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Ny Nordisk Mat, NNM, on Pohjoismaisen ministerineuvoston rahoittama määräaikainen hanke 
vuosille 2007 - 2009. Kyseessä on kaikki Skandinavian maat yhdistävä ruokakulttuurihanke. 
NNM:n tarkoituksena on vahvistaa Pohjolan imagoa ruoka- ja turismimarkkinoilla sekä lisätä 
tietoisuutta raaka-aineista ja kiinnostusta alueellista osaamista kohtaan. 
 
Opinnäytetyöni aihe pohjautuu tarpeeseen pohtia Ny Nordisk Mat –hankkeen 
tulevaisuudennäkymiä. Hankkeen johtoryhmän suomalaisjäsenen sekä toisen Suomen 
ruokalähettilään toimeksiantona olen tutkinut missä muodoissa hanke voisi tulevaisuudessa 
jatkua. Oleellinen osa työtäni on ollut niin hankkeeseen ja ruokakulttuuriin tutustuminen kuin 
tulevaisuuden uhkien ja mahdollisuuksien kartoittaminen. Luonteeltaan työni onkin 
tulevaisuudentutkimus. Käyttämiäni menetelmiä ovat kirjallisuuskatsaukset, 
teemahaastattelu, sähköiset asiantuntijahaastattelut, tulevaisuustaulukot sekä skenaariot ja 
megatrendit. 
 
Tutkimukseni tavoitteena on paitsi luoda kuva Ny Nordisk Mat –hankkeesta, myös ymmärtää 
hankkeeseen vaikuttavia sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä. Erityisen haastavaa on ollut kasata 
moninaisista tutkimustuloksista selkeä mutta kattava kuva hankkeesta. Tutkimusmetodina 
tulevaisuudentutkimus on haastava, mutta mielenkiintoinen. Tulevaisuuden epävarman 
luonteen vuoksi työni ei voi antaa täysin oikeita vastauksia tutkimuskysymyksiin. 
Tulevaisuudentutkijana olen kuitenkin pyrkinyt pitämään silmäni auki ja tarkastelemaan 
erilaisia mahdollisuuksia. Tuloksena syntyy joukko skenaarioita ja kehitysideoita. 
 
Hankkeen määräaikaisuudesta huolimatta pohjoismaisen ruokakulttuurin eteen tehtävän työn 
ei olisi suotavaa loppua rahoituksen myötä. Mahdollisesta lisärahoituksesta päätetään kesällä 
2009, mutta jo tässä vaiheessa on ajankohtaista tehdä rakentavia tulevaisuudensuunnitelmia. 
Koin alussa hankkeen ulottuvuudet, toteutuksen ja organisaation hieman monimutkaiseksi, 
mutta hankkeen toteuttama ideologia tuntuu olevan vakaalla pohjalla. Työni perusteella 
minulle syntyi positiivinen käsitys NNM –hankkeen mahdollisuuksista tulevaisuudessa. Jatkossa 
näkisin tärkeimpinä haasteina Ny Nordisk Matin fokusoimisen ja päivityksen. Kehityksen tulisi 
perustua hankkeen tavoitteiden ja tähänastisten saavutusten arvioinnille. Ny Nordisk Matin 
brändäys on varteenotettava idea, samoin kuin opiskelijatöinä teetettävät 
vaikuttavuustutkimukset, mielikuvamittaukset ja tuotteistaminen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asiasanat Tulevaisuudentutkimus, pohjoismainen ruokakulttuuri, skenaariot 
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Ny Nordisk Mat, NNM, is a Scandinavian food culture project running between 2007 and 2009. 
The project is financed by the Nordic Council of Ministers. The purpose of NNM is to improve 
food culture and tourism in the Nordic countries as well as to increase knowledge and raise 
the atractiveness of local ingredients. 
 
This thesis is based on the need to think about the prospects of Ny Nordisk Mat. I have 
researced how NNM could be run in the future, and I got this assignment  from a Finnish 
member of the project’s executive group and Finland’s Food Ambassador. A central part of 
my work has been to get to know the project and food culture as well as to map future 
threats and opportunities. In my work, which has a futurology nature, I have used methods 
like literature reviews, theme interviews, e-interviews with the specialists, futuretables, 
scenarios and megatrends. 
 
The goal of my research has been not only to build a picture of Ny Nordisk Mat but also to 
understand those internal and external factors that affect the project. It was especially 
challenging to combine multiple research results into a clear and inclusive picture of the 
project. Futurology is a challenging but interesting method to do research. Because of the 
unstable nature of the future it is not possible to get a completely right answer to the 
research questions. As a futurologist I have kept my eyes open and examine different 
possibilities. As a result I get an assortment of scenarios and development ideas. 
 
While doing this research I got a positive view of NNM –projects opportunities in the future. In 
the beginning it took a while to build up a picture of a project’s dimensions, realization and 
organization, but in the end I found out that the ideology behind the project has a balanced 
base. I think in the future it would be important to update the project by focusing more on 
certain sectors. Development should be based on the goals of the project and achievements 
done so far. 
 
Even though the project is completed it would be desirable not to stop the promotion of 
Scandinavian food culture when its financing is finished. In July 2009 the Council of Ministers 
will decide whether to continue NNM or not. Despite the decision some constructive plans for 
the future should be made already now. Examples of considerable ideas are to strengthen the 
project brand and productize it, and let for example students to analyze impressiveness and 
results of the project. 
 
 
 
 
 
Key words Futurology, Scandinavian food culture, scenarios 
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1 Johdanto 

 

Kiinnostukseni Ny Nordisk Mat –hanketta, NNM, kohtaan syntyi keväällä 2008 tehdessäni 

tutkimus- & kehitystyön pohjoismaisen ruokakulttuurin soveltamismahdollisuuksista 

suomalaisissa opiskelijaravintoloissa. Halusin jatkaa tutkimusta koskemaan laajemmin 

hanketta, joten päädyin tekemään opinnäytetyöni Ny Nordisk Matin tulevaisuudennäkymistä 

Suomen maa- ja metsätalousministeriön toimeksiantona. Henkilökohtaisen kiinnostukseni 

lisäksi pohjoismainen ruokakulttuuri on ajankohtainen aihe myös yhteiskunnallisesti, niin 

Pohjoismaissa kuin kansainvälisestikin. 

 

Yksinkertaistetusti sanottuna tarkoitukseni on ollut tutkia Ny Nordisk Mat -hankkeen 

tulevaisuutta. Hankkeen alussa Pohjoismainen ministerineuvosto määritteli sille vuoden 2009 

syksyyn asti kestävän rahoituksen. Olisi kuitenkin toivottavaa, että pohjoismaisen 

ruokakulttuurin edistämiseksi tehtävä työ ei lopu hankerahoituksen myötä. Siksi on tarpeen 

pohtia miten hanke kehittyy tulevaisuudessa ja millaisia toimintamuotoja sillä tulee olemaan. 

Tätä työtä kirjoittaessani en ole pyrkinyt löytämään absoluuttisia totuuksia, vaan 

tavoitteenani on ollut koota ja tuottaa ideoita hankkeen tulevaisuudennäkymistä. 

 

Johtuen tutkimukseni monitieteellisestä tulevaisuusnäkökulmasta, olen käyttänyt työssäni 

erilaisia tutkimusmetodeja. Teoria pohjautuu kirjallisuuskatsauksille, kun taas varsinaisen 

tulevaisuudentutkimuksen lähteenä käytin asiantuntija- ja teemahaastatteluja. 

Haastateltavat ovat Ny Nordisk Matin keskeisiä toimijoita, joten asiantuntijoiden pätevyys on 

perusteltua. Hankkeen johtoryhmälle tekemäni sähköpostikyselyn lisäksi tapasin toisen 

suomalaisen johtoryhmän jäsenen Marja Innasen. Hänen teemahaastattelunsa pohjalta 

syntynyttä aineistoa olen käyttänyt lähteenä myös teoreettisessa viitekehyksessäni, vaikka 

varsinaiset tutkimustulokset julkaisen raportissa myöhemmin. 

 

Raportti etenee teoreettisesta viitekehyksestä tutkimuksen kautta hankkeen kehitysideoihin. 

Teoreettisen viitekehyksen pohja koostuu Ny Nordisk Mat –hankkeesta, keskittyen sen 

syntyyn, tavoitteisiin, ulottuvuuksiin ja toimijoihin. Tämän lisäksi pohjustan varsinaista 

tutkimustani kirjallisuuskatsauksella pohjoismaisen ruoan ja ruokakulttuurin ominaispiirteistä. 

Varsinaiseen tutkimusosuuteen siirryttäessä kerron tulevaisuudentutkimuksen tekemisestä 

esittelemällä käyttämäni metodit lähemmin. Lopuksi analysoin saamiani tuloksia, kokoan 

tulevaisuustaulukon aiheeni tulevaisuudennäkymistä ja esittelen siihen liittyviä skenaarioita. 

 



   

 

6 

 

2 Ny Nordisk Mat –hankkeen esittely 

 

Tässä luvussa esittelen tutkimukseni kohteena olevan Ny Nordisk Mat –hankkeen. 

Kirjallisuuskatsaukset perustuvat Internet -lähteisiin, minkä lisäksi olen käyttänyt 

tiedonkeruumenetelmänä teemahaastattelua. Luvun alussa kerron hankkeen synnystä, 

tavoitteista ja ulottuvuuksista. Tämän jälkeen omissa alakappaleissaan esitellään hankkeen 

päätoteuttajat. 

 

Ny Nordisk Mat on Pohjoismaisen ministerineuvoston rahoittama ruokakulttuurihanke, 

tarkoittaen suoran käännöksen mukaisesti uutta pohjoismaista ruokaa. Hanke itse määrittelee 

tarkoituksekseen lisätä tietoisuutta pohjoismaisesta ruokakulttuurista ja pohjoisista raaka-

aineista. Pyrkimyksenä on vahvistaa Pohjolan asemaa kansainvälisillä ruoka- ja 

turismimarkkinoilla, ja toisaalta edistää alueellista ruokakulttuuria. (Ministerineuvosto 

2006a.) 

 

Ihmisten kiinnostuminen terveellisestä ja samalla maistuvasta ruoasta on otollinen vaatimus 

nykyaikaiselle pohjoismaiselle ruoalle ja näin ollen positiivista myös Ny Nordisk Mat -hankkeen 

arvojen kannalta. Keskeisiä käsitteitä ovat muun muassa lähituotanto, puhtaat raaka-aineet 

ja vuodenaikojen vaihtelun huomioiminen ruokavaliossa. (Välimäki ym. 2008.) Pohjoismainen 

ruoka ja ruokakulttuuri ovat viime aikoina olleet paljon esillä myös alan kirjallisuudessa ja 

keskusteluissa, mikä tekee hankkeesta ajankohtaisen. (Innanen 2009.) 

 

2.1 Hankkeen tausta 

 

Pohjoismainen ministerineuvosto on kautta aikojen järjestänyt kaikki Pohjoismaat yhdistäviä 

projekteja. Ny Nordisk Matin käynnistämisen aikoihin oli kysyntää rakentavasti etenevälle ja 

yhteispohjoismaisia arvoja vahvistavalle hankkeelle. Toisaalta NNM syntyi tarpeesta vahvistaa 

skandinaavista ruokakulttuuria ja lisätä ylpeyttä alueellisista raaka-aineista. Aiheena ruoka 

onkin innostava sekä tärkeä, ja se kokoaa paljon toimijoita, sillä aihe on pohjoismaisittain 

yhdistävä. Hankkeen aloittamisen lähtökohtina ovat olleet myös raaka-aineiden ja 

valmistuotteiden epäselvä identiteetti ja huono tunnettuus. Idean muotoutuminen 

yhteispohjoismaiseksi hankkeeksi kesti kuitenkin muutaman vuoden. (Innanen 2009.) 

 

Idean hankkeistamisen kannalta ratkaiseva askel otettiin Pohjoismaisessa 

keittiösymposiumissa 18. - 19. marraskuuta 2004 (Liite 1). Kokouksen tavoitteena oli yhdistää 

mielipidevaikuttajat keskustelemaan pohjoismaisen keittiön tulevaisuudesta ja 

mahdollisuuksista. Kokouksen yhteydessä kaksitoista keittiömestaria kaikista Skandinavian 

maista kokosi uutta pohjoismaista keittiötä koskevan julistuksen (Liite 2). Tässä niin sanotussa 
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Kokkimanifestissa määritellään niitä arvoja, joita sen kirjoittaneet keittiömestarit haluavat 

uudenlaisessa pohjoismaisessa keittiössä vaalittavan. Julistuksen kymmenen ohjetta toimivat 

kehyksinä NNM:lle. Lisäksi julistuksen tarkoituksena oli innostaa ihmisiä ottamaan osaa 

aatteeseen. (Välimäki ym. 2008) 

 

Ny Nordisk Mat -hankkeen varsinainen julkaisemistilaisuus oli 1. marraskuuta 2006 Tanskassa 

(Liite 3). Tällöin lehdistölle voitiin jo esitellä hankkeen 3-vuotissuunnitelma, jonka 

rahoittajina toimivat Pohjoismainen ministerineuvosto ja Nordic Innovations Center, NICe. 

Lanseerauksen yhteydessä esiteltiin myös hankkeen markkinoijiksi nimetyt kymmenen niin 

sanottua ruokalähettilästä (Mangfold 2006). 

 

Julkistamisensa jälkeen Ny Nordisk Mat on saanut näkyvyyttä lukuisten osaprojektien ja 

lehtiartikkeleiden kautta, ja Innasen (2009) mukaan hanke onkin saanut odottamattoman 

paljon huomiota. Vaikka tavalliset kuluttajat eivät olisi kuulleet NNM:stä, julkisuutta on 

saavutettu pohjoismaisella ministeriö- ja asiantuntijatasolla. Esimerkki hankkeen puitteissa 

järjestetystä markkinoinnista on Helsingin ruotsalais-suomalaisessa kulttuurikeskuksessa 

järjestetty Hanaforum –keskustelusarja (Liite 4). Hanaforumin tarkoitus on herättää 

laadukasta ja rakentavaa keskustelua Suomea ja Ruotsia koskevissa kysymyksissä. 

Tapahtuman aiheena 11. maaliskuuta 2008 oli pohjoismainen ruokakulttuuri. 

Lehdistötilaisuuden lisäksi tapahtumassa järjestettiin paneelikeskustelu, jossa asiantuntijat 

keskustelivat aiheen eri ulottuvuuksista ja mahdollisuuksista. (Hanasaari 2008.) 

 

2.2 Tavoitteet ja ulottuvuudet 

 

Hankkeen tarkoitus on esitellä pohjoismaisen ruokakulttuurin arvoja ja tehdä skandinaavista 

keittiötä tunnetuksi. Hanke tutkii, kehittää ja markkinoi skandinaavista ruokakulttuuria. 

Lisäksi sen avulla edistetään pohjoismaisten tuottajien ja valmistajien moninaisuutta ja 

laajaa tietoisuutta kulttuuriperinnöstä. Uutta hankkeessa on nimenomaan se, että 

nykyaikainen tieto terveydestä ja hyvinvoinnista yhdistetään ruoan makuun ja ulkonäköön. 

Hanke pyrkii kehittämään innovatiivisia tapoja käyttää perinteisiä pohjoismaisia 

elintarvikkeita ja raaka-aineita. Ny Nordisk Mat yhdistää pohjoismaiset valmistusmenetelmät 

ja kulinaariset perinteet paikalliseen omavaraisuuteen ja laadukkaiden tuotteiden 

alueelliseen jakeluun. (Ministerineuvosto 2006a.) 

 

Ny Nordisk Mat –hanketta ei ole suunnattu kapeakatseisesti jollekin tietylle kohderyhmälle, 

mikä tekeekin sen ulottuvuuksista laajat. Uutta pohjoismaista keittiötä voidaan soveltaa 

esimerkiksi eri ravintolatyypeissä ja kotitalouksissa yhtä hyvin kuin vanhus-, koulu- ja 

päiväkotiruokailussakin. Hankkeen perusarvot pysyvät samoina kohderyhmästä riippumatta,  
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mutta toteuttamistavat vaihtelevat. Hanketta ei nimestään huolimatta ole sidottu 

toteutettavaksi vain Pohjoismaissa, vaan ylpeyttä skandinaavisesta ruoasta on tarkoitus 

levittää myös kansainvälisesti. Ny Nordisk Matin ulottuvuuksien havainnollistamisessa käytän 

apuna Suomen ruokalähettilään Kim Palhusin tammikuussa 2008 tekemää kaaviota. (Palhus 

2008.) 

 

 

 

Kaavio 1 Ny Nordisk Mat –hankkeen ulottuvuudet. (Palhus 2008.) 

 

Kaavion 1 vasemmassa laidassa esitetyt toimintaympäristöt kuvaavat hankkeen 

soveltamismahdollisuuksia. Yleistäen Ny Nordisk Matia voidaan soveltaa kaikkialla missä 

ruokaa valmistetaan. Varsinaisia rajoja käytölle ei ole, joten kuvion toimintaympäristöt ovat 

vain esimerkkejä. Jokaisen toimintaympäristön erityispiirteet määrittelevät hankkeen 

soveltamisen käyttömahdollisuudet. Esimerkiksi a la Carte -ravintolassa ja vanhusruokailussa 

yksittäiset ruoka-annokset voivat näyttää hyvinkin erilaisilta keskenään toteuttaen kuitenkin 

samaa pohjoismaista ideologiaa. Ideologian soveltaminen toimintaympäristöissä edellyttää 

luonnollisesti sekä pohjoismaisuuden että kyseisen kohderyhmän erityispiirteiden tuntemista. 

(Palhus 2008.) 

 

Kaavion keskiosassa olevat kahdeksan laatikkoa kuvaavat hankkeen neljää perusideologiaa ja 

niiden sovelluksia. Terveellisyys, innovaatiot ja pohjoismaisuus ovat nimenomaan ne tekijät, 

joista syntyy nimitys Ny Nordisk Mat - Uusi Pohjoismainen Ruoka. Tämä tarkoittaa 

ruokakulttuurin soveltamista nykyiset terveellisyyskäsitykset huomioiden. Perinneruoista 
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muokataan uutta innovoinnin avulla, kuitenkin niin että ravitsemussuositukset, lähiruoka ja 

vuodenaikojen vaihtelu on huomioitu. Kohdesidonnaisuus merkitsee, että hanke huomioi 

ideologian toteutustavan toimintaympäristön suorituskyvyn mukaan. Kaavion mukaan näihin 

tavoitteisiin päästään tutkimuksen ja tuotekehityksen avulla. Valmiissa tuotoksessa tulee 

kuitenkin ensisijaisesti huomioida ruoan ulkonäky, maku ja perinteiden kunnioittaminen. 

(Palhus 2008.) 

 

Käytännössä hanketta toteutetaan johtoryhmän ja ruokalähettiläiden aktiviteettien ja 

markkinoinnin kautta. Yhtenä tärkeänä organisaation osana tulee Innasen (2009) mielestä 

kuitenkin nähdä rahoitusta saavat projektit. Hankehaun avulla johtoryhmä ohjaa NNM:n 

toteuttamista, kun rahoitusta jaetaan hankkeille vuotuisen teeman mukaan. Projektit eivät 

ole olleet kooltaan ja vaikuttavuudeltaan yhteismitallisia, mutta niissä toteutuu aidosti 

pohjoismainen yhteistyö eri tavoin. Hankkeiden onnistumista seurataan raportoinnin avulla, 

mikä on myös edellytys rahoituksen saamiselle. Nämä NNM:n alaiset projektit vievät hankkeen 

ideologiaa käytännön tasolle ja luovat tärkeitä verkostoja. 

 

2.3 Toteutusorganisaatio 

 

Kattavan kokonaiskuvan luomiseksi on oleellista tutustua Ny Nordisk Matin toteuttajiin. 

Hankkeen ollessa yhteispohjoismainen on sen taustaorganisaatiokin monikansallinen. 

Hankkeen käynnistämisen ja edistämisen taustalla ovat Pohjoismainen ministerineuvosto, eri 

pohjoismaiset ministeriöt ja ravintola-alan ammattilaiset. (Innanen 2009.) 

 

Seuraavissa alakappaleissa kerron tarkemmin Pohjoismaisesta ministerineuvostosta, NNM -

hankkeen johtoryhmästä ja ruokalähettiläistä, sillä nämä tahot ovat päävastuussa hankkeen 

edistämisestä. Lisäksi Ny Nordisk Mat rahoittaa osaprojekteja, joiden tarkemman esittelyn 

olen rajannut tutkimukseni ulkopuolelle niiden lyhytkestoisesta luonteesta johtuen. Sen 

sijaan olen painottanut erityisesti ruokalähettiläiden esittelyä, sillä heillä on keskeinen rooli 

hankkeen markkinoinnissa. 

 

2.3.1 Pohjoismainen Ministerineuvosto 

 

Pohjoismainen ministerineuvosto on Pohjoismaiden hallitusten yhteistyöelin. Vastuu 

Ministerineuvostosta on Pohjoismaiden pääministereillä, mutta käytännön työtä tekevät 

yhteistyöministerit ja pohjoismainen yhteistyökomitea. Pohjoismainen ministerineuvosto 

koostuu useista neuvostoista, joiden kokouksissa Pohjoismaiden ministerit tapaavat muutamia 

kertoja vuodessa. Käytännössä näitä kokouksia valmistelevat kansallisista virkamiehistä 

koostuvat virkamieskomiteat. Ministerineuvoston puheenjohtajana toimii aina vuoden 

kerrallaan yksi viidestä Skandinavian maasta: Islanti, Norja, Ruotsi, Suomi tai Tanska. 
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Päätökset tehdään kaikkien maiden kesken, ja päätösten tulee olla yksimielisiä. Alla olevasta 

kaaviosta käy ilmi Pohjoismaisen ministerineuvoston organisaatiorakenne. (Ministerineuvosto 

2007b ja 2008.) 

 

 

Kaavio 2 Pohjoismaisen Ministerineuvoston organisaatiorakenne. (Ministerineuvosto 

2007b.) 

 

Ny Nordisk Mat sijoittuu yllä olevassa kaaviossa alimmalle tasolle, sillä se on 

ministerineuvoston rahoittama määräaikainen projekti. Ministerineuvostossa tehdään suuren 

linjan päätökset koskien Ny Nordisk Matia, esimerkiksi päätetään hankeen budjetista. 

Ministerineuvostolla on edustaja myös johtoryhmässä, mutta varsinaisesti se ei kuitenkaan 

osallistu käytännön työhön. 

 

2.3.2 Johtoryhmä ja pääsihteeri 

 

Pohjoismaisen ministerineuvoston lisäksi toinen keskeinen päätöksentekoelin Ny Nordisk Mat –

hankkeessa on sille asetettu johtoryhmä. Johtoryhmään kuuluu edustajia kaikista 

jäsenmaista, Pohjoismaisesta ministerineuvostosta sekä Nordic Innovations Centeristä, NICe. 

Varsinaisten jäsenten lisäksi johtoryhmään kuuluu osa-aikainen pääsihteeri Magnus Gröntoft. 

(Innanen 2009.) 
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 Laufey Haraldsdóttir 

Norja Einar Risvik (puheenjohtaja)    

 Inger Solberg 

Ruotsi Mojtaba Ghodsi  

 Ingrid Persson  

Ahvenanmaa Sven Schauman  

Pohjoismainen Ministerineuvosto Mads Wolff 

Nordisk Innovations Center, NICe Hilde Helgesen 

 Magnus Gröntoft  (sihteeri) 

 

Taulukko 1. Ny Nordisk Mat –hankkeen johtoryhmän jäsenet (Ministerineuvosto 2006a). 

 

Vaikka Pohjoismainen Ministerineuvosto on Ny Nordisk Matin ylin päättävä taho, on 

johtoryhmällä ja pääsihteerillä käytännössä varsin suuri päätöksentekovalta. Johtoryhmä 

kokoontuu säännöllisin väliajoin, minkä lisäksi sen jäsenet työskentelevät eri tavoin tahoillaan 

hankkeen edistämiseksi. Johtoryhmän tehtäviin kuuluu muun muassa järjestää vuosittain 

hankehaku, päättää kriteerit rahoitettaville hankkeille sekä seurata niiden onnistumista. 

(Innanen 2009.) 

 

2.3.3 Pohjoismaiset ruokalähettiläät 

 

Pohjoismainen ministerineuvosto on nimennyt Ny Nordisk Mat -hankkeelle niin sanotut 

ruokalähettiläät. He ovat alansa ammattilaisia, pääasiassa keittiömestareita tai muita alan 

asiantuntijoita. Heidät on valittu tehtäväänsä pohjoismaisen ruokakulttuurin edistämisen 

eteen tehdyn työn ansiosta. Lähettiläiden tehtävänä on eri tavoin luoda näkyvyyttä Ny 

Nordisk Matille yhteistyössä muun hankeorganisaation kanssa. (Ny Nordisk Mat 2008.) NNM:n 

jäsenmaat saivat hankkeen perustamisvaiheessa päättää omat edustajansa, joita on yhdestä 
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kolmeen kustakin maasta. Hankkeen julkaisemistilaisuudessa vuoden 2006 lopussa esiteltiin 

ruokalähettiläät Islannista, Norjasta, Ruotsista, Suomesta ja Tanskasta. Tämän jälkeen myös 

Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti ovat saaneet omat edustajansa. (Mangfolf 2006.) 

Esittelen kunkin maan ruokalähettiläät tässä luvussa. 

 

Ahvenanmaan ruokalähettiläs Michael Björklund on kartoittanut työkokemusta ja voittanut 

kokkikilpailuja niin Suomessa kuin Ruotsissakin. Nykyään hän johtaa ravintola 

Segelpaviljongenia Maarianhaminassa ja on epäilemättä Ahvenanmaan tunnetuin kokki. 

Björklund oli mukana laatimassa pohjoismaista keittiöjulistusta. (Ny Nordisk Mat 2008.) 

 

Färsaarten edustaja Leif Sørensen on Tanskassa vietettyjen opintovuosien jälkeen noussut 

tärkeäksi ruokakulttuurin kehittäjäksi Skandinaviassa. Hän johtaa ravintola Gourmet:a, ja on 

paikallisia raaka-aineita suosimalla innostanut muitakin Färsaarten ravintoloita arvostamaan 

pohjoismaista ruokaa. Sørensen oli mukana pohjoismaisessa keittiösymposium -kokouksessa, 

ja on näin ollen oikeutettu valinta ruokalähettilääksi. (Ny Nordisk Mat 2008.) 

 

Grönlantilainen Anne Sofie Hardenberg on omistautunut maansa kasvien ja mausteyrttien 

käytön edistämiseen. Hän on aktiivisesti levittänyt pohjoismaisen ruoan sanomaa television ja 

keittokirjojen välityksellä sekä toimimalla yhteistyössä nuorten kanssa. Hardenberg soveltuu 

ruokalähettilääksi, koska hän on innokas grönlantilaisten tuotteiden markkinoija myös 

ulkomailla. (Ny Nordisk Mat 2008.) 

 

Islannin edustajia ovat Baldvin Jonsson ja Sigurður Hall. Jonsson on Áform -projektin 

keulakuvana onnistunut kiinnittämään huomiota kestävään kehitykseen ja pohjoismaisten 

ruoka-aineiden tuotteistamiseen. Hall puolestaan markkinoi islantilaista ruokaa sekä TV-työn 

kautta että omistamassaan Siggi Hall -ravintolassa Reykjavikissa. (Ny Nordisk Mat 2008.) 

 

Norjan ruokalähettiläinä toimivat Eivind Hålien ja Wenche Andersen. Hålien on koulutuksensa 

ja työkokemuksensa myötä tottunut työskentelemään gastronomian, kulttuurin, matkailun, 

alue- ja elinkeinokehityksen sekä elintarviketuotannon parissa. Hän johtaa norjalaista 

Fagforum for Mat og Drikke AS -yhteistyöverkostoa ja kuuluu maan Gastronomisen instituutin 

hallitukseen. Andersen puolestaan työskentelee TV-kokkina ja kirjoittaa säännöllisesti 

norjalaisiin ruokajulkaisuihin. Hän korostaa ruokailun sosiaalista merkitystä ja ruoan 

profilointia. (Ny Nordisk Mat 2008.) 
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Ruotsin ruokalähettiläitä ovat Tina Nordström ja Carl Jan Granqvist. Nordström on tunnettu 

keittokirjoistaan ja työstään televisiossa, ja on innokas alueellisten ruokakulttuurien  

puolestapuhuja. Granqvist edistää pohjoismaisen ruoan tutkimusta Måltidens hus -keskuksen 

johtajana. Hän on sopiva markkinoimaan Pohjoismaita laajojen kansainvälisten 

yhteistyökontaktiensa ansiosta. (Ny Nordisk Mat 2008.) 

 

Suomen edustajina toimivat Juha Korkeaoja ja Kim Palhus. Suomen entisenä maa- ja 

metsätalousministerinä Korkeaoja keskittyy tutkimuksellisuuden ja elinkeinoelämän 

edistämiseen, sekä luo hankkeelle näkyvyyttä poliittisella tasolla. Palhusilla on laaja kokemus 

suomalaisesta ja kansainvälisestä keittiöstä sekä elintarviketuotannosta. Hänellä on 

innostusta suomalaisten raaka-aineiden edistämiseen ja laajan verkostonsa kautta myös 

kansainväliseen markkinointiin. (Ny Nordisk Mat 2008.) 

 

Tanskan ruokalähettiläät ovat René Redzepi sekä Karen Kjældgård-Larsen ja Tine Broksø. 

Redzepi on ollut mukana kehittämässä pohjoismaista ruokakulttuuria tanskalaisessa 

ravintolaelämässä. Lisäksi hän toteuttaa innovatiivista näkemystään ravintola Noman 

keittiöpäällikkönä. Kjældgård-Larsen ja Broksø ovat Claydies -tuotemerkin suunnittelijoina 

hyvä esimerkki siitä miten lähiympäristö voi innostaa luovuuteen. Toisaalta he vahvistavat 

pohjoismaista kilpailukykyä toimimalla monialaisessa yhteistyössä teollisuuden kanssa. (Ny 

Nordisk Mat 2008.) 

 

3 Ruokakulttuuri Pohjoismaissa 

 

Kuten edellisen luvun alussa todettiin, on yksi Ny Nordisk Mat –hankkeen keskeisimmistä 

perustamissyistä ja tavoitteista pohjoismaisen ruokakulttuurin tunnetuksi tekeminen. 

Hankkeen taustan ymmärtämiseksi on siis oleellista käsittää mitä skandinaavisella 

ruokakulttuurilla tarkoitetaan. Tässä luvussa pyrin vastaamaan tuohon kysymykseen. 

Kirjallisuuskatsaus on tarkoituksellisesti jätetty tiivistetyksi, sillä ruokakulttuuri sinänsä 

rajautuu varsinaisen tutkimuskysymykseni ulkopuolelle. 

 

Pohjoisella keittiöllä tarkoitetaan keittiöjulistuksen (liite 2) mukaan puhtautta, tuoreutta, 

yksinkertaisuutta ja etiikkaa. Käytännössä tämä ideologia tarkoittaa, että ruoanlaitossa 

käytetään pohjoismaisia raaka-aineita, joista paikallinen ilmasto, luonto ja vesistöt tekevät 

erityislaatuisia. Julistuksen mukaan Ny Nordisk Mat yhdistää pohjoismaiset 

valmistusmenetelmät, paikallisen omavaraisuuden ja kulinaariset perinteet ulkopuolisiin 

vaikutteisiin. (Välimäki ym. 2008.) Olen tutkinut Pohjoismaiden maantieteellisen sijainnin 

vaikutusta ilmastoon ja tätä kautta raaka-aineisiin ja viljelyyn. Lisäksi pohdin 

kulttuuritekijöiden osuutta skandinaavisen ruokakulttuurin luonteeseen. Tutkimukseni 

kannalta erityisen mielenkiintoista on ruokakulttuurissa tapahtuneet muutokset. 
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3.1 Maantieteelliset olosuhteet 

 

Pohjoismaat, joissa asuu yhteensä noin 25 miljoonaa ihmistä, muodostavat maantieteellisen 

alueen Euroopan pohjoisissa osissa. Alue muodostuu viidestä maasta, joita ovat Islanti, Norja, 

Ruotsi, Suomi ja Tanska. Lisäksi Pohjoismaihin luetaan kolme itsehallintoaluetta: 

Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti. Mailla on yhtenevät historiat, minkä myötä 

kulttuurilliset tekijät ja yhteiskuntajärjestelmät ovat yhdenmukaistuneet. 

(Ulkoasiainministeriö 2006.) 

 

Pohjoismaiden ilmastoon vaikuttaa kaksi suurta tekijää, Atlantin Golf -virta sekä maiden 

sijainti. Johtuen pohjoisesta sijainnista, kylmimpien kuukausien lämpötilat laskevat usein 

hyvin alhaisiksi, nollan tuntumiin ja sen alle. Ilmastoerot näkyvät selkeästi maiden eri osissa. 

Esimerkiksi Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa maiden etelä- ja pohjoisosat sijaitsevat kaukana 

toisistaan ja etenkin talvisin on havaittavissa suuriakin maiden sisäisiä lämpötilaeroja. Norjan, 

Suomen ja Ruotsin sisäosissa vallitsee mannerilmasto, jolle tyypillistä on talvien kylmyys ja 

kesien kohtalainen lämpöisyys. Tanska, Färsaaret ja Ahvenanmaa puolestaan kuuluvat 

rannikkoilmaston vyöhykkeeseen. Golf -virta aiheuttaa poikkeuksellisen ilmaston Islannissa, 

Färsaarilla ja Norjan rannikkoalueilla suhteessa siihen, millä leveysasteilla maat sijaitsevat. 

(Pohjoismainen ministerineuvosto 2007a.) 

 

Maantieteen ja ilmaston takia Skandinaviassa on tyypillistä lyhyt mutta valoisa kasvukausi 

sekä yleensä kylmä ja pitkä talvi. Nämä ominaispiirteet takaavat sen, että pohjoismainen 

ruoka on puhdasta. Talvipakkasten ansiosta suurin osa tuholaisista kuolee kylmyyteen, mikä 

on etu verrattuna lämpimämpiin maihin, joissa tuholaisilla on suotuisammat olosuhteet. 

Tämän vuoksi torjunta-aineiden käyttö on Skandinaviassa vähäisempää, mikä takaa 

puhtaamman ruoan. Koska neljä eri vuodenaikaa säätelee kasvukausien ajankohtia, on 

tiettyjä raaka-aineita tarjolla vain rajattuina jaksoina. Vuodenajoilla on omat 

erityispiirteensä, selkeimpänä lämpötilojen ja päivän pituuden vaihtelut. 

Kasvillisuusvyöhykkeellä ja ilmastolla on vaikutusta siihen, mitä luonnonantimia on saatavilla 

ja minkälainen maatalous on tietyillä alueilla ylipäätään mahdollista. (Pohjoismainen 

ministerineuvosto 2007a.) 

 

3.2 Ruokakulttuurin muutokset 

 

Mäkelä, Palojoki & Sillanpää (2003, 6 - 7) painottavat, että kulttuurilla on suuri vaikutus 

ruokailutapoihin. Pohjoismainen ruokakulttuuri on muokkautunut yhteiskunnallisten 

muutosten, kuten teollistumisen ja yksilöllistymisen myötä. Syömisen perustarve ei sinänsä 

ole kadonnut, mutta nykyajan keinot tämän tarpeen täyttämiseksi ovat erilaiset kuin 
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aikaisemmin. Ruokakulttuurin muutos on näkynyt muun muassa aterioinnin muodoissa. 

Valinnan runsaus ja elämän rytmin nopeutuminen ovat johtaneet siihen, että ruoka tuotetaan 

harvoin itse. Enää ei välttämättä nautita kahta lämmintä ateriaa päivässä, eivätkä perheen 

yhteiset ateriahetket ole itsestäänselvyys. Yhteiskunnan murros on osaltaan pienentänyt 

sosiaaliryhmien erojen näkymistä ruokailutavoissa. (Mäkelä ym. 2003, 67 ja 71.) 

 

Myös Innasen (2009) mielestä ruokatottumukset ovat muuttuneet oleellisesti. Ruoanlaittoon ja 

raaka-aineisiin panostetaan lähinnä viikonloppuisin, mutta arkena ruokavalio on usein 

yksinkertaisempaa tai jopa valmisruokapainotteista. Tällainen kehityssuunta haastaa 

elintarviketeollisuuden tarjoamaan entistä terveellisempiä valmisateriavaihtoehtoja. 

Toisaalta teollisen ruoan avulla on mahdollista säilyttää päivittäisessä ruokavaliossa 

perinteisiä pohjoismaisia ruokia, joita nykyihmiset harvoin itse valmistaisivat. Esimerkkejä 

tällaisista ruoista ovat Innasen mukaan maksalaatikko, karjalanpiirakat ja erilaiset kiisselit. 

 

Ruoka-aineiden valinta on sidoksissa siihen kulttuuriympäristöön, jossa olemme kasvaneet. 

Tyypillistä skandinaavista ruokavaliota ei enää voida varsinaisesti määritellä, vaan väestön 

tottumukset ovat jakaantuneet useisiin ryhmiin. Ruokavalioon liittyvät valinnat ovat usein 

hyvin henkilökohtaisia ja valintatilanteessa vaikuttavat monta kertaa ratkaisevasti 

makumieltymykset. Kansainväliset yhteydet ja lisääntynyt matkailu ovat laajentaneet 

makutottumuksia; pizza, paella ja lasagne ovat jokapäiväistä ruokaa meilläkin. Niin ikään 

mielenkiinto uskonnollisia ja etnisiä ruokatapoja kohtaan on kasvanut jatkuvasti. (Kylliäinen & 

Lintunen 1999, 8 - 9.) Myös Innanen (2009) on huomannut ruokakulttuurin kansainvälistymisen 

Pohjoismaissa. Nykyisille nuorille ikäpolville eksoottinen ruoka on arkipäivää, eikä kotimaista 

ruokaa pidetä välttämättömyytenä. On kuitenkin tärkeä muistaa, että trendit kiertävät 

ruokamaailmassakin, ja nykypäivänä skandinaavinen ruoka nähdään trendikkäänä.
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4 Tutkimuksen kulku 

 

Opinnäytetyöni toimeksiantajien, Marja Innasen ja Kim Palhusin avulla päätin keskittyä 

tutkimuksessani nimenomaan Ny Nordisk Mat -hankkeen tulevaisuudennäkymiin. 

Tutkimusongelmani perusta on se, että NNM toimii määräaikaisesti Pohjoismaisen 

ministerineuvoston rahoituksella. On siis oleellista pohtia missä muodoissa hanke voi 

mahdollisesti jatkua tulevaisuudessa rahoituksen loputtua. Hankkeen ollessa olennaisesti 

yhteydessä pohjoismaiseen ruokakulttuuriin yleensä, on hankkeen lisäksi tutkittava 

yhteiskunnallisia vaikutuksia ruokakulttuuriin ja siten myös NNM:ään. Tutkimuskysymyksiäni 

ovat ”Mikä on Ny Nordisk Mat –hanke?”, ”Mitä tarkoittaa pohjoismainen ruokakulttuuri ja 

miten se vaikuttaa Ny Nordisk Mat -hankkeeseen” sekä ”Millaisia tulevaisuudennäkymiä Ny 

Nordisk Matilla on?”. 

 

Raportissa on tähän asti esitetty tulokset kirjallisuuskatsauksista Ny Nordisk Mat –hankkeesta 

ja pohjoismaisesta ruokakulttuurista. Tämän lisäksi käytän tutkimusmenetelminä 

asiantuntijahaastatteluja sekä niihin pohjautuvia tulevaisuustaulukoita ja -skenaarioita. 

Seuraavaksi esittelen tarkemmin menetelmät, joiden avulla olen etsinyt vastauksia 

tutkimuskysymyksiini. Oleellinen osa tutkimusprosessiani on ollut näihin menetelmiin, 

erityisesti tulevaisuudentutkimukseen, tutustuminen. Olen pyrkinyt perustelemaan 

valitsemani menetelmät ja rajaukset, jotta tutkimuksesta muodostuu selkeä kokonaisuus 

lukijalle. 

 

4.1 Asiantuntijahaastattelut 

 

On tärkeää pohtia käytettävää haastattelutekniikkaa riippuen tutkimuksen luonteesta. 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa haastattelulla tarkoitetaan Metsämuurosen (2001, 14) mukaan 

avointen kysymysten esittämistä valituille yksilöille. Haastattelu sopii käytettäväksi muun 

muassa silloin kun halutaan kuvaavia esimerkkejä ja kartoitetaan tutkittavaa aluetta. Tämän 

teorian perusteella olen rajannut haastateltavien määrän Ny Nordisk Mat -hankkeen 

johtoryhmään, sekä Marja Innaseen, joka on toinen Suomen edustaja johtoryhmässä. Pieni 

haastateltavien ryhmä jättää minulle tutkijana tilaa tulosten perusteelliseen analysointiin. 

Lisäksi johtoryhmän valinta haastattelukohteeksi on perusteltua, sillä heillä on tarvittavaa ja 

riittävää asiantuntijuutta hankkeesta. 

 

Varsinaiset johtoryhmän haastattelut toteutin vuoden 2009 huhtikuussa. Haastateltavani ovat 

kiireisiä eikä valtaosa heistä asu Suomessa, joten henkilökohtaiset haastattelut eivät olleet 

mahdollisia. Tämän vuoksi päädyin toteuttamaan haastattelut sähköpostitse.  

Haastattelukysymykset (liite 5) kirjoitin ruotsiksi, ja haastateltavat vastasivat joko ruotsiksi 
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tai äidinkielellään. Kysymykset ovat luonteeltaan strukturoituja ja painottuvat nimenomaan 

Ny Nordisk Matin tulevaisuuteen. 

 

Innasen haastattelu tehtiin 3. huhtikuuta 2009 Helsingissä, ja se oli johtoryhmän haastattelua 

laajempi, käsittäen kysymyksiä myös hankkeen käynnistämisestä (Liite 6). Haastattelu oli 

avoin teemahaastattelu suomeksi. Varsinainen litterointi ei ollut tarpeen haastattelun 

luonteesta johtuen. Olen kuitenkin tiivistänyt haastattelun tulokset asialitteroinnin avulla 

taulukoksi (liite 7). Jaoin taulukon kolmeen sarakkeeseen, joista käyvät ilmi kysymyksissä 

käyttämäni teemat, autenttisen haastatteluaineiston sisältö, sekä tiivistetty aineisto. Ideana 

on nopeasti luoda työni lukijalle kuva haastattelun kulusta ja keskeisestä sisällöstä. Taulukko 

avautuu tarkemmin raportissani, sillä käytän Innasen haastattelua osin teoreettisen 

viitekehyksen lähteenä ja avaan vastauksia myös tutkimustulosten yhteydessä. 

 

4.2 Tulevaisuudentutkimus 

 

Tulevaisuus muodostuu yhteiskunnassa tapahtuvista ajattelua, suunnittelua ja päätöksentekoa 

seuraavista teoista. Tulevaisuutta tulee tarkastella joukkona useampia tulevaisuuksia, joiden 

muodostamia vaihtoehtoja pyritään kartoittamaan erilaisin menetelmin. Kamppisen ym. 

(2003, 7) mukaan tulevaisuudentutkimus on tieteenalana nuori ja moninainen. Sen tarkoitus 

on yksinkertaisesti sanottuna ennustaa tulevaisuutta eri tieteenalojen näkökulmien ja 

menetelmien avulla, ja se näin ollen kattaa alleen suuren joukon erilaisia lähestymistapoja. 

Tulevaisuudentutkimuksen monitieteellisestä luonteesta johtuen siinä käytettävät metodit 

ovat laajat. Metodi valitaan tutkimuskohteen, tavoitteiden ja käytössä olevien resurssien 

perusteella. Yleisimpiä tulevaisuudentutkimusmetodeja ovat mallintaminen, ennustaminen ja 

asiantuntija-arvioihin perustuvat metodit sekä erilaiset skenaario- ja 

strategiatyöskentelytavat. Metodit ovat tulevaisuustutkimusta eteenpäin vieviä 

jäsentelytapoja. (Mannermaa 1999, 31.) 

 

Tulevaisuudentutkimuksessa aineiston koko ei ratkaise sen uskottavuutta. Aineiston 

optimaalisen koon määrittelee tutkimuksen kohde, käytettävät metodit ja projektin 

tavoitteet. Tulevaisuudentutkimusta tehtäessä on hyvä pitää mielessä, että sen avulla saadut 

tulokset ovat vain ennusteita. Useimmissa tapauksissa trendit voivat johtaa harhaan. 

Tutkimuskohteena tulevaisuus on varsin vaativa, sillä se edellyttää tekijältään epävarmuuden 

sietämistä ja jatkuvaa uteliaisuutta. Palkinnoksi tutkimuksesta ei saa oikeita vastauksia, vaan 

joukon mahdollisuuksia. Tämän tyyppisessä työssä, jossa pohditaan tietyn hankkeen 

tulevaisuutta, mahdollisuuksien kirjo on toki positiivinenkin asia. Jotta näistä avoimista 

tulevaisuuspoluista on maksimaalinen hyöty hankkeelle, on minun tutkijana tunnettava hanke 

ja sen tavoitteet. (Kamppinen ym. 2003, 8.) 
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Tulevaisuudentutkija ajattelee tulevaisuuden olevan avoin, ennalta määrittelemätön. 

Tulevaisuuden ennustaminen vaatii kuitenkin tutkittavan ilmiön tuntemista monipuolisesti. 

Moderni tulevaisuudentutkija luo skenaarioita laajan tietopohjan avulla, ja hahmottelee näin 

mahdollisuuksia, joista kuitenkin vain osa ehkä toteutuu. (Kamppinen ym. 2003, 7 - 9.) 

Tulevaisuustutkimus on näkökulma, jota lähestytään nykyhetkestä ja menneisyydestä saadun 

tiedon perusteella. Tutkimusaineisto voi muodostua esimerkiksi tilastoista, 

asiantuntijahaastatteluista sekä teorioista. Näiden aineistojen perusteella tehdään 

tutkimusta, joilla rakennetaan perusteltuja kehityskulkuja eli skenaarioita tulevaisuudesta. 

(Mannermaa 1999, 18 – 21.) 

 

Ennakoinnin lisäksi tulevaisuudentutkimukselle on tyypillistä pohtia miten tulevaisuus 

parhaiten toteutuisi haluttujen arvojen mukaisesti. Tällainen työ vaatii tietysti arvojen 

määrittelyä, jolloin tutkijan tulee myös tietää kenen kannalta tulevaisuus halutaan nähdä. 

Kamppinen ym. (2003, 8 - 9) esittelevät kolme tutkijan roolia. Hän saattaa kartoittaa 

vaihtoehtoja tulevaisuuden esiintymille ja itse määritellä niiden toivottavuuden. Jos jokin 

yritys on tutkimuksen rahoittaja, on tutkijan huomioitava asiakkaan arvot ja etsittävä parhaat 

skenaariot niiden täyttämiseksi. Toisaalta tutkimusta voidaan tehdä ulkopuolisen 

näkökulmasta, jolloin tulevaisuudelle luodaan useita vaihtoehtoja, riippuen siitä millaisia 

valintoja ihmiset tekevät. Oma roolini noudattelee viimeksi mainittua, sillä toimeksiantajani 

eivät ole etukäteen määritelleet tutkimukselleni tavoiteltavaa tulosta. 

 

Lopuksi on hyvä muistaa, että tulevaisuustutkimus on loputon prosessi, jossa skenaariot, 

ennusteet, suunnitelmat, päätöksenteko ja inhimillinen toiminta ovat jatkuvassa 

vuorovaikutussuhteessa. Esimerkiksi tutkimuksesta saadut ennusteet voivat vaikuttaa 

toimintaan ja toiminta puolestaan voi muuttaa ennusteita. Tulevaisuusarvioita tehtäessä 

täytyy tunnistaa arvot, joiden perusteella tehdään arvioita: rajataan kohde, valitaan 

muuttujat, tehdään vaihtoehtoiset oletukset skenaariokuluissa ja arvotetaan eri 

vaihtoehtojen toivottavuutta. (Mannermaa 1999, 32 - 34.) 

 

4.2.1 Megatrendit 

 

Mannermaan (1999, 84 - 85) mukaan megatrendit ovat ilmiöitä tai ilmiökokonaisuuksia, joiden 

avulla voidaan toteutuneen kehityksen perusteella nähdä olevan tunnistettava suunta, jonka 

uskotaan jatkuvan samansuuntaisena myös tulevaisuudessa. Megatrendit voivat myös itsessään 

sisältää erilaisia ilmiöitä, vaihtoehtoisia suuntautumisia sekä yllätyksiä. Ilmiöistä tulee 

kuitenkin kokonaisuudessaan muodostua suurin piirtein samansuuntainen kokonaisuus. 

Jatkuvuudesta huolimatta ei kuitenkaan ole teoreettisestikaan mahdollista, että megatrendi 

jäisi pysyväksi olotilaksi. (Kamppinen ym. 2003, 33 & 149.) 
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Megatrendien avulla voidaan tunnistaa suuria kehityksen suuntia. Megatrendien 

yksityiskohdissa voi kuitenkin tapahtua täydellisiä yllätyksiä niiden kehityksen aikana. 

Ennusteita ja skenaarioita luodessa on otettava huomioon, että moni olennainen tekijä jää 

tarkastelun ulkopuolelle, esimerkiksi tulevaisuuden keksintöjä ja niiden yhteiskunnallista 

vaikutusta ei vielä tiedetä. Megatrendi on usein globaali ilmiö, joka muuttaa yhteiskunnan 

syvällisiä rakenteita. Niitä on vaikea määritellä, koska ne etenevät itsenäisesti ja ilman 

perimmäistä syytä. Megatrendit ovat vääjäämätön muutosvoima, joiden vaikutus kantautuu 

kansalliseen ja kansainväliseen yhteiskunta- ja talousjärjestelmään. (Opetushallitus 2007.) 

 

Megatrendejä voidaan tunnistaa muun muassa sen perusteella, mitkä aiheet ovat esillä 

lehdistössä (Kamppinen ym. 2003, 149). Tutkimukseni kannalta oleellinen megatrendi on 

kuluttajien laatutietoisuuden lisääntyminen ja huomion kiinnittyminen elintapojen 

terveellisyyteen. Toisaalta erityisesti ruoan hinnan kallistuminen on ollut 

sanomalehtikirjoitusten aiheena jo syksystä 2007 lähtien. Kuluttajien ruokailukäyttäytymisen 

muutos on yksi megatrendi. Vastakohtana terveellisyysihanteelle on pikaruoan suosion kasvu. 

Fastfood -kulttuuri on yhteydessä huonoihin elintapoihin ja lisääntyneeseen ylipainoon. 

Yhdessä perheen kanssa syötyjen aterioiden määrä on laskenut ja ruoanlaitosta on tullut 

pikemminkin viikonlopun ylellinen harrastus kuin jokapäiväinen keino valmistaa ruokaa. 

(Innanen 2009.) 

 

4.2.2 Tulevaisuustaulukko ja skenaariot 

 

Tulevaisuustaulukko on Kamppisen ym. (2003, 121 - 125) sanoin kartta tulevaisuuden 

kulkureiteistä. Se toimii työkaluna tulevaisuuden eri mahdollisuuksien hahmottamiseen ja 

erittelyyn. Tulevaisuustaulukon avulla määritellään ominaisuuksia, niin sanottuja 

avainmuuttujia, jotka nähdään oleellisina ilmiön vaihtoehtojen kuvaamiseksi. Sen lisäksi 

taulukkoon kirjataan muuttujien arvot sekä niiden riippuvuudet toisistaan. 

 

Skenaario puolestaan voidaan nähdä kuvauksena tulevaisuuspolusta, joka koostuu alku-, väli- 

ja lopputilanteista. Välitilanteet ovat skenaarion vaiheita, joissa tulevaisuuden eri 

vaihtoehdot alkavat. Tulevaisuuspolun kuvaus on johdonmukainen teoria tulevaisuuden 

mahdollisuuksista. Skenaarion tehtävä on myös perustella välitilanteet ja niiden vaikutus koko 

tulevaisuuspolulle. Tällainen ajattelumalli auttaa tutkijaa näkemään tutkittavan ilmiön 

kehityskulut yksityiskohtaisemmin. (Kamppinen ym. 2003, 121) 

 

Puolestaan Vapaavuori & von Bruun (2003, 324) näkevät skenaarion olevan ”ajallisesti 

peräkkäisten, loogisesti etenevien ja perusteltavissa olevien, mahdollisten tulevaisuuskuvien 

sarja; tulevaisuuskuvien avulla esitetty kertomus, joka voidaan ymmärtää tavoitteen 

saavuttamisen ehtojen tulevaisuuden toiminnalliseksi käsikirjoitukseksi. Skenaario sisältää 
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kuvauksen toimijoista, toiminnoista sekä kuvauksen päätöksenteon ja seurausten 

tapahtumaketjusta. Tämä tapahtumaketju johtaa nykyhetkestä skenaarioille valittuun 

päättävään tulevaisuuskuvaan, joka voi olla ydinvisio, strateginen päämäärä tai 

opportunistinen tavoite.” 

 

Tulevaisuuspolkuja rakenneltaessa on hyvä muistaa, että skenaariolla voi olla monta roolia, 

esimerkiksi uhkaava tai tavoiteltava, todennäköinen tai epätodennäköinen. Skenaariota 

hahmoteltaessa saatetaan edetä nykyhetkestä tulevaisuuteen tai jopa päinvastoin. Tältä 

pohjalta skenaariot voidaan jakaa kahteen pääkategoriaan, eksploratiiviseen tai 

normatiiviseen skenaarioon. Eksploratiivisessa eli tutkivassa skenaariossa tarkastellaan 

menneisyyden ja nykyhetken trendejä, joista jatketaan tulevaisuuteen, ja skenaariot pyrkivät 

todennäköisiin kehityskulkuihin. Normatiivisessa eli tavoitteellisessa skenaariossa puolestaan 

edetään tulevaisuudesta nykyhetkeen. Skenaariot perustuvat siis tulevaisuuskuviin, 

tahtotilaan pelätystä tai halutuista tulevaisuuden tilanteista. Skenaariotyöskentely on 

ennakoivaa, ja sen pyrkimyksenä on vaikuttaa siihen millaiseksi tulevaisuus muotoutuu. 

Tällöin skenaariomenetelmän tavoitteena on siis provosoida muutoksia ja vaikuttaa 

kehitykseen. (Mannermaa 1999, 58 & 62.) Omat skenaarioni noudattavat eksploratiivista 

mallia, sillä tutkimukseni painottuu menneisyyden ja nykyisyyden tulevaisuusvaikutuksille, 

eikä päinvastoin. 



   

 

21 

 

5 Tutkimustulokset 

 

Menetelmien valinnan perustelin teorian avulla jo edellisessä kappaleessa, joten seuraavaksi 

keskityn tutkimukseni tuloksiin. Olen käyttänyt työssäni muutamia keskenään varsin erilaisia 

metodeja, joten koen tarpeelliseksi esitellä tutkimustulokset omina alakappaleinaan. Koska 

nyt käsittelen osa-alueet itsenäisinä tuloksina, säästän varsinaiset johtopäätökset kuudenteen 

lukuun. 

 

Yleisesti ottaen olen tyytyväinen tutkimukseni kulkuun. Henkilökohtaisen kontaktin 

puuttuminen sähköisesti toteutetuista johtoryhmän haastatteluista oli harmillista, vaikka 

sainkin mielenkiintoisia ideoita hankkeen tulevaisuudesta. Lisäksi oli harmillista, että 

johtoryhmästä vain viidesosa vastasi kyselyyn. Haastattelu lähettiin 15:lle johtoryhmän 

jäsenelle, joista vain kolmen vastatessa jäi otos 20 prosenttiin. Onneksi Marja Innasen 

haastattelu oli kattava ja antoi hankkeesta paljon sellaista lisätietoa, joka ei ollut selvinnyt 

kirjallisuuskatsauksista. Ylipäätään koin haastattelut hyödyllisiksi tulevaisuustaulua 

rakentaessani, sillä saatoin perustella valintojani asiantuntijoiden näkemyksillä. 

 

5.1 Johtoryhmän haastattelut 

 

Tutkimukseni kohdistuessa Ny Nordisk Mat -hankkeen tulevaisuuteen on aineistoa mahdotonta 

kerätä pelkästään kirjallisuuslähteistä. Siksi päädyin tutkimuksessani haastattelemaan 

hankkeen parissa työskenteleviä asiantuntijoita. Haastattelut ovat hyvä keino selvittää 

käytännön tietoa hankkeesta, ja erityisesti koota niin sanottua hiljaista tietoa jota ei 

mahdollisesti ole edes saatavilla kirjallisesti. Hankkeen tulevaisuus ei luonnollisesti ole 

haastattelemieni asiantuntijoidenkaan tiedossa, vaan haastattelujen tarkoitus on kartoittaa 

asiantuntijoiden mielipiteitä asiasta. 

 

Alustavan tulevaisuustaulukon luon jo ennen haastattelujen toteuttamista, sillä se toimii 

pohjana kysymyksilleni. Tulevaisuustaulukkoon valitsemani muuttujat pohjautuvat 

kirjallisuuskatsauksilleni. Haastattelut toimivat pohjana tulevaisuustaulukon muodostamiselle 

ja skenaarioille. Eri skenaariot synnyttävät mahdollisia kehityssuuntia, joihin hanke 

tulevaisuudessa suuntautuu. Haastattelujen tulokset ovat megatrendien ohella pääasiallinen 

lähteeni tulevaisuusskenaarioiden luomiseen. Skenaarioiden eri vaihtoehdot tulee avata 

tutkimuksessa, ja käytänkin niiden perustelemiseen haastateltavan näkemyksiä Ny Nordisk 

Mat -hankkeen tulevaisuudesta. 
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Kaikkien haastateltavien mielestä hanke on saanut suurta kiinnostusta ennakkotavoitteet ja 

hankkeen lyhyt kesto huomioiden. Vastauksien perusteella hanke on tavoittanut halutut 

kohderyhmät, ja erityisen iloisia oltiin poliittisen näkyvyyden ja vaikuttavuuden 

saavuttamisesta. Yksi haastateltavista mainitsi esimerkkinä tavoitteiden saavuttamisesta 

Ruotsissa tehdyt panostukset kotimaisen ruokatuotannon tukemiseen. Vaikka julkisuuskuvan 

luomisen onnistuminen toistui kaikissa vastauksissa, muutoin haastateltavat eivät juuri 

antaneet konkreettisia esimerkkejä tavoitteiden saavuttamisesta. Myöskään 

jatkokysymykseeni kehitysehdotuksista tavoitteiden saavuttamiseksi haastateltavat eivät 

antaneet juuri vastauksia. Yksi haastateltavista pohti, että hankkeelle tulisi luoda selkeämpi 

suunnitelma ja tuotemerkkistrategia kaikkien hankemaiden kesken. Hän kuitenkin mietti, 

onko epärealistista ajatella, että hankkeen loppuvaihe saavuttaisi laajemman tunnettuuden. 

 

Mielipiteet Pohjoismaisen ministerineuvoston mahdollisen lisärahoituksen vaikutuksista olivat 

pääosin yhteneviä saamissani vastauksissa, sillä kaikkien haastateltavien mielestä hankkeen 

toteutusta tulee tarkentaa tulevaisuudessa. Haastateltavien näkemykset enemmän huomiota 

kaipaavista osa-alueista kuitenkin erosivat keskenään varsin merkittävästi. Vastauksissa 

toivottiin suurempaa osuutta muun muassa kansainvälistämiselle, turismille ja viennille, 

tuotteistamiselle sekä julkisen sektorin ruokapalveluille, kuten koulu-, sairaala- ja 

työpaikkaruokailulle. Kantaviksi teemoiksi muodostuivat kansainvälistyminen, raaka-aineiden 

vienti ja niin sanottu ruokaturismi, ja näille uskottiin helpoiten saatavan poliittista tukea. 

Lisäksi toivottiin käytännönläheisen suhteen luomista vanhuksiin, sairaisiin ja lapsiin, 

esimerkiksi panostamalla kouluihin ja opetukseen. Liiketaloudellisempi näkökulma syntyy 

erään vastaajan toiveesta saavuttaa kasvua ja luoda työpaikkoja. Ny Nordisk Matin nimissä 

toteutettavia projekteja pitäisi vastaajan mielestä valita rajatumman tavoitteenasettelun 

avulla, minkä lisäksi tarvitaan tarkempaa tavoitteiden arviointia työpaikkojen ja kasvun 

turvaamiseksi. 

 

Haasteltavillani oli selkeästi positiiviset odotukset sekä Ny Nordisk Mat –hankkeen että 

pohjoismaisen ruokakulttuurin osalta. Hankkeella nähtiin olevan hyvät edellytykset toimia 

tulevaisuudessa. Onnistuminen vaatii haastateltavien mukaan kuitenkin panostusta hankkeen 

profilointiin, tuotteistamiseen sekä tähänastisten kokemusten hyödyntämiseen, jotta 

hankkeella on ylipäätään mahdollista luoda lisäarvoa. Ny Nordisk Matilla nähtiin 

tulevaisuudessa olevan enemmänkin rooli kattojärjestönä, joka kokoaisi kansalliset toimet. 

Skandinaavisella ruokakulttuurilla puolestaan koettiin olevan sellaisia ominaisuuksia, joiden 

avulla se eroaa positiivisesti muista ruokakulttuureista. Vastauksissa ymmärrettiin kuitenkin, 

että työtä pohjoisten raaka-aineiden ja ruokien markkinoimiseksi tarvitaan vielä paljon. 
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5.2 Tulevaisuustaulukot ja skenaariot 

 

Tässä luvussa kokoan tulevaisuustaulukon Ny Nordisk Mat –hankkeesta. Tulevaisuustaulukkoni, 

joka sisältää viisi muuttujaa, pohjautuu hankkeen kannalta keskeisille megatrendeille ja 

haastattelemieni asiantuntijoiden näkemyksille. Taulukossani muuttujia ovat raaka-aineiden  

hinta ja saatavuus, aiheen yleinen kiinnostavuus, Pohjoismaisen ministerineuvoston rahoitus, 

yhteistyökumppaneiden määrä ja toimijat hankkeen parissa. 

 

Olen antanut tulevaisuudelle kolme vaihtoehtoista kehityssuuntaa. Kehityksen tila riippuu 

kustakin muuttujasta, mutta peruslinjauksena olen käyttänyt negatiivista, neutraalia tai 

positiivista tulevaisuuskuvaa. Tulevaisuustaulukon pohjaversiossa muuttujat ja kehityssuunnat 

ovat vielä neutraaleja, niiden todennäköisyydet määritellään myöhemmin kunkin skenaarion 

kohdalla. Megatrendit kuvaavat niitä oleellisia linjoja, joilla on vaikutusta Ny Nordisk Mat -

hankkeen tulevaisuuteen. Taulukkooni olen valinnut megatrendeiksi niin kutsutun 

perheruokailun merkityksen verrattuna pikaruokakulttuuriin, eettisyyden ja luomu-ruoan, 

raaka-aineiden alkuperän sekä terveellisyyden. 

 

 

Taulukko 2 Pohja Ny Nordisk Mat –hankkeen tulevaisuustaulukolle  

Vaihtoehtoiset  

tulevaisuuden tilat 

Muuttujat 

ruoan terveellisyys 

fast food (tankkaaminen) 

Megatrendit "perheruokailun" merkitys 

eettisyys, luomu 

raaka-aineiden alkuperä 

toimijat hankkeen  

parissa 

vähenee pysyy ennallaan kasvaa 

yhteistyökumppanit,  

muun rahoituksen  

määrä 

määrä vähenee yhtä paljon kuin  
nytkin 

määrän tarve 

kasvaa 

rahoitus  

Pohjoismaiselta  

ministerineuvostolta 

määrä vähenee saadaan yhtä 

paljon  
 

kuin nytkin 

määrän tarve 

kasvaa 

aiheen kiinnostavuus vähenee pysyy ennallaan kasvaa 

A B C 

raaka-aineet  

(saatavuus, hinta) 

laatu heikkenee ja  
tarjonta vähenee 

laatu ja tuotanto  
pysyvät entisellään 

laatu paranee ja  
tuotanto kasvaa 
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Yksinkertaisesti sanottuna hankkeen perusedellytys on, että sen jatkuvuus on turvattu. 

Olennaisia tekijöitä toiminnan jatkuvuuden kannalta ovat hankkeen toteuttajat, 

rahoitus ja aiheen yleinen kiinnostavuus. Toimijoiden, niin organisaatio- kuin 

projektitasollakin, tulee olla hankkeesta kiinnostuneita ja edustavia henkilöitä. 

Toimijoiden erilaisten roolien selkeytyminen on edellytys organisaation tehokkuudelle 

ja rakentavalle etenemiselle. Samoin perustein tulevaisuudessa on mietittävä millaisia 

yhteistyökumppaneita hanke tarvitsee kasvaakseen; kontakteja tarvitaan 

monipuolisesti niin poliittisella kuin käytännön tasoillakin. Rahoitusta ja 

yhteiskuntarakenteisiin vaikuttavaa muutosta ei saada ilman kontakteja päättäjiin. 

Mutta aivan yhtä tärkeänä muuttujana tulee nähdä niin sanotun ruohonjuuritason 

toteuttajat alalla. 

 

Toinen muuttuja taulukossa muodostuu raaka-aineiden saatavuudesta ja hinnasta sekä 

aiheen yleisestä kiinnostavuudesta. Koska NNM -hanke pyrkii edistämään 

pohjoismaisten raaka-aineiden tunnettuutta ja käyttöä, on onnistumisessa oleellisesti 

kyse pohjoisen keittiön markkinoinnista ja kotimaisen ruoan trendikkyydestä. Jos 

pohjoismaiset raaka-aineet kuitenkin ovat liian kalliita tuottaa ja kuluttaa, tai niiden 

laatu on epätasaista tai suorastaan huonoa, vaikeuttaa tämä tavoitteen täyttämistä. 

 

Olen tehnyt tulevaisuustaulukkoni pohjalta kolme skenaariota. Jokainen skenaario on 

esitelty omassa taulukossaan perustuen taustaideoille, jotka ovat eri tavoin vahvasti 

sidoksissa Ny Nordisk Matin tulevaisuuteen. Skenaarioiden avulla valitsen kolmesta 

vaihtoehtoisesta tulevaisuudentilasta skenaarion luonnetta parhaiten vastaavan. 

Taulukoihin valitsemani skenaariot ovat kotimaisten raaka-aineiden tuotannon 

kallistuminen, Pohjoismaisen ministerineuvoston rahoituksen lakkaaminen ja 

pohjoismaisen ruokakulttuurin kiinnostavuuden kasvu. 

 

5.2.1 Skenaario 1: Kotimaisten raaka-aineiden tuotannon kallistuminen 

 

Ensimmäinen skenaario käsittelee kotimaisten raaka-aineiden tuotannon kallistumista. 

Muutaman viime vuoden aikana on usein uutisoitu raaka-aineiden tuotantokustannusten 

noususta ja tämän vaikutuksesta kuluttajahintoihin sekä välillisesti ostokäyttäytymiseen. NNM 

–hankkeen kannalta tämä on ehdottoman negatiivinen ilmiö, sillä korkeat raaka-ainehinnat 

eivät lisää kiinnostusta pohjoismaista ruokaa kohtaan. Kuluttajat pitää saada ymmärtämään 

kotimaisten raaka-aineiden hyödyt, jotta he ostaisivat niitä korkeammasta hinnasta 

huolimatta. 
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Vaihtoehtoiset 

tulevaisuuden tilat

Muuttujat

toimijat hankkeen 

parissa

vähenee pysyy ennallaan kasvaa

yhteistyökumppanit, 

muun rahoituksen 

määrä

määrä vähenee yhtä paljon kuin 

nytkin

määrän tarve 

kasvaa

rahoitus 

Pohjoismaiselta 

ministerineuvostolta

määrä vähenee saadaan yhtä paljon 

kuin nytkin

määrän tarve 

kasvaa

aiheen kiinnostavuus vähenee pysyy ennallaan kasvaa

raaka-aineet 

(saatavuus, hinta)

laatu heikkenee ja 

tarjonta vähenee

laatu ja tuotanto 

pysyvät entisellään

laatu paranee ja 

tuotanto kasvaa

A B C

 

 

Taulukko 3 Skenaario 1: Kotimaisten raaka-aineiden tuotannon kallistuminen 

 

Ensimmäinen muuttuja tässä skenaariossa on kotimaisten raaka-aineiden huomattava 

hinnan kohoaminen ja niiden huono saatavuus. Tällöin raaka-aineiden tarjonta 

ravintoloissa on kannattamatonta ja ostaminen myös vähittäiskaupoissa pienenee. 

Toisaalta raaka-aineiden laatu on epätasaista johtuen epävakaista markkinoista. Tätä 

skenaariota tukee esimerkiksi se, että kotimaisen rukiin tuotanto on vaarassa. Toinen 

muuttuja koskee hankkeen kiinnostavuutta. Sen voi olettaa laskevan, kun raaka-

aineiden hinta kohoaa merkittävästi. Tällöin hankkeen toteuttaminen esimerkiksi 

kotitalouksissa on haasteellista, ja hintatietoisia kuluttajia on vaikeaa houkutella 

aiheella. Skenaario luo uhkakuvan, jonka poistaminen vaatisi hankkeelta paljon 

markkinointia pohjoismaisten raaka-aineiden puolesta. 

 

Tässä ensimmäisessä skenaariossa sekä rahoituksen, toimijoiden että 

yhteistyökumppaneiden tarve kasvaa. Jos hankkeen kiinnostavuus laskee, tarvitaan 

lisää rahaa toiminnan tehostamiseen. Toisaalta on tärkeää, että hankkeen arvojen 

levittäminen tapahtuu mahdollisimman laajasti. Tähän tarvitaan aktiivisia toimijoita 

ja paljon yhteistyökumppaneita. Tämä skenaario luo Ny Nordisk Matin tulevaisuuden 

kannalta negatiivisen tulevaisuudenkuvan. 

 

5.2.2 Skenaario 2: Pohjoismaisen ministerineuvoston rahoituksen lakkaaminen 

 

Toinen skenaario pohjautuu sille ajatukselle, että Pohjoismaisen ministerineuvoston 

hankerahoitus loppuu. Tällä ei ole niinkään vaikutusta raaka-aineiden hintaan tai 

saatavuuteen, vaan lähinnä hankkeen sisäiseen toimintaan. Rahoitus toki mahdollistaa 
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Ny Nordisk Mat -hankkeen aloittamisen ja toiminnan, mutta rahoituksen päätyttyä 

aiheen kiinnostavuus voi pysyä ennallaan. Rahoituksella ei siis välttämättä ole 

vaikutusta pohjoismaisen ruokakulttuurin kiinnostavuuteen, mutta sen lopettamisella 

on epäilemättä vaikutus NNM -hankkeen toimintaan ja vaikeuttaa jo luotujen 

yhteistyöverkostojen toimintaa. 

 

Vaihtoehtoiset 

tulevaisuuden tilat

Muuttujat

toimijat hankkeen 

parissa

vähenee pysyy ennallaan kasvaa

yhteistyökumppanit, 

muun rahoituksen 

määrä

määrä vähenee yhtä paljon kuin 

nytkin

määrän tarve 

kasvaa

rahoitus 

Pohjoismaiselta 

ministerineuvostolta

määrä vähenee saadaan yhtä paljon 

kuin nytkin

määrän tarve 

kasvaa

aiheen kiinnostavuus vähenee pysyy ennallaan kasvaa

raaka-aineet 

(saatavuus, hinta)

laatu heikkenee ja 

tarjonta vähenee

laatu ja tuotanto 

pysyvät entisellään

laatu paranee ja 

tuotanto kasvaa

A B C

 

 

Taulukko 4 Skenaario 2: Pohjoismaisen Ministerineuvoston rahoituksen lakkaaminen 

 

Vuoden 2009 syksyyn asti kaavaillun rahoituksen päätyttyä rahoituksen tarve 

luonnollisesti kasvaa. Tällöin pitäisi joko saada lisärahoitusta Pohjoismaiselta 

ministerineuvostolta tai kasvattaa muilta yhteistyökumppaneilta saatavaa rahoitusta. 

Rahoituksen loppumisen aiheuttama vaara on toimijoiden väheneminen, mikä 

vaikeuttaisi Ny Nordisk Mat -hankkeen toteuttamista. Jo luodusta yhteistyöverkostosta 

huolimatta hankkeen hallinnointiin tarvitaan varoja, jotka tulisi skenaarion 

toteutuessa hankkia ulkopuolisilta rahoittajilta. Tämä skenaario antaa tällä hetkellä 

Ny Nordisk Matille varsin vaikeasti ennustettavan tulevaisuudennäkymän. 

Ministerineuvosto kokoontuu heinäkuussa 2009 päättämään myönnetäänkö hankkeelle 

lisärahoitusta. 

 

5.2.3 Skenaario 3: Pohjoismaisen ruokakulttuurin kiinnostavuus kasvaa 

 

Kolmas skenaario olettaa, että pohjoismaisen ruokakulttuurin kiinnostavuus kasvaa. 

Megatrendinä on ollut luonnonmukaisesti ja eettisesti tuotettujen ruokien suosiminen. 

Toisaalta ihmisten kiinnostus terveellistä ruokavaliota kohtaan on noussut. Ny Nordisk 

Mat -hankkeen voimavara on näiden arvojen kannattaminen. Hankkeella on 
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mahdollista lisätä tunnettuuttaan, jos yleinen kiinnostus pohjoismaista ruokakulttuuria 

kohtaan kasvaa tulevaisuudessa. Kiinnostuksen kasvaminen lisää myös kotimaisten 

raaka-aineiden kysyntää, jolloin voidaan toivoa raaka-aineiden tuotannon kasvavan 

sekä laadun paranevan ja vakiintuvan. 

 

Vaihtoehtoiset 

tulevaisuuden tilat

Muuttujat

toimijat hankkeen 

parissa

vähenee pysyy ennallaan kasvaa

yhteistyökumppanit, 

muun rahoituksen 

määrä

määrä vähenee yhtä paljon kuin 

nytkin

määrän tarve 

kasvaa

rahoitus 

Pohjoismaiselta 

ministerineuvostolta

määrä vähenee saadaan yhtä paljon 

kuin nytkin

määrän tarve 

kasvaa

aiheen kiinnostavuus vähenee pysyy ennallaan kasvaa

raaka-aineet 

(saatavuus, hinta)

laatu heikkenee ja 

tarjonta vähenee

laatu ja tuotanto 

pysyvät entisellään

laatu paranee ja 

tuotanto kasvaa

A B C

 

 

Taulukko 5 Skenaario 3: Pohjoismaisen ruokakulttuurin kiinnostavuus kasvaa 

 

Yleinen kiinnostuneisuus pohjoismaista ruokakulttuuria kohtaan lisää koko hankkeen 

kasvun mahdollisuuksia, sillä rahoitukselle on selvä ulkoinen motiivi. Tämä lisää 

tarvetta yhteistyökumppaneiden ja toimijoiden määrälle. Lisäksi ulkopuolinen rahoitus 

käytännön toteutuksille on oleellista, joten senkin tarve lisääntyy. Ylipäätään kolmas 

skenaario on Ny Nordisk Matin kannalta positiivisin, sillä se ennakoi kiinnostavuuden ja 

tarpeen kasvua. 
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6 Johtopäätökset 

 

Ny Nordisk Mat –hanke on vahvasti sidoksissa yleisesti pohjoismaista ruokakulttuuria kohtaan 

vallitsevaan asenteeseen. Toisin sanoen on vaikea vakuuttaa ihmisiä NNM:n tarpeellisuudesta, 

jos esimerkiksi yleisesti vallitsevat asenteet tai taloudellinen tilanne ei ole otollinen 

pohjoismaisen, usein keskivertoa kalliimman ruoan esiinmarssille. Hankkeen kannalta on 

kuitenkin positiivista, että ainakin osa kuluttajista on valppaita ja suosii kotimaista ruokaa. 

Oleellista on juuri tämän kuluttajajoukon kasvattaminen. Pohjoismaisen ruokakulttuurin 

profiilin päivittäminen ja trendikkyyden lisääminen aiheen ympärillä ovat niitä keinoja, jotka 

auttavat hanketta kehittymään. Siksi onkin tärkeää vahvistaa ruoan terveellisyyteen sekä 

eettiseen kuluttamiseen liittyviä megatrendejä ja saada ihmiset ajattelemaan kuluttamisensa 

vaikutuksia niin omalta kuin yhteiskunnan kannalta. 

 

Ruoka hankkeen teemana on jo itsessään otollinen aihe, sillä syöminen koskettaa kaikkia 

ihmisiä sosiaalitaustasta, iästä ja sukupuolesta huolimatta. Laaja kohderyhmä asettaa 

kuitenkin omat haasteensa hankkeen toteutukselle. Koska tuottajilla, 

elintarviketeollisuudella, suurtalouskeittiöillä, ravintoloilla, kuluttajilla ynnä muilla on 

keskenään varsin erilainen suhde ruokaan, on heillä myös erilaiset tarpeet ja odotukset 

koskien Ny Nordisk Matia. Yleinen ilmapiirin ja pohjoismaisen ruoan imagon parantaminen 

palvelee toki kaikkia osapuolia, mutta muutoin kohderyhmien erilaiset tarpeet kysyvät paljon 

resursseja hankkeen toteuttajilta. On tärkeää saada muodostettua NNM:sta yhtenäinen ja 

selkeä kokonaiskuva, mutta toisaalta tehdä työtä eri tahojen tarpeiden täyttämiseksi. 

 

Edes vallitsevista positiivisista megatrendeistä huolimatta hankkeen toteutus ei ole 

täysin ongelmatonta. Toiminta ja hallinnointi vaativat rahaa, joten koko hankkeen 

tulevaisuus on pääosin riippuvainen Pohjoismaisen ministerineuvoston rahoituksesta. 

Mahdollinen lisärahoitus on ministerineuvoston kokouksen asialistalla heinäkuussa 

2009. Kyseessä on kuitenkin määräaikainen projekti, joten tulevaisuudessa on 

mielestäni keskityttävä myös jo luotujen verkostojen vahvistamiseen. Sillä kun 

rahoitus ennemmin tai myöhemmin lopetetaan, ei tietenkään olisi toivottavaa että 

hankkeen taustalla oleva ideologia unohtuu. Tähän tarpeeseen vastaisi hyvin Ny 

Nordisk Matin tuotteistaminen. Hankkeella on jo logo, mutta sen lisäksi tulisi luoda 

brändi, joka viestii pohjoisesta ruokakulttuurista. Kuluttajille tuotemerkit ovat 

tärkeitä, sillä ne luovat mielikuvia. Ny Nordisk Mat voisi olla Joutsenmerkin tai Reilun 

kaupan kaltainen tunnus, joka viestii kuluttajille tietystä laadusta ja arvomaailmasta.  
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Toinen NNM:n haaste ovat sen moninaiset ulottuvuudet. Hankkeen 

perustamisvaiheessa julkaistussa ohjelmassa tavoitteita asetettiin laajasti 

verkostoitumisesta matkailuun ja muotoilusta elintarvikkeiden kehitykseen sekä 

gastronomiaan asti. Ruokakulttuurin eri osa-alueet on toki tärkeää huomioida 

tasapuolisesti hanketta suunniteltaessa, mutta tulosten mittaamisen näkökulmasta 

määrä ei korvaa laatua. Saavutettujen tulosten arviointi on hankalaa 

laadunvalvontajärjestelmän ja yhteismitallisten tavoitteiden puuttuessa.  

Tutkimuksessani kävi ilmi, ettei kaikkiin suunniteltuihin osa-alueisiin ole ehditty tai 

pystytty panostamaan tarpeeksi tähänastisen rahoituskauden aikana. Osasyynä tähän 

on hankkeen alussa vallinnut osittainen epätietoisuus hankerakenteesta ja 

organisaation eri osien, kuten ruokalähettiläiden toimenkuvasta. Hankkeen edistyessä 

tehtävät ovat selkiytyneet, ja mahdollisen lisärahoituksen myötä olisi varmaankin 

aiheellista päivittää hankkeen ohjelmaa ja toteuttajien työpanosta. Mitä enemmän 

hankkeelle asetetaan tavoitteita, sitä enemmän niiden saavuttamiseen tarvitaan 

ihmisiä ja rahaa. Lisäksi vaarana on, että hankkeesta syntyy niin vaikeaselkoinen kuva, 

että sitä on ylipäätään vaikeaa markkinoida ulkopuolisille. Esimerkiksi koin itse tämän 

työn aikana että informaatiota hankkeesta on kyllä löydettävissä, mutta se ei 

ulkopuolisen silmissä välttämättä onnistu luomaan kovin selkeää kuvaa hankkeen 

tavoitteista ja toiminnasta. 

 

Tulevaisuudessa on erityisen tärkeää panostaa niihin osa-alueisiin, joiden 

huomioiminen on tähän asti jäänyt suunniteltua vähemmälle. Näkisin tärkeänä 

tavoitteena hankkeen tunnettuuden vahvistamisen entisestään, sillä media on 

nopeimpia tapoja saattaa ideologiaa pohjoismaisen ruokakulttuurin hyvyydestä laajaan 

tietoisuuteen. Kuitenkin on tullut jo selväksi, että alan eri toimijat verrattuna 

esimerkiksi kuluttajiin tarvitsevat erilaista tietoa hankkeesta, joten moninainen tiedon 

jakaminen ja kiinnostuksen herättäminen voidaan nähdä jatkuvana haasteena Ny 

Nordisk Matin tulevaisuudessa. 

 

Haastatteluiden pohjalta nousi esille monia huomion arvoisia kehityskohteita. Vaikka 

haastatteluun vastanneet johtoryhmän jäsenet ovat yksimielisiä painopisteiden rajaamisen 

tarpeellisuudesta, yksimielisyyttä panostettavista osa-alueista ei ollut. Lisärahoituspäätöksen 

myötä hankkeelle olisi hyvä tehdä eräänlainen välitilinpäätös. Tutkimuksessani selvisi, että 

vaikka tavoitteita on asetettu ja esimerkiksi hankerahoituksista raportoidaan, ei hankkeen 

onnistumista ole juuri mitattu. Tulevaisuudessa on haastavaa keskittyä tiettyihin osa-

alueisiin, jos hankkeen tähänastistakaan onnistumista ei ole arvioitu. 

Laadunvalvontajärjestelmän puuttuessa käsitys hankkeen saavutuksista on vain joukko 

mielikuvia. Johtoryhmä voisi tarjota vaikuttavuustutkimuksia, imagomittausta ja 

tuotteistamista tehtäväksi esimerkiksi opinnäytetöinä korkeakouluissa.  
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Liite 1 DET NYE NORDISKE KOKKEN 
 
Det nye nordiske køkken - Hvorfor afholde et nordisk køkkensymposium? 
 
Nordisk Køkken symposium 
Alle regionale køkkeners mangfoldighed er under stærkt pres af den amerikanske 
fastfoodkultur – af nogle kaldet Mcdonaldiseringen – og af den måde det internationale 
samfund udvikler sig på. Det gælder også det nordiske køkken. Det nordiske køkken er trængt 
af andre køkkeners indlysende kvaliteter, men mest af alt af sig selv – af en mangel på 
identitet og integritet. På få årtier har vi i Norden mistet viden om råvarernes mangfoldighed 
og tabt sansen for de kvaliteter, der er værd at værne om. Bag om de mange varenumre, er 
dagligvarebutikkernes udbud uhyre ensartet, og vi har ikke noget klart billede af, hvilke 
kvaliteter et nordisk køkken bygger på. 
  
Et spirende køkken på toppen  
Fuldstændig som i arkitekturen, filmens og modens verden er der imidlertid de seneste år 
opstået en modbevægelse mod manglen på gastronomiske ambitioner. Både på Grønland og 
Færøerne er der åbnet restauranter, der anvender de traditionelle råvarer og 
tilberedningsmetoder i en moderne gastronomisk form. Rygterne om en kulinarisk revolution i 
Reykjavik har spredt sig, danske, svenske, norske og finske kokke placerer sig fornemt i 
internationale konkurrencer, og i dag er der ikke tvivl om, at de bedste nordiske restauranter 
er på højde med de bedste sydeuropæiske. Det nordiske hverdagskøkken halter imidlertid 
stadig og man savner gastronomiske ambitioner hos toneangivende institutioner og 
organisationer. 
 
Hvor man fristes til at sige, at det franske og italienske køkkens fortællinger og 
fortræffeligheder er ved at være udtømte, så synes der at gemme sig et gigantisk, uudforsket 
potentiale i det nordiske køkken. Et skatkammer af genetiske ressourcer og andre kvaliteter 
kan afdækkes og fremelskes til gavn og glæde først og fremmest for os selv, men også af stor 
værdi for landbrugets udvikling, fødevareeksporten og turismen.  
 
Der eksisterer en overflod af fænomenale nordiske råvarer med samme kvaliteter i munden 
som kaviar, trøfler og andre delikatesser, men som tydeligvis ikke nyder samme status i vores 
kultur. De prissættes derfor ikke på samme niveau. Måske fordi vi ikke har formået at 
forædle, forarbejde, kokkerere og formidle historien om disse råvarer, så deres 
gastronomiske kvaliteter er gjort tilgængelige og blevet en central del af vores kulinariske 
selvforståelse.  
  
I flæng kunne man nævne det islandske surmælksprodukt skyr, de færøske hestemuslinger og 
dybhavskrabber, det grønlandske rensdyr og moskusoksen, det halve hundrede vildtvoksende 
bær i de finske og norske skove, svampene, de svenske multebær, elsdyret, fiskene og 
skaldyrene der fanges i norden, eller de særlige varianter af rødder, løg, kål, urter, korn og 
kernefrugter, som takket være vores klima, og planternes egenart, kan opnå en enestående 
velsmag. 
 
Et symposium som vejviser  
Der ligger et stort potentiale i at formidle viden om disse råvarer. Vi bør skabe et nordisk 
køkken der bygger på et rigt udvalg af vores råvarer og dermed fremmer mangfoldigheden. 
Hvem ved at der i Norden findes mange slags peberrod med mange forskellige kvaliteter? At 
kartofler kan fås i alverdens farver med alverdens teksturer og med vidt forskellige koge, 
bage og stegeegenskaber? At vi har mindst 700 forskellige æblesorter? At der ville være større 
smagsforskelle på kød hvis ikke vi begrænsede vores produktion til meget få dyreracer? 
Nordisk Køkken symposium er et initiativ til at genrejse det nordiske køkken som et vitalt 
køkken, der tager maden – dens smagskvaliteter, råvarer, opskrifter, traditioner og 
eksperimenter – alvorligt. Ambitionen er ikke at genopdage frikadellen, men at opdage og 
opfinde et attraktivt nordisk køkken  
 
Bevægelsen skal udspringe fra køkkenet. Det er gennem den mad, vi spiser og de oplevelser, 
den bereder os, at der er basis for opdagelse og fornyelse. Tanken er, at et nyt ambitiøst 
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Nordisk Køkken, for at kunne bane vejen, må formulere en lang række fordringer til de 
fødevarefremstillende erhverv og det politiske system. I lighed med hvordan filmkunsten blev 
udfordret af Dogme-principperne. 
 
Manifest 
Otte nordiske toneangivende kokke mødes den 17. november, i 24 timer, for her at formulere 
et Manifest for et nyt Nordisk Køkken. Manifestet offentliggøres på symposiet.  
Ambitionen er at samle kokke fra alle de nordiske lande: Danmark, Norge, Sverige, Grønland, 
Finland, Åland, Island og Færøerne. Kokkene er de 2-stjernede Michelinstjernekokke, Ejvind 
Hellström (Norge) og Mathias Dahlgren (Sverige), Hans Valimaki (Finland), Erwin Lauterbach 
(Danmark) og Rene Redzepi (Danmark) og Hákon Örvarsson (Island), Leif Sørensen (Færøerne) 
og Mikael Björklund (Åland).  
Manifestets udformning sker under ledelse af Claus Meyer og Jan Krag Jacobsen.  
Manifest vil være tilgængeligt på hjemmesiden efter offentliggørelse den 19. november på 
Nordisk Køkken symposium. 
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Liite 2 UUTTA POHJOISMAISTA KEITTIÖTÄ KOSKEVA JULISTUS 
 
Eri puolilta maailmaa tulleet mielipidevaikuttajat kokoontuivat Pohjoismaiseen 
keittiösymposiumiin 18.–19.11.2004. Symposiumissa keskusteltiin siitä, millaisia 
mahdollisuuksia pohjoismaisella keittiöllä on kehittää siihen läheisesti liittyvien 
teollisuudenalojen arvoja. Yksi symposiumin pääainesosista oli Uutta pohjoismaista keittiötä 
koskeva kymmenkohtainen julistus. Me pohjoismaiset kokit katsomme, että on tullut aika 
luoda uusi pohjoismainen keittiö, joka voi ruokansa maukkauden ja omaperäisyyden ansioista 
nousta maailman suurimpien keittiöiden veroiseksi. 
  
Uusi pohjoismainen keittiö:  
1. – ilmaisee puhtautta, tuoreutta, yksinkertaisuutta ja etiikkaa, jotka haluamme mieltää 
alueemme ominaispiirteiksi  
2. – huomioi aterioissa vuodenaikojen vaihtumisen  
3. – käyttää raaka-aineita, joista juuri meidän ilmastomme, luontomme ja vesistömme tekee 
erinomaisia  
4. – yhdistää ruuan maukkauden nykyaikaiseen tietoon terveydestä ja hyvinvoinnista  
5. – edistää pohjoismaisten tuottajien ja valmistajien moninaisuutta ja laajaa tietoisuutta 
niiden kulttuuriperinnöstä  
6. – edistää eläinten hyvinvointia ja kestävää tuotantoa merellä, viljellyillä alueilla ja 
luonnossa  
7. – kehittää uusia tapoja käyttää perinteisiä pohjoismaisia elintarvikkeita  
8. – yhdistää parhaat pohjoismaiset valmistusmenetelmät ja kulinaariset perinteet 
ulkopuolisiin vaikutteisiin  
9. – yhdistää paikallisen omavaraisuuden ja laadukkaiden tuotteiden alueellisen jakelun  
10. – kutsuu kuluttajat, kaikki ruuanlaiton ammattilaiset, maatalousalan, kalastusalan, pienet 
ja suuret elintarvikealan yritykset, vähittäis- ja tukkukaupan, tutkijat, opettajat, poliitikot 
sekä viranomaiset toteuttamaan yhteistyössä tätä yhteistä hanketta, joka koituu hyödyksi ja 
iloksi koko Pohjolalle.  
 
Hans Välimäki, Suomi 
Leif Sørensen, Färsaaret 
Mathias Dahlgren, Ruotsi 
Roger Malmin, Norja 
René Redzepi, Tanska 
Rune Collin, Grönlanti 
Erwin Lauterbach, Tanska 
Eyvind Hellstrøm, Norja 
Fredrik Sigurdsson, Islanti 
Gunndur Fossdal, Färsaaret 
Hákan Örvarsson, Islanti 
Michael Björklund, Ahvenanmaa



LIITE 3 LEHDISTÖTIEDOTE HANKKEEN JULKAISEMISTILAISUUDESTA 
 

UPR NÄYTTÄÄ MALLIA 

Kaikki ovat tervetulleita tutustumaan Pohjoismaiden ministerineuvoston uuteen ohjelmaan 
Uusi pohjoismainen ruoka. Pohjoismaisissa keittiöissä on tapahtumassa jotain fantastista. 
Pohjoismaalaiset voivat itse luoda makuelämyksiä Pohjoismaiden monipuolisesta kasvi- ja 
eläinmaailmasta. 

Pohjoismaiden eksoottisista raaka-aineista saa aikaan kaikenlaisia erikoisia ruokia, kunhan 
rohkeutta ja seikkailunhalua riittää. 
 
Orastava kehitys kohti uudenlaisia makoisia ruokia saa aimo sysäyksen eteenpäin, kun 
Pohjoismaiden ministerineuvosto esittelee kolmivuotisen ohjelmansa, johon osallistuu 
kokkeja, elintarviketuottajia, kuluttajia ja poliitikoita kaikista Pohjoismaista. 
 
Suosittu ruotsalainen tv-kokki Tina Nordström, hänen norjalainen kollegansa Wenche 
Andersen ja tanskalainen René Redzepi ravintolasta Noma kertovat haastatteluissa uuteen 
pohjoismaiseen ruokaan liittyvistä visioistaan. Samalla on mahdollista ottaa valokuvia ja 
keskustella esimerkiksi Eldrimnerin johtajan kanssa. Ruotsalainen Eldrimner on pienten 
paikallisten ruoantuottajien kansallinen keskus.  
 
Aika: Keskiviikko 1. marraskuuta 2006 
Klo 11.00–12.00: Ohjelma esitellään viestimille, jotka voivat myös haastatella kokkeja ja 
tutustua loistokkaaseen pohjoismaiseen noutopöytään sekä ottaa valokuvia.  
Paikka: Fællessalen, Tanskan kansankäräjät, Christiansborg. 
Klo 12.45: Valokuvatuokio. 
Klo 13.00: Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Per Unckel käynnistää virallisesti 
ohjelman Uusi pohjoismainen ruoka ja kaksi pohjoismaisen ruoan suurlähettilästä nimitetään 
jokaisesta Pohjoismaasta (huone S 133). 
 
Lisätietoja muun muassa ohjelmasta, ruokalistasta, kokeista ja raaka-aineista: 
Anna Bryld Burgaard, Pohjoismaiden ministerineuvosto 
abb@norden.org 
puhelin, suora: +45 2969 2943 

Ohjelma Uusi pohjoismainen ruoka: Anna Bryld Burgaard, Pohjoismaiden ministerineuvosto 
abb@norden.org 
+45 29 69 29 43 
 
Lehdistön yhteyshenkilö: Magne Kveseth 
mk@norden.org 
+ 45 20 738 738  

mailto:abb@norden.org
mailto:mk@norden.org
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Liite 4 HANAFORUMIN KUTSU JA OHJELMA 
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LIITE 5 HAASTATTELUKYSYMYKSET ASIANTUNTIJOILLE 

 
Haastattelukysymykset, NNM -hankkeen johtoryhmä 
 
1. Namn 
2. Anser Ni att NNM -projektet har uppnått sina måll hittills? Om inte, vad tycker ni att ännu 
inte har uppnåtts? 
3. Om Nordiska Ministerrådet tilldelar mer finansiering åt NNM -projektet, vad tycker Ni att 
projektet borde satsa mer på i framtiden? Alltså vilka delområdena skulle behöva mer 
uppmärksamhet i framtiden? 
4. Hurdan anser Ni att framtiden av skandinavisk matkultur och NNM -projektet ser ut? 
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LIITE 6 HAASTATTELUTEEMAT MARJA INNASELLE 
 
Haastatteluteemat, Marja Innanen 
 
1. Miksi NNM –hanke perustettiin? 
2. Mikä on oma roolisi hankkeessa? 
3. Millainen on hankkeen organisaatiorakenne, ja millainen rooli eri osilla on? 
4. Miten hanketta on tähän asti toteutettu? 
5. Miten ruoan hinta ja saatavuus vaikuttaa kulutustottumuksiin? 
6. Huomioiko elintarviketeollisuus pohjoismaista ruokakulttuuria? 
7. Asetettiinko NNM –hankkeelle tavoitteita perustamisvaiheessa, ja ovatko ne mitattavia? 
8. Onko tavoitteita saavutettu? 
9. Miten pohjoismainen ruokakulttuuri muuttuu tulevaisuudessa? 
10. Millainen tulevaisuus NNM –hankkeella on? 
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LIITE 7 MARJA INNASEN HAASTATTELUN ASIALITTEROINTITAULUKKO 
 

TEEMAT AUTENTTINEN HAASTATTELUAINEISTO 
TIIVISTETTY 
HAASTATTELUAINEISTO 

NNM –hankkeen 
perustaminen 

 

Pohjoismaisella Ministerineuvostolla on 
kautta aikojen ollut erilaisia 
yhteistyöprojekteja Skandinaviassa. Ny 
Nordisk Matin perustamisen aikoihin oli 
tarvetta uudelle, aidosti pohjoismaiselle 
ja rakentavasti etenevälle hankkeelle, 
joka lisää yhteistyötä. Ideaa innoitti 
myös pohjoismaisten huippukokkien 
”Keittiömanifesti”, jossa määritellään ja 
ylistetään pohjoista ruokakulttuuria. 
Aiheena ruoka on iloinen, tärkeä ja 
yhdistävä, ja toimijoita löytyy alalta 
monipuolisesti. 

Pohjoismaisten 
huippukokkien julistus 
skandinaavisen keittiön 
puolesta yhdistettynä 
Pohjoismaisen 
ministerineuvoston 
perinteeseen järjestää 
yhteispohjoismaisia 
projekteja loi edellytykset 
Ny Nordisk Matille.   

NNM- hankkeen 
organisaatiorakenn
e 

Organisaatioon kuuluu Pohjoismainen 
ministerineuvosto, ohjausryhmä, osa-
aikainen pääsihteeri, ruokalähettiläät ja 
rahoitettavat hankkeet. Pohjoismainen 
ministerineuvosto päättää budjetista ja 
suuren linjan päätöksenteosta. 
Ohjausryhmällä ja sihteerillä on myös 
suuri päätösvalta, vastuu hankehaun 
järjestämisestä ja rahoituksen 
jakamisesta. Ruokalähettiläät toimivat 
hankkeen markkinoijina, enemmän tai 
vähemmän aktiivisia. Rahoitusta saavat 
projektit toteuttavat hanketta 
käytännön tasolla, vaikutukset 
vaihtelevat lyhytkestoisesta 
pysyvämpään. 

Organisaatio koostuu 
päättävistä elimistä; 
ministerineuvostosta sekä 
ohjausryhmästä ja 
sihteeristä, ruokalähettiläät 
markkinointi- ja 
toteutustehtävissä. 
Käytännön toteutuksessa 
hankerahoituksella on tärkeä 
rooli.   

NNM –hankkeen 
tähänastinen 
toteutus 
 

Hankkeen alussa koottu hankeohjelma, 
jossa on listattu tavoitteita ja 
toteuttamisen osa-alueita. Toteutukseen 
kuuluu ohjausryhmän ja 
ruokalähettiläiden tekemät aktiviteetit 
ja markkinointi. Vuosittaisen hankehaun 
myötä määritellään kriteerit rahoituksen 
jakamiselle. Rahoitusta seurataan 
projektien raportoinnin kautta, mutta 
hankkeet eivät ole yhteismitallisia. 

 
Hankeohjelmassa määritelty 
tärkeät osa-alueet, 
toteuttamisesta vastaa 
hankeorganisaatio ja 
rahoitetut projektit.  
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Pohjoismaisen 
ruokakulttuurin 
tulevaisuus 

Ruoan hinnalla ja yhteiskunnan 
muutoksilla on iso vaikutus kulutus- ja 
ruokailutottumuksiin. Laatutietoisuus 
kasvanee tulevaisuudessa, mutta 
kuluttajia yhä ”kahdessa kastissa”. Osa 
kuluttajista kiinnittää huomiota ruoan 
alkuperään ja sisältöön, toisille 
tärkeintä on edullisuus ja 
yksinkertaisuus. Nuorelle sukupolvelle 
suomalaisuus ei enää ole itseisarvo, sillä 
maailman keittiöt ovat tuttuja ja 
arkipäiväistyneet. Kotimaisesta ruoasta 
on sitä vastoin tullut trendi, mikä näkyy 
mm. ravintolatarjonnassa. 
Yleismaailmalliset megatrendit; 
terveellisyys ja vastuullisuus ovat hyvä 
asia pohjoiselle keittiölle. Myös 
elintarviketeollisuus on huomioinut 
pohjoismaisuutta hyvin tarjonnassaan, 
mikä auttaa joidenkin perinteisten 
ruokien säilymistä. 

Pohjoismaista 
ruokakulttuuria tukevat 
vallitsevat megatrendit ja 
laatutietoisuus. Esteinä ovat 
korkeat raaka-
ainekustannukset ja 
ruokailutottumusten muutos. 

NNM –hankkeen 
tavoitteet 

Hankkeelle on perustamisvaiheessa 
määritelty tavoitteet koskien eri osa-
alueita. Hankeohjelmassa esitetään 
myös konkreettisia esimerkkejä 
aktiviteeteistä, joilla tavoitteisiin 
voidaan päästä. Tavoitteet eivät 
kuitenkaan ole yksiselitteisiä, eikä 
ohjelmassa esitetä menetelmiä 
tavoitteiden saavuttamisen 
mittaamiseen, minkä vuoksi 
laatumittaus on vaikeaa. Saavutetusta 
julkisuudesta päätellen ainakin 
viestintää ja tunnettuutta koskevat 
tavoitteet on saavutettu. 

Hanke saavuttanut paljon 
huomiota Pohjoismaissa, 
mutta tulokset eivät ole 
mitattavia. Tavoitteita 
tarkistettava jos rahoitusta 
jatketaan. 

NNM –hankkeen 
tulevaisuus 

Pohjoismainen Ministerineuvosto päättää 
hankkeelle mahdollisesti 
myönnettävästä lisärahoituksesta 
heinäkuussa 2009. Tietyt ohjelmassa jo 
mainitut hankkeen osa-alueet, kuten 
turismi ja design, tarvitsisivat enemmän 
panostusta. Tulevaisuuden ja 
jatkuvuuden kannalta olisi tärkeää 
turvata jo luodut verkostot, jotta 
hankkeen eteen tehty työ ei mene 
hukkaan rahoituksen loputtua. 

Mahdollisuus jatkaa hanketta 
selviää kesällä 2009, tällöin 
tietyt hankeohjelman osa-
alueet tarvitsevat lisää 
panostusta. 

 


