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1 
DIGIOPPEJA – DIGITALISAATION MAHDOLLISUUDET

Digitalisaatio muuttaa paitsi elintarvikeketjua, myös alaa kokonaisuu-
dessaan. Elintarvikepäivillä digitalisaation mahdollisuuksista ruoka-
ketjun eri osa-aluilla luennoimassa oli mm. Luonnonvarakeskus Luke, 
RaisioAgro Oy, Apetit, GS1 System sekä Atos. [1,2] Digitalisaatio ja ke-
hittyvä teknologia antavat paitsi tuottajille, myös kuluttajille avaimet 
terveellisyyden tavoitteluun. Aiheesta luennoi Spectral Engines.

Luonnonvarakeskus Luken esittelemässä Innovatiivinen elintarvike-
ketju -ohjelman visiossa vuodelle 2030 nostetaan esille tarve läpinä-
kyvälle, tietoon perustuvalle ruokasysteemille. Visiossa suomalaiset 
syövät kotimaista kestävästi ja eettisesti tuotettua maukasta, terveellis-
tä ja turvallista ruokaa.  Kuluttajat pystyvät tekemään tietoisia valinto-
ja, ja koordinoitu ja korkeatasoinen tutkimus sekä innovointi tukevat 
kasvua ja kehitystä. Luken mukaan digitalisaatio mahdollistaa tiedon 
jakamisen laajempaan yhteisöön ja monimutkaisten asioiden suunnit-
telun, johtamisen ja seurannan reaaliaikaisesti. Alkutuotanto siirtyy 
käsin tehdystä automatisoituun.[3] Myös Maa- ja metsätalousministe-
riön ruokapoliittisessa selonteossa otetaan kantaa digitalisaation tuo-
miin mahdollisuuksiin niin alkutuotannossa kuin muissa ruokajärjes-
telmän osa-alueilla. Selonteko on Luken ennustuksen kanssa samoilla 
linjoilla ja sen mukaan digitalisaatio mahdollistaa mm. maatalousyrit-
täjien uudenlaisen keskinäisen verkostoitumisen, täysin uusien palve-
lukonseptien kehityksen ruoan ympärille ja erilaisten älyteknologioi-
den liittämisen ruokailutilanteeseen. Uusia tuottaja-kuluttaja -malleja 
syntyy myös, kun osa kuluttajista ryhtyy globalisaation vastapainoksi 
suosimaan lokalisaatiota.[4] Teknologian tutkimuskeskus VTT on myös 
luonut oman visionsa tulevaisuuden ruokatuotannosta, jonka mukaan 
digitalisaation ja kehittyvän teknologian avulla voidaan luoda uuden-
laisia palveluita. Visio ennakoi elintarvikeketjusta muodostuvan ver-
kostomainen ympäristö, jonka keskiössä on kuluttaja.[5]

Elintarvikepäivillä RaisioAgro Oy esitteli omakohtaisen case-esimerk-
kinsä digitalisaation hyödyistä kalataloudessa. Yritys on ottanut käyt-
töönsä OPTI-ruokintakonseptin, jossa kasvatuksen loppuvaiheessa siir-
rytään rehuun, jossa kasviöljy on korvattu kalaöljyllä. Tätä käytetään 
mm. Benella-kirjolohen kasvatuksessa. Käytössä on myös pilvipalve-
lu- ja älypuhelinsovellus Kasvuluotain®, joka kasvatusallaskohtaises-
ti kertoo mm. ruokinta-annoksen sekä kalojen kasvun.[6] GS1 System 
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luennoi omalla puheenvuorollaan Golli-palvelustaan, joka keskitetysti 
tarjoaa sähköisen tilauksen, toimituksen sekä laskun. Se auttaa elin-
tarvikealan toimijaa nousemaan houkuttelevammaksi, sillä tuotteet 
saadaan tuoreempina kaupan hyllyyn, tuotteiden ja toimitusten jälji-
tettävyys paranevat, jakelukanavien laajentaminen mahdollistuu sekä 
myyntiin jää enemmän aikaa.[7] McKinsey&Companyn julkaisemassa 
artikkelissa esitellään myös neljän case-esimerkin kautta, kuinka eri-
laisilla digiratkaisuilla on parannettu (suur)yrityksen suorituskykyä ja 
kasvatettu kapasiteettia.[8]

Mtech Digital Solutions Oy (ent. Suomen Maatalouden Laskentakes-
kus Oy) on julkaissut digitalisaation mahdollisuuksista oppaan, jossa 
eritellään seitsemän mahdollisuutta elintarvikeketjun eri osa-alueille. 
Nämä mahdollisuudet myötäilevät paljon muidenkin esittelemiä hyö-
tyjä, jotka ovat:

1. Jäljitettävyys
2. Läpinäkyvyys
3. Ympäristöystävällisyys
4. Automaatio
5. Ruoan brändäys
6. Kylmäketjut
7. Tuotantoeläinten hyvinvointi ja viljan laatu.

Oppaassa digitalisaation kerrotaan ylipäätään nopeuttavan ja tehosta-
van koko elintarvikeketjua, sillä tuotteet saadaan markkinoille aiem-
paa nopeammin.[9]

Euroopan Komissio kertoo verkkosivuillaan Suomalaisen Startup-
yritys Spectral Engines Oy:n saaneen päävoiton EU:n Horizon Prize 
-kilpailussa maaliskuun lopulla. Kasvavien ruokaperäisten terveys-
ongelmien (esim. allergiat, ylipaino, diabetes, SV-taudit) vuoksi Food 
Scanner -kilpailun tavoitteena oli kehittää ruuansaannin mittaamiseen 
ja analysointiin mahdollistava edullinen mobiiliratkaisu, joka ei häi-
ritse käyttäjää. Prototyyppi toimii lähi-infrapuna spektroskopiaa sekä 
Bluetooth-yhteyttä mobiililaitteeseen ja datayhteyttä pilvipalveluun 
hyödyntäen. Sillä voidaan hyvin tarkasti mitata rasvoja, proteiineja, 
sokeria sekä kokonaisenergiaa elintarvikkeista.[10] VTT Ventures on 
yksi Spectral Enginesin rahoittajista ja yrityksen teknologia perustuu 
VTT:llä kehitettyyn optiseen sensoriteknologiaan, kertoo VTT verkko-
sivuillaan.[11] Spectral Engines olikin Elintarvikepäivillä luennoimassa 
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digitalisaation terveysaspektista elintarvikealaan liittyen. Esitykses-
sään se ennusti älykkäiden sensorien johtavan älyteollisuuteen, -maa-
talouteen sekä -koteihin. Kysymyksenä heräteltiin, johtavatko nämä 
kolme asiaa älykkäisiin ihmisiin.[12]

Digitalisaation suurimmiksi kompastuskiviksi koetaan osaamiseen ja 
organisaatioon liittyvät asiat.[3] Tuotannon automatisointi, uudet jake-
lukanavat tai digitaaliset markkinointipaikat voivatkin tuntua suuril-
ta askeleilta. Yritysten olisi kuitenkin hyvä valmistella toiminnalleen 
strategia, miten ja missä digitalisaation tarjoamia eri palveluita hyö-
dynnetään ja uskaltaa rohkeasti käyttää niitä. Kyky muuttua on tule-
vaisuuden yrityksen tärkein kilpailuetu.
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2
LAKI JA VALVONTA – ELINTARVIKELAKI  JA -HANKINNAT

Elintarvikepäivät 2017 käsittelivät yhdessä ohjelmakokonaisuudes-
saan elintarvikelain uudistuksia ja elintarvikehankintoihin liittyviä 
kriteereitä sekä uutta hankintalakia. Aiheista luennoi mm. Maa- ja 
metsätalousministeriö, EkoCentria ja Julkisten hankintojen neuvon-
tayksikkö.

Elintarvikelaki ei ole kovinkaan vanha, mutta sitä on reilun kymme-
nen vuoden olomassaolonsa aikana muutettu jo noin 20 kertaa. Elin-
tavikelain toimivuutta koskevan kyselyn perusteella elintarvikelakia 
päätettiin uudistaa kokonaisuudessaan, jotta se vastaisi mahdollisim-
man hyvin tulevaisuuden toimintaympäristöjen vaatimuksiin. Uudis-
tamistarpeita löytyy esimerkiksi etämyynnin, petoksien, viennin ja 
valvontamaksujen osalta. Tavoitteena on elintarviketurvallisuutta vaa-
rantamatta keventää toimijoiden ja valvontaviranomaisten hallinnol-
lista taakkaa. Uudistus valmistellaan virkatyönä ja lähtee lausuntokier-
rokselle vuoden 2018 alkupuolella. Voimaan lain tulisi astua vuonna 
2019.[1]

Julkisten hankintojen neuvontayksikön esitys käsitteli Elintarvike-
päivillä elintarvikehankintoja julkisella sektorilla. Julkisen sektorin 
on kilpailutettava hankintansa avoimesti ja syrjimättömästi, kun han-
kinnan arvo ylittää laissa määrätyn kynnysarvon (tavarat ja palve-
lut 60 000 €, muut erityiset palvelut, kuten ruoka- ja ateriapalvelut 
300 000 €). Vanhan hankintalain mukaan tarjouksen valintaperustei-
ta oli kaksi, halvin hinta ja kokonaistaloudellinen edullisuus, mutta 
uuden lain mukaan valintaperusteena hankintayksikön tulee käyttää 
aina vain kokonaistaloudellista edullisuutta (hinta-laatusuhde). Uusi 
hankintalaki tavoittelee muutoksillaan pk-yritysten osallistumismah-
dollisuuksien parantamista, hankintojen laadun parantamista, ym-
päristö- ja sosiaalisten näkökohtien huomioimisen tehostamista sekä 
innovaatioiden edistämistä. Esityksessä esiteltiin myös uuden hankin-
talain työkaluja vastuullisiin elintarvikehankintoihin, kuten markki-
nakartoitukset, tarjoajan osallistaminen hankinnan valmisteluun tai 
hankintasopimuksen jakaminen osiin. Hankintayksiköt voivat myös 
vaatia tarjoajalta ympäristö- tai muita merkkejä, varata hankintojaan 
työkeskuksille tai poissulkea tarjoajia, mikäli he ovat rikkonut ympä-
ristö-, sosiaali- ja työoikeudellisia velvoitteitaan.[2,3]
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Elintarvikehankintoihin liittyvistä vähimmäisvaatimuksista sekä ver-
tailukriteereistä kertoi EkoCentria, joka on myös valmistellut oppaita 
apuvälineeksi elintarvikkeiden hankintoihin tarjouspyyntöjen tekijöil-
le ja elintarvikehankinnoista vastaaville. Oppaan mukaan tarjoajalle 
voidaan esittää soveltuvuusvaatimuksia, jotka tulee täyttää, jotta tar-
joaja hyväksytään. Myös hankittavalle tuotteelle voidaan asettaa vä-
himmäisvaatimuksia, jotka on täytettävä tai tarjous voidaan hylätä.[4,5,6] 
Julkishallinnolle, yrityksille, kunnille ja kuluttajille palveluja tarjoa-
va asiantuntijayritys Motiva on myös julkaissut oppaan vastuullisesti 
tuotettujen elintarvikkeiden hankinnan tueksi.[7, 8]

Yritysten tulee huomioida, että 13.12.2016 alkaen ravintoarvomer-
kinnät tuotteissa on käytännössä pakollisia. Eviran verkkosivuilta la-
dattavissa oleva ravitsemus- ja terveysväiteopas alan toimijoille antaa 
tarkempia ohjeita toimintaan.[9] Eviran verkkosivut sekä heidän sivuil-
taan ladattavissa oleva ”Elintarviketieto-opas elintarvikevalvojille ja 
elintarvikealan toimijoille ’Pakkausmerkintäopas’” antavat myös ohjei-
ta, mitä pakkausmerkinnöissä yritysten on hyvä ottaa huomioon.[10,11] 
Myös Oiva-arviointiohjeita päivitettiin 1.1.2017 alkaen ja Eviran verk-
kosivuilta saatava ohjeesta ”Elintarvikevalvontatietojen Oiva-julkista-
misjärjestelmä” löytyy tarkemmin tietoa.[12]
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3
LAKI JA VALVONTA – PETOKSET JA NIIDEN EHKÄISY

Elintarvikepäivät 2017 käsittelivät yhdessä ohjelmakokonaisuudes-
saan elintarvikepetoksia, elintarvikeketjun rikollisuutta sekä niiden 
ehkäisymahdollisuuksia ja -keinoja. Aiheista luennoi mm. Elintarvike-
turvallisuusvirasto Evira, Eurofins Scientific sekä Suomen Nestlé Oy. 

Elintarvikkeiden väärentämisessä on hyvin harvoin kyse terveyden va-
hingoittamisesta tietoisesti, vaan lähes poikkeuksetta väärentämisellä 
tavoitellaan taloudellista etua. Elintarvikkeita väärennetään esimerkik-
si lisäämällä tuotteeseen vettä, korvaamalla kallis raaka-aine halvem-
malla tai ilmoittamalla virheellistä tietoa tuotesisällöstä tai alkuperä-
maasta. Väärennöksien suurimpia riskiryhmiä ovat oliiviöljy, hunaja 
ja mausteet. Vaikka elintarvikeväärennösten todentaminen muuttuu 
koko ajan haastavammaksi väärentäjien kekseliäisyyden myötä, tehok-
kaina analyysimenetelminä esimerkiksi alkuperän määrittämisessä 
toimii mm. uudet isotooppitekniikat. Alkuperän lisäksi elintarvikkeen 
aitoutta voidaan tutkia koostumuksen ja lajimäärityksen kautta.[1,2]

EU:n määritelmä elintarvikepetokselle syntyy neljän operatiivisen kri-
teerin kautta:

1. EU:n elintarvikelain rikkominen,
2. Tahallisuus,
3. Taloudellinen hyöty, ja
4. Kuluttajien harhaanjohtaminen.

Mahdollisten elintarvikeväärennösten ja -petosten ehkäisemiseksi on-
kin muodostettu Euroopan Unionin monikansallinen EU Food Fraud 
Network, joka mahdollistaa tehokkaammaan rajojen ylisen yhteistyö-
toiminnan ja avunannon. Tiedonsiirto potentiaalisista väärennösta-
pauksista on nopeaa työlle omistetun IT-työkalun (the Administrative 
Assistance and Cooperation System, ACC) avulla, ja vireillä on myös 
muita ehkäiseviä aloitteita, kuten koulutusta sekä uutta lainsäädäntöä 
virallista valvontaa koskien. Sääntöjä yhdenmukaistamalla pienen-
netään ruokaketjun varrella oleviin ihmisiin, eläimiin sekä kasveihin 
kohdistuvia riskejä.[3,4] Maailman suurin ruoka- ja juomayhtiö Nestlé 
on myös julkaissut oman oppaansa elintarvikepetosten ehkäisemisen 
tueksi.[5] Elintarvikepäivilläkin esitellyt tavoitteet petosten ehkäisyyn 
jakautuvat kolmeen osaan: 
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1. Tietoisuuden kasvattamiseen koko elintarvikeketjussa
2. Nestlén oma prosessikuvaus elintarvikepetosten ehkäisyyn, ”jaa 

hyviä käytäntöjä”, sekä
3. Petosten ehkäisysuunnitelmien kehittäminen. 

Toiminnan läpinäkyvyys koko ketjun läpi tulee myös olemaan tule-
vaisuudessa hyvin tärkeässä roolissa. Kun ruoan alkuperä ja sen kulku 
eri toimijoita myöten on tiedossa, voidaan väärentämisriskiä pienentää 
huomattavasti.[6]

Elintarvikepäivillä Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran esityksessä 
nousi esiin, että Suomessa elintarvikeviranomaisten näkökulma elin-
tarvikeketjun rikoksiin on perinteisesti ollut niin turvallisuuspainottei-
nen, että elintarvikerikollisuuden taloudellinen puoli jää mahdollisesti 
kokonaan huomaamatta. Näkökulmaa laajentamalla tutkintapyyntöjä 
viranomaisille tehtäisiin enemmän nimikkeellä rikos tai petos, jolloin 
suurempi osa tapauksista etenisi mahdollisesti tuomioihin asti. Tällä 
hetkellä elintarvikelainsäädännön tavoitteena on ehkäistä vilpilliset 
menettelyt, elintarvikkeiden väärentäminen ja kaikki muut menettely-
tavat, jotka voi johtaa kuluttajia harhaan.[7] Suomessa elintarvikkeiden 
turvallisuuden valvomiseen on käytössä Eviran monivuotinen kansal-
linen valvontasuunnitelma (VASU). Se tehtiin varmistamaan elintar-
vikeketjun valvontaa koskevan lainsäädännön tehokas toimeenpano. 
Evira kertoo verkkosivuillaan valvontasuunnitelman tarjoavan val-
vontatietoa toimialan tutkimuslaitoksille, valvonnan yhteistyökump-
paneille ja muille elintarvikeketjun toimijoille. Se ”toimii käsikirjana 
koko valvontahenkilöstölle koko ketjussa”.[8]

Motiivi elintarvikepetokselle voi syntyä monista erinäisistä syistä, 
joista yksi on huijaamisen helppous. Yritykset voivat kuitenkin omalla 
aktiivisuudellaan pyrkiä ehkäisemään sitä pysymällä uteliaina ja kysy-
mällä ”kuinka hyvin tiedän käyttämäni raaka-aineet, toimittajat tai toi-
mitusketjut?”. Ainakin niiden alkuperä, nykyinen tila ja historia olisi 
syytä selvittää. Tärkeää on pitää myös oma toiminta läpinäkyvänä, sil-
lä se auttaa tuotteen jäljitettävyyttä ja edesauttaa kuluttajaa tekemään 
vastuullisempia valintoja.
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4
Vienti veturiksi -rinnakkaisohjelman yhteenveto

Viennistä puhutaan paljon ja monet yritykset suuntaavat tai suunnit-
televat kansainvälisille markkinoille menemistä, sillä kansainväliset 
markkinat tarjoavat paremmat ja laajemmat mahdollisuudet yrityksen 
kasvulle. Kansainvälistyminen vaatii yritykseltä kuitenkin erilaisia re-
sursseja ja investointeja, joten ilman kunnollista ja perusteellista val-
mistautumista ulkomaille ei kannata lähteä. Vuoden 2017 Elintarvi-
kepäivässä yksi rinnakkaisohjelma keskittyi vientiin ja päivän aikana 
keskusteltiin vientiin valmistautumisesta, vientiin liittyvistä haasteis-
ta sekä suomalaisten tuotteiden brändäämisestä. Päivän puheenvuo-
roissa myös pohdittiin, että viennin sijaan voisi puhua ennemmin kan-
sainvälistymisestä.

Elintarvikepäivän paneelikeskustelussa elintarvikealan eri asiantun-
tijat pohtivat viennin menestystekijöitä ja sitä, millaisiin haasteisiin 
yritysten tulisi varautua suunnitellessaan kansainvälistymistä. Ennen 
viennin aloittamista perusasioiden tulee olla kunnossa. Ulkomail-
la menestyminen edellyttää, että yritysjohto on sitoutunut kansain-
välistymiseen, sillä vientiin lähtemiseen tarvitaan tietoa, kontakteja, 
resursseja, sitoutumista, riskinottoa, asennetta ja pitkäjänteisyyttä. 
Ennen viennin aloittamista yrityksen tulee tehdä perusteelliset poh-
jatyöt, joihin kuuluu markkinakartoituksen tekeminen, kohdemaasta 
päättäminen ja elintarvikeviennin edellytysten selvittäminen.  Markki-
nakartoituksen tarkoituksena on perehtyä huolellisesti potentiaalisten 
kohdemaiden markkinatilanteeseen: millaisia tuotteita ja kilpailijoita 
sieltä löytyy ja millaisilla argumenteilla tuotetta kannattaisi kyseiseen 
maahan viedä.[1, Wrang] Paneelikeskustelijoiden mielestä kohdemaan ku-
luttajien ja markkinoiden tunteminen ovat oleellisia tietoja, jotta yritys 
osaa lähteä oikeille markkinoille oikeanlaisella tuotteella, joka vastaa 
asiakkaiden tarpeisiin. Yrityksen tulee kuunnella huolella asiakasta, 
oli se sitten maahantuoja, kauppa tai kuluttaja.[1]

Vientiprosessi tulisi käynnistää hyvissä ajoin. Food from Finland -oh-
jelman toimialajohtaja Esa Wrang kertoi Finpron pitävän omana nyrk-
kisääntönä sitä, että ensimmäisistä neuvotteluista menee tyypillisesti 
vähintään 18 kuukautta siihen, että tuote on kaupan hyllyillä. [1, Wrang] 
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira suosittelee, että vientiä suunnitte-
levat yritykset olisivat yhteydessä viranomaisiin mahdollisimman var-
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haisessa vaiheessa, sillä vietävä tuote vaikuttaa paljon siihen, millaisia 
vaatimuksia tuotteelle asetetaan ja käsittelyajat voivat olla hyvinkin 
pitkiä, etenkin jos vaaditaan niin sanottua maaselvitystä. Elintarvike-
turvallisuusvirasto Eviralla on vientiä varten useita eri tiimejä, joihin 
voi ottaa yhteyttä vientiin liittyvissä asioissa. Eviralta löytyy yhteys-
henkilöitä eri kohdemaita varten, sen lisäksi Eviralla on myös pk-yri-
tyksiä varten oma vientineuvontatiimi, jonka tavoittaa sähköpostilla 
pk-vienti@evira.fi.[2]

Eläinperäisille tuotteille on asetettu enemmän säätelyä ja kaupan esteitä 
kuin kasviperäisille tuotteille, joiden kansainvälinen kauppa on laajas-
ti standardoitua (pl. Kiina). Eläinperäiset tuotteet asettavat tiukemmat 
vaatimukset, koska niihin liittyy enemmän turvallisuusriskejä. Yri-
tyksen kannattaakin jo alkuvaiheessa selvittää, millaisia vaatimuksia 
tuotteelle asetetaan, sillä yrityksen tulee huolehtia, että tuotteen laatu 
täyttää sekä kotimaan että kohdemaan asettamat vaatimukset. Tuotteen 
lisäksi kohdemaa voi asettaa vaatimuksia myös tuotannolle ja tuotan-
totilojen rakenteille. Eläinperäisten tuotteiden markkinoillepääsy voi 
olla joko helppo, mutkikas tai vaikea, mutta kaikissa vaihtoehdoissa 
vaaditaan aina sopimusta eläinlääkintätodistuksesta. Yksinkertaisim-
millaan kohdemaan markkinoille pääseminen edellyttää eläinlääkin-
tätodistuksen lisäksi kotimaan ja EU:n lainsäädännön noudattamista. 
Hieman mutkikkaammissa tapauksissa markkinoillepääsy edellyttää 
myös viranomaisilta toimia (ns. maaselvitys) ja vaikeissa tapauksissa 
markkinoillepääsy edellyttää viranomaisten lisäksi toimia myös elin-
keinolta, eli tuote, tuotanto ja toimitilat tulee sopeuttaa vastaamaan 
kohdemaan vaatimuksia. Markkinoillepääsyn jälkeen tulee huolehtia, 
että vietävä tuote täyttää aina todistuksen ehdot esimerkiksi eläintau-
tien osalta. Lisäksi toiminnan tulee olla aina EU:n ja kansallisen lain-
säädännön mukaista ja tuotteen tulee aina täyttää myös kohdemaan 
mahdollisesti asettamat lisävaatimukset.[2]

Markkinakartoituksen ja vientiedellytysten selvittämisen lisäksi on 
tärkeää lähteä rakentamaan hyvissä ajoin verkostoja kohdemaahan. 
Riskien välttämiseksi yritysten kannattaisi asioida vain oman ver-
koston luotettujen yhteyshenkilöiden kanssa. Suomalaisten yritysten 
kannattaisi toimialasta riippumatta tehdä yhteistyötä kansainvälisty-
misessä, sillä suurimmatkin suomalaiset elintarvikealan yritykset ovat 
kansainvälisesti mitattuina pieniä ja vaikka yritykset olisivat kilpaili-
joita Suomessa, on tilanne toinen kansainvälisillä markkinoilla. Esi-
merkiksi Hartwall ja Sinebrychoff, jotka ovat Suomessa kilpailijoita, 
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ovat olleet yhteisellä vientimatkalla Hongkongissa. Yhteistyö säästää 
resursseja esimerkiksi myynnissä, markkinoinnissa ja asiakastapaami-
sissa. Yhteistyötä kannattaisi hyödyntää myös osallistumalla esimer-
kiksi vientirenkaisiin ja antamalla vertaistukea muille yrityksille.[1]

Hyvä tuote ei yksinään riitä vientimarkkinoilla menestymiseen, vaan 
tuote tulee brändätä kohdemaata varten. Tuotteella on oltava selkeän 
brändin lisäksi selkeä arvolupaus ja viesti[3]. Tuotteen, tuoteominai-
suuksien, pakkauksen, designin, visuaalisen ilmeen ja markkinoinnin 
tulisi tukea toisiaan. Graafisen suunnittelun medianomi Salokannel 
kertoi co-design -prosessista, joka tuo tuotteiden valmistajat, asiakkaat 
ja tuotekehityksen ammattilaiset yhteen miettimään, miten kehitetään 
ja viedään tuote sellaiseen kohdemaahan, jonka visuaalinen kieli ja 
kulttuuri poikkeavat omastamme. Eri osaamisalueiden yhdistäminen 
pohjautuu asiakas- ja käyttäjälähtöisyyteen. Käyttäjälähtöinen design 
lähtee siitä perusajatuksesta, että tuotteen käyttäjät ’omistavat’ brän-
din, eli tuotteet ja palvelut. Brändin arvo muodostuu käyttäjällä, ei 
tuotteen/palvelun tuotannossa. Kaupallistamisen ydinkysymys onkin, 
miten vaikuttaa tiedostettuun ja tiedostamattomaan ostopäätöksen 
syntyyn. Designilla tehdään tuotteista ja palveluista käyttäjille ajan-
kohtaisia ja merkityksellisiä.[4] 

Suomalaisilla tuotteilla on paljon argumentteja, joita kannattaisi hyö-
dyntää tuotteiden markkinoinnissa. Suomen maantieteellinen sijain-
ti, erinomainen eläintautitilanne (esimerkiksi afrikkalaista sikaruttoa 
ja korkea patogeenistä lintuinfluenssa ei esiinny Suomessa), eläinten 
hyvinvointi, puhdas vesi, kansalliset valvontaohjelmat, läpinäkyvä 
valvonta, antibioottien vastuullinen käyttö ja hygieniapassi-järjestel-
mä ovat asioita, joita kannattaisi tuoda esille tuoteominaisuuksien 
lisäksi.[2] Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on to-
dennut, että tutkimusten perusteella suomalainen ruoka on Euroopan 
puhtainta ja ruoka sisältää vain vähän torjunta-ainejäämiä.[5] Vierasesi-
neiden esiintyvyys suomalaisissa elintarvikkeissa on myös erittäin 
alhaista. Monissa tuotteissa on jo valmiiksi myyntiargumentteja, jot-
ka lisäävät tuotteen arvoa. Tällaisia arvoa lisääviä argumentteja ovat 
esimerkiksi laktoosittomuus, GM-vapaus, korkea proteiinipitoisuus, 
paikallisuus ja gluteenittomuus.[2] Suomalaisten elintarvikeyritysten 
tulisi fokusoitua, koska pienten volyymien ja korkeampien kustan-
nusten takia suomalaiset yritykset eivät voi kilpailla kansainvälisillä 
markkinoilla massatuotteilla. Suomalaisten yritysten kannattaa myös 
muistaa, että Suomessa pienen markkina-alueen niche-tuotteet, kuten 
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luomu- tai free from-tuotteet, voivat olla kansainvälisillä markkinoilla 
huomattavasti isomman kohderyhmän tuotteita.[1]

Brändin rakentamisessa kohdemaata varten voi hyödyntää myös uuden-
laisia keinoja, kuten erilaisia kilpailuja ja yhteistyöprojekteja. Markki-
noinnin dosentti ja brändiasiantuntija Kirsti Lindberg-Repo kertoi De-
sign Finland 100 -projektista, jonka yhtenä osana järjestettiin kilpailu, 
jossa 250 kaakkoisaasialaista opiskelijaa loi go to market -strategioita 
erilaisille suomalaisille tuotteille. Kilpailussa opiskelijoiden tuli miet-
tiä, miten ja millaisilla argumenteilla erilaisia suomalaisia tuotteita 
kannattaisi brändätä Aasiassa. Opiskelijat toivat töissään esille monia 
asioita, joita suomalaisten yritysten kannattaisi hyödyntää brändäämi-
sessä ja markkinoinnissa. Elintarvikkeiden jalostusastetta tulisi nostaa 
ja niissä tulisi tuoda esille suomalaista designia, sillä se vetoaa Aasias-
sa ja siitä ollaan valmiita maksamaan. Aasialaiset arvostavat puhtaita 
raaka-aineita ja esimerkiksi luomutuotteet ovat suosittuja, lisäksi aasia-
laiset ovat entistä tietoisempia ruoan terveysvaikutuksista. Aasialaiset 
arvostavat myös autenttisuutta ja aitoja elämyksiä. Kuluttajille pitää 
kertoa esimerkiksi innovaatioista, puhtaista tai perinteisistä tuotanto-
prosesseista ja raaka-aineiden, kuten esimerkiksi kauran ja marjojen, 
hyödyistä. Terveystietoisuudesta huolimatta myös makeisilla on oma 
sijansa ja Aasiassa makeisia sekä herkkuja ostetaan paljon lahjoiksi, jo-
ten myös tuotteiden pakkauksiin tulee panostaa. Aasialaiset haluavat 
olla mukana erilaisissa ajankohtaisissa ilmiöissä ja siksi perinteisten 
markkinointikanavien lisäksi Aasiassa kannattaisi hyödyntää myös 
blogi-toimistoja ja Instagramia, jotka kannattaa ottaa mukaan markki-
nointiin jo ennen kuin tuote on markkinoilla. Kilpailuun osallistuneet 
opiskelijat pitivät Singaporea, Malesiaa ja Thaimaata Kaakkois-Aasian 
potentiaalisimpina vientimaina suomalaisille tuotteille. Näissä maissa 
asuu paljon alle 40-vuotiaita, hyvin toimeentulevia kuluttajia.[6]

Siirryttäessä kansainvälisille markkinoille yritysten tulisi muiden sel-
vitettävien asioiden lisäksi perehtyä myös brändin ja sen elementtien 
suojaamiseen ja toisaalta selvittää, ovatko kyseiset elementit kohde-
maassa jo jonkun muun yrityksen käytössä. Brändin suojaamista varten 
yritys voi hakea tavaramerkkiä, joka on ainoa keino suojata sekä saada 
yksinoikeus brändiin ja sen elementteihin. Tavaramerkki voi olla esi-
merkiksi sana, kuvio, lause tai niiden yhdistelmä, jonka avulla tavarat 
tai palvelut voidaan yhdistää niiden liikkeellelaskijaan. Tavaramerkin 
haltijalla on yksinoikeus merkin käyttöön, eli merkin haltija voi kieltää 
muita käyttämästä merkkiään tai siihen sekoitettavissa olevaa toista 
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merkkiä. Tavaramerkkioikeudet ovat maantieteellisiä oikeuksia ja on 
suositeltavaa hakea suojaus ainakin yrityksen tärkeimmille markkina-
alueille sekä maihin, jossa yrityksellä on valmistustoimintaa. Ennen 
tavaramerkin käytön aloittamista yrityksen tulee tarkistaa, ettei oma 
tavaramerkki loukkaa jonkun muun yrityksen aikaisempia oikeuksia. 
Kun tavaramerkki on myönnetty, on yrityksen oleellista muistaa val-
voa, ettei kukaan loukkaa brändiä tai siihen liittyviä oikeuksia. Yri-
tyksillä on käytössä erilaisia oikeuskeinoja, mikäli esimerkiksi tava-
ramerkkiin tai verkkotunnukseen kohdistuu loukkauksia. Brändiin 
kohdistuvia loukkauksia voivat olla esimerkiksi sekaannusta aiheut-
tavan tavaramerkin tai toiminimen käyttäminen, tavaramerkin sisäl-
lyttäminen verkkotunnukseen, kuvien ym. luvaton käyttö tai suojatun 
muodon jäljittely. Valvonta on yrityksen vastuulla ja jos yritys on pas-
siivinen eikä puutu havaitsemiinsa loukkauksiin, voi yritys menettää 
oikeuden tavaramerkkiinsä tai verkkotunnuksiinsa, jolloin muut yri-
tykset voivat käyttää niitä ilman, että yrityksellä olisi enää oikeutta 
kieltää niiden käyttöä.[7]
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5
Elintarviketalous 4.0 – yhteenveto VTT:n visiosta

Elämme globaalissa maailmassa, jossa erilaiset globaalit trendit ja 
haasteet vaikuttavat myös suomalaisiin yrityksiin ja ruoantuotantoon. 
Vuoteen 2050 mennessä ruoantarve maailmassa kasvaa 60 %. Väestön-
kasvun lisäksi elintapasairaudet, kaupungistuminen, ilmastonmuutos 
ja väestön ikääntyminen luovat omat haasteensa ruokatuotannolle. 
Myös yleiset trendit asettavat elintarviketuotannolle ja elintarvikkeille 
omat vaatimuksensa. Elintarvikkeisiin liittyviä megatrendejä ovat yk-
silöllistyminen, läpinäkyvyys, nautintohakuisuus, kestävyys, helppo-
us, turvallisuus ja terveys sekä hyvinvointi. Teknologian tutkimuskes-
kus VTT loi vuonna 2016 oman vision tulevaisuuden ruokatuotannon 
aikakaudesta, joka on älykäs ja kuluttajakeskeinen. Visio on nimetty 
Elintarviketalous 4.0 ja siinä on pyritty huomioimaan ruokatuotannon 
tulevat haasteet sekä yleiset trendit.  VTT löysi asiantuntijaryhmän ja 
elintarviketoimialan yritysten edustajien kanssa kolme muutospolkua, 
jotka tarjoavat ratkaisuja ruoan tarjontaan liittyvän liiketoiminnan ke-
hittämiseksi.

Muutospolku: massatuotannosta yksilöllisiin ratkaisuihin

Yksi merkittävä elintarvikeketjua ohjaava trendi on kuluttajien yksi-
löllistyminen ja sen myötä segmentoituminen yhä pienemmiksi ryh-
miksi tarpeidensa, odotustensa ja arvojensa osalta. Kuluttajat haluavat 
yhä enenevässä määrin helppoa, terveellistä, turvallista, paikallista 
sekä kestävästi ja vastuullisesti tuotettua ruokaa. Haasteelliseksi tuo-
tekehityksen tekee se, että kuluttajat arvottavat eri tekijöitä eri tavoin 
ja haluavat enenevissä määrin juuri itselleen sopivia, heille personoi-
tuja tuotteita. Kun perinteisessä elintarvikeketjussa kuluttaja on ollut 
viimeinen lenkki, joka hankkii ruuan siitä valikoimasta, mikä vähit-
täiskaupassa tai ravintolassa on tarjolla, Elintarviketaloudessa 4.0 ku-
luttaja on ruokatuotannon keskiössä ja pystyy valitsemaan yksilöllistä 
ruokaa, joka tukee hänen omaa hyvinvointiaan ja eettistä arvopohjaan-
sa. VTT:n visiossa yksilöllisiin ratkaisuihin kuuluvat myös arkea hel-
pottavat toiminnot ja palvelut, joiden avulla kuluttajat voivat ylläpitää 
ja edistää syömisen ja ruokapalvelujen kautta henkistä ja fyysistä hy-
vinvointiaan. Yksi esimerkki yksilöllisestä ratkaisusta voisi olla sovel-
lus, joka seuraa päivän aikana esimerkiksi syötäviä ruokia, syömiseen 
kuluvaa aikaa sekä syömispaikkoja ja nämä tiedot voidaan yhdistää 
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aktiivisuusrannekkeeseen, jolloin saadaan kokonaisvaltaisempi kuva 
syömisen ja liikunnan suhteesta. Sovellus voisi antaa suosituksia on-
gelmakohtien korjaamiseen ja osaltaan varoittaa esimerkiksi liian pit-
kistä ateriaväleistä.

Muutospolku: Keskittyneestä ketterään valmistukseen ja jakeluun

Verkkovälitteiset suorat kontaktit elintarvikeketjun eri osapuolten vä-
lillä sekä joustavat ja jopa liikuteltavat tuotantoyksiköt ja uudet val-
mistusteknologiat mahdollistavat tulevaisuudessa monipuolisemman 
roolin ruuantuotannossa sekä tuottajille että kuluttajille. Tärkeä tekijä 
tuotantoketjun ja jakelun muuttumisessa on siirtyminen massatuotan-
nosta massakustomointiin, jolla voidaan vastata kuluttajien yhä enem-
män yksilöllistyviin tarpeisiin. Elintarviketaloudessa 4.0 kuluttajien 
arkea helpottavat ruuan jakelun ja saatavuuden lisäksi ruuan kulkua 
monitoroivat seurantatekniikat, joiden avulla kuluttaja voi varmistua 
siitä, että ruoka on turvallista syötäväksi, ja tullut sieltä, mistä sen on 
kerrottu tulevan. Elintarvikeketjun läpinäkyvyys ja vastuullisuuden 
osoittaminen nousevat merkittäviksi kilpailutekijöiksi.

Tulevaisuudessa erilaiset verkkoalustat tarjoavat yhteistyökanavan 
ja kauppapaikan tuottajille, jotka voivat valmistaa suoraan tilaukses-
ta vaihtelevia eriä joko loppukulutuksen tai elintarviketeollisuuden 
tarpeisiin. Verkkofoorumeilla on myös mahdollisuus kerätä pieniltä 
hajautuneilta tuottajilta yksittäisiä eriä raaka-aineita tai puolijalostei-
ta markkinoille. VTT:n visiossa verkkopohjaiset ratkaisut synnyttävät 
uudenlaisia malleja, joissa pientuottajat voivat saada yhteyden isom-
paan kuluttajajoukkoon, joka on hyödyllistä etenkin gluteenittomien 
ja luomutuotteiden kaltaisten erikoistuotteiden osalta. Vuorovaikutus 
lisää myös tuottajien ymmärrystä kuluttajien tarpeista, joka osaltaan 
mahdollistaa personoitujen vaihtoehtojen kehittämisen.

Muutospolku: Horisontaalisesta vertikaaliseen ruuantuotantoon

Ympäristökriisin seurauksena nykyisen ruuantuotannon on muututta-
va ja siksi globaalissa ruuantuotannossa on tulevaisuudessa nähtävis-
sä iso murros kohti kasvispainotteisempaa ravitsemusta. Vastuullisuus 
ja lainsäädäntö ohjaavat elintarvikeketjua kehittymään kohti luontoa 
säästäviä, mutta samalla riittävästi ravintoa tuottavia ruuantuotanto- 
ja valmistusprosesseja. Kuluttajan kiinnostus kestävästi ja eettisesti 
tuotettuihin ruokiin kasvaa ja kasvisvaihtoehtojen lisäksi uudet ruuan 
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tuotantoteknologiat, hyönteistalous ja ruuan biotekninen tuotanto ovat 
nousussa. Nämä mahdollistavat ruuan tuottamisen siirtämisen hor-
isontaalisista, paljon maapinta-alaa vaativista tuotantoteknologioista, 
vertikaalisiin, tehdasmaisiin ratkaisuihin, joissa ravinteiden hyöty-
suhde ruuan tuottamisessa on huomattavasti parempi. 

Toinen tulevaisuuden elintarviketalouden toimintaympäristöä mää-
rittävä trendi on voimistuva kaupungistuminen, jonka myötä myös 
kaupunkiviljely ja kaupunkiympäristössä tapahtuvan ruuan tuotanto 
tulevat kehittymään. Esimerkiksi hyönteistuotanto ja biotekninen ruu-
antuotanto voidaan toteuttaa myös kaupunkiympäristössä. VTT:n visi-
ossa ruokatuotanto tapahtuukin myös entistä lähempänä kaupungeissa 
asuvia kuluttajia, pelloista riippumattomien tuotantoteknologioiden 
avulla. Erityisesti hävikittömyys ja korkeat hyötysuhteet ovat tärkeässä 
roolissa tulevaisuuden prosesseissa.

Koko VTT:n julkaisu saatavilla:
http://www.vtt.fi/inf/pdf/visions/2017/V9.pdf
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