinen syöminen – yhdistävä vaikutus - ruoasta nauttiminen. 
Vastuullisuus antaisi näille hyvän taustan. 



• Luomutuotanto vahvaa Etelä-Savossa – pidetään vastuullisena 
tuotantotapana. Sieltä voisi ammentaa menetelmiä käyttöön koko 
alkutuotantoon.

• Ruoan alkuperä ja yksilöinti/henkilöinti on kiinnostavaa myös 
päivittäistavarakaupan näkökulmasta. Nostaa tuotteen arvoa. 
Hyödynnetään/jalostetaan tuotantoketjussa paikallisesti eteenpäin.

•Paikallisuus antaa alueelle työtä ja toimeentuloa.

Mikä on sinulle tärkein asia 
vastuullisuudesta paikallisuuden
näkökulmasta?
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Mitkä ovat paikallisuuden osalta 
vahvuuksia ja kehittämiskohteita 
tulevaisuudessa?
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Raaka-aineiden saatavuus ja jalostusaste (case luomukorppujauho)

Alueellisten toimijoiden yhteistyötä lisättävä ja kerrottava ”isolla kirkolla” 
siitä yhdessä.

Lihaketjun läpinäkyvyys parantunut kovasti.

Paikallinen leipä on hyvin esillä.

Tehdään paljon vastuullista toimintaa – kuinka se tuodaan esille!



TULEVAISUUDEN RUOKAA HYVÄLLÄ 
OMALLATUNNOLLA

VASTUULLINEN RUOKAKETJU ETELÄ-SAVOSSA
KICK OFF 3.6.2021 – TALOUSRYHMÄ, PEKKA HÄKKINEN

1



• Tuottajille yhteistyötä lisää, jotta tuotteiden toimittaminen onnistuisi 
ravintoloille 

•Tuote saatava mahdollisimman hyvällä hinnalla ja kohtuullisilla kuluilla 
kaupaksi

•Ravintolat arvostavat aitoja tuotteita

•Yhteistyö tärkeää ostajien kanssa

•Uusien tuotteiden kehittäminen vaatii resursseja

•Viestejä saadaan menemään myös kaupan kautta kuluttajille

•

Mikä on mielestäsi tärkein asia, joka nousi 
Aihisen ja Karjulan keskustelussa esille?
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• Koko ruokaketjulle, joka portaalle jäätävä riittävä taloudellinen tulos

•Maatiloilla tehdään paljon vastuullisuustyötä (laidunnus, eläinten 
hyvinvointi jne.), mutta ei näy viljelijälle tuotteen hinnassa

•Esim. laitumelle lasku tuottaa paljon tykkääjiä someviestinnässä, luo 
myönteistä mielikuvaa kotimaisista elintarvikkeista ja maaseudusta

•Eläin videoista tulee paljon tykkäyksiä, vastuullisuus pitää näyttää kivalta, 
miten talouden asiat saadaan näyttämään kivoilta ja haluttavilta 

Mikä on sinulle tärkein asia 
vastuullisuudesta talouden näkökulmasta?
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• Miten vastuullisuus saadaan näkymään parempana tuotteen hintana 

•Miten brändätä tuotteita ja mistä resurssit yksittäiselle yrittäjällä

•Tuottajalla paljon vaatimuksia, tuotanto, markkinointi, tuotekehitys

•Kauppaketjuille myytäessä yksittäisen viljelijän tuote häviää tuotteiden 
joukkoon

•Kaupan tuotesijoittelu tärkeää

•Tuotteelle syntyy kustannuksia paljon ennen kuin jätetään tarjous 
kaupalle

•Kaupan järjestelmät hankalia, vaativat osaamista 

Mitkä ovat talouden osalta vahvuuksia ja 
kehittämiskohteita tulevaisuudessa?
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TULEVAISUUDEN RUOKAA HYVÄLLÄ 
OMALLATUNNOLLA

VASTUULLINEN RUOKAKETJU ETELÄ-SAVOSSA
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• asioista on tärkeä viestiä oikealla tavalla eri tahojen kesken

• keskustelun tulee toimia eri toimijoiden välillä

• Seuraavat trendit mietitytivät

Mikä on mielestäsi tärkein asia, joka nousi 
Aihisen ja Karjulan keskustelussa esille?

2



• Työntekijät on koettu luotettaviksi, keskustelu ja viestintä työporukan 
sisällä koetaan tärkeänä, myös palautteen saaminen työntekijöiltä 
yrityksen toiminnan kehittämiseksi

•Oikeudenmukainen kohtelu ja oikeudenmukainen palkka, vastavuoroisuus 
, sesonkityöntekijöiden työnantajalla suuri vastuu, monelle nuorelle 
ensimmäinen työpaikka, kouluttautumista vaativaa työnantajalta, 
haastavat olosuhteet usein haasteita tuovia

•Kiitoksen antaminen, positiivinen palaute, avoimuus, että työntekijätkin 
uskaltaa antaa kehittämisehdotuksia

Mikä on sinulle tärkein asia 
vastuullisuudesta työvoiman näkökulmasta?
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• suomessa työturvallisuus on hyvällä tasolla, harjoittelijoitakaan ei heitetä 
tyhjän päälle

•Työntekijöiden asema on hyvä

•Alkoholin käyttö – noussut esille sekä työnantajien ja työntekijöiden 
osalta – tolkku pois ja toleranssi pettää
•Puuttuminen hankalaa – miten voi puuttua?
•Eläinten hyvinvointi pettää samalla 

•

Mitkä ovat työvoiman osalta vahvuuksia ja 
kehittämiskohteita tulevaisuudessa?
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TULEVAISUUDEN RUOKAA HYVÄLLÄ 
OMALLATUNNOLLA

VASTUULLINEN RUOKAKETJU ETELÄ-SAVOSSA
KICK OFF 3.6.2021 – RYHMÄ YMPÄRISTÖ, SARI PELTONEN



• Millä aikajänteellä tarkastelemme asioita? Nyt esillä oli melko lyhyen ajan näkökulma?

• Eteenpäin katsominen tärkeä ylipäätään, onko tuontiruoka 10 v. päästä ajankohtaista?

• Meillä on töitä edessä tuoda kotimaisuutta esille

• Varsinainen vastuullisuus ei tullut esille erityisesti Aihisella muuta kuin ”tärkeää, että 
tavaraa tulee ajoissa ja riittävästi”. 

• Kuluttajan näkemys vastuullisuudesta voi olla ihan muuta kuin mitä me ajattelemme, 
esim. lehmät laitumella jne tai käsitys on vanhentunut tai mahdoton toteuttaa tilalla. 
Markkinoinnissa osin luodaan myös tätä harhakäsitystä.

• Kananpidon keskustelu lyönyt itsensä läpi hyvin kuluttajilla > vastaavaa muillekin 
tuotantosuunnille

• Joskus asioiden avaaminen voi olla turhaakin kuluttajille, tai ei kannata avata turhan 
tarkasti, jotta kuluttajat eivät hämmenny

Mikä on mielestäsi tärkein asia, joka nousi 
Aihisen ja Karjulan keskustelussa esille?



• Eläimille syötetty ruoka kotimaista, ei ulkomaista soijaa

• Keskustelu osin kummallista, esim. kotieläintuotanto ”haittaa luonnon 
monimuotoisuutta”, todellinen tieto uupuu

• Aina ei pystytä tuottamaan elintarvikekelpoista viljaa > mihin se sitten käytetään?

• Faktoihin perustuvaa keskustelua tarvitaan erit. kuluttajien suuntaan
• tarvitaan näyttöä, tutkimuksia, tilastoja
• viestitäänkö riittävästi

• Mahdollistamme harvinaisten biotooppien säilyminen mm. eläimiä laiduntamalla

• Märehtijöiden kyky tuottaa itse valkuaista on ainutlaatuista

• Säädelty tuotanto, tarkka tuotantopanosten käyttö, rajoitukset jopa satojen 
kustannuksella

Mikä on sinulle tärkein asia vastuullisuudessa 
ympäristön näkökulmasta?



Vahvuudet:

• märehtijän pötsin kyky tuottaa 
ihmisravitsemukseen valkuaista ja 
sen myötä tuotamme myös 
ympäristöhyötyjä kuten luonnon 
monimuotoisuuden edistämistä

Mitkä ovat ympäristön osalta vahvuuksia ja 
kehittämiskohteita tulevaisuudessa?

Kehittämiskohteet:  

• energia ja energian lähteet

• päästöt kuriin
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