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Tiivistelmä

Opetushallitus ennakoi tässä raportissa asiantuntijoiden avustuksella 10–15 vuoden ku-
luttua ruokaketjussa edellytettävää osaamista. Ruokaketjulla on tässä raportissa tarkoitet-
tu koko kotimaista, ammattimaista ruoan tuotannon ketjua alkutuotannosta jalostuksen 
kautta jakeluun. 

Ruokaketjun tulevaisuuden osaamistarpeita pohtinut ennakointiryhmä näki alan merkit-
tävimmiksi tulevaisuuden muutosvoimiksi seuraavat ilmiöt (joita ei ole asetettu tärkeys-
järjestykseen):

 � globalisaation eteneminen ja kilpailukyvyn korostuminen
 � ruokapolitiikan ja sääntelyn hallinnan korostuminen
 � tuotantoketjun turvallisuuden ja huoltovarmuuden merkityksen kasvu
 � kaupungistumisen eteneminen
 � teknologinen kehitys
 � digitalisoituminen
 � isot ympäristömuutokset
 � terveellisyyden merkityksen korostuminen sekä ikääntymisen ja eliniän pitenemisen 

vaikutukset
 � kuluttajien eriytyvä ja monimuotoistuva tahto
 � korostuva vastuullisuus.

Ruokaketjun tulevaisuus hahmottui ennakointiryhmän näkemyksen mukaan neljäksi, per-
soonallisesti nimetyksi skenaarioksi: 

 � Nakit ja muusi – Kehitys etenee kuten tähänkin saakka -skenaario
 � Mikä muu muka – Toivottava skenaario
 � Day after tomorrow – Ei-toivottava skenaario
 � Hullun rohkea rokan myy – Yllättävä skenaario.

Ennakointiryhmä tunnisti runsaasti ruokaketjun osaamistarpeita. Teeman laajuudesta joh-
tuen prosessissa ei ollut mahdollista porautua niin syvälle ruokaketjun eri lohkojen teh-
täviin ja ammatteihin kuin olisi ollut tarpeen. Toisaalta prosessin laaja-alaisuus ja vapaus 
nykyisten rakenteiden kahleista mahdollistivat luovan tulevaisuustarkastelun ja uudenlais-
ten osaamisteemojen löytymisen. Raportissa ja sen liitteessä ruokaketjun osaamistarpeita 
on eritelty ja ryhmitelty monin tavoin. Painottaen nimenomaan tulevaisuuden uusia asioita 
osaamistarpeet voitiin tiivistää seuraaviksi teemoiksi:

Strateginen tieto- ja verkosto-osaaminen takaavat tulevaisuudessa sen, että ruokaket-
jun palveluksessa olevat henkilöt hahmottavat koko ketjun ja sen aseman osana verkostoa. 
Keskeisiä taitoja ovat tiedonhallinta, big datan analysointi sekä verkostojen rakentaminen 
ja johtaminen.

Teknologiaosaaminen on tulevaisuudessa välttämättömyys missä tahansa liiketoimin-
nassa. Digitalisoituminen koskee myös ruokaketjua. Ruoan alkutuotanto, jalostus, jakelu 
ja kauppa robotisoituvat. Uusia teknologioita on osattava seurata ja ottaa käyttöön omassa 
liiketoiminnassa. Ruokaketjulle erityisen keskeisiä teknologian aloja ovat myös bio- ja 
geeniteknologia. 
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Kiertotalousosaaminen tarkoittaa sitä, että elintarvikkeiden tuotantoketjussa ja jakelussa 
osataan ottaa huomioon ekologiset reunaehdot ja kääntää ne kilpailueduksi. Tulevaisuu-
dessa ruokaketjun on osattava olla resurssi- ja energiatehokas.  On osattava materiaalien 
talteenotto ja kierrätys sekä osattava järjestää energiatalous mahdollisimman tehokkaaksi. 

Vastuu- ja turvallisuusosaaminen on kenties kaikkein voimakkaimmin esiin noussut 
uusi osaamisen lohko. Eettinen ja läpinäkyvä elintarviketuotanto on kestävää, oikeuden-
mukaista, turvallista ja kilpailukykyistä. Tämä voi olla nimenomaan suomalaisen ruoka-
ketjun mahdollisuus. Tarvitaan entistä vahvempaa analytiikkaosaamista, jäljitettävyysosaa-
mista ja ruoan terveellisyyttä parantavaa osaamista.

Asiakaslähtöinen tuotekehitysosaaminen on tulevaisuuden kilpailuilla ruokamark-
kinoilla entistä tärkeämpää. On uskallettava kokeilla ja kehittää. On osattava analysoida 
asiakaskuntaa big datan avulla ja rakennettava kuluttajaymmärrystä, jotta osattaisiin ra-
kentaa kuluttajia miellyttäviä konsepteja.

Kansainvälinen monikanavaosaaminen tarkoittaa sitä, että ruokaketjussa on osattava 
hyödyntää samaan aikaan monia sellaisia uuden teknologian mahdollistamia markkinoin-
ti- ja jakelukanavia, kuten esimerkiksi verkkokauppa ja sosiaalinen media. Suomalaisen 
ruokaketjun on myös lähdettävä samoja kanavia pitkin rohkeasti maailmalle. Ruokamark-
kinoiden hallinta edellyttää kulttuurien ymmärrystä.

Prosessin lopuksi ennakointiryhmä ideoi joitakin ajatuksia ruokaketjun koulutuksen ke-
hittämiseksi teemoittain ja koulutusasteittain.

Opetushallitus ennakoi koulutus- ja osaamistarpeita, jotta yhtäältä työvoimaan yhteiskun-
nan ja elinkeinoelämän taholta kohdistuva kysyntä ja toisaalta yksilöiden osaamisen tar-
jonta kohtaisivat tulevaisuudessa. Yksi tapa lähestyä asiaa on kohdistaa ennakointi tiettyyn 
kysynnän osa-alueeseen. Tässä raportissa tuo kysynnän osa-alue on elintarvikeala, johon 
sisällytettiin koko ketju alkutuotannosta jalostuksen kautta jakeluun. Näin tarkastelu sai 
nimen Ruokaketjun osaamistarpeet tulevaisuudessa.

Osaamistarpeiden ennakointi palvelee erityisesti opetushallinnon ja ammatillisen koulu-
tuksen järjestäjien, oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen sekä yliopistojen tarpeita saada 
tietoa tietyn toimialan, arvoketjun tai klusterin muutoksista ja siitä, kuinka ne vaikuttavat 
alan osaamiseen ja koulutukseen. Ennakointiprosessissa tuotettu tieto palvelee alan tut-
kintojen perusteiden ja tutkintorakenteiden kehittämistä.

Opetushallituksen toimialakohtaiset osaamistarpeiden ennakointiprosessit toteutetaan 
VOSE-toimintamallilla, joka kehitettiin Opetushallituksen ESR-projektissa vuosina 2008–
2012. Tämä Valtakunnallinen ammatillisten osaamistarpeiden ennakointi -projekti antoi 
toimintamallille lyhennenimen VOSE. Sittemmin se on vakiinnutettu Opetushallituksen 
pysyväksi toimintamalliksi, ja se toimii koulutustoimikuntien ensisijaisena alakohtaisen 
ennakoinnin työkaluna.

Tulevaisuutta ei ole olemassa. Niinpä tulevaisuudesta ei voi lausua totuuksia tai faktoja. 
Käsillä oleva ruokaketjun osaamistarveraportti sisältää ennakointiryhmän ajattelun tu-
loksia, eikä se edusta Opetushallituksen virallista kantaa. Ennakointiprosessista vastasi 
Opetushallitus, ja sitä fasilitoi KPMG Oy.
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1 Johdanto

Opetushallitus ennakoi koulutus- ja osaamistarpeita, jotta yhtäältä työvoimaan yhteis-
kunnan ja elinkeinoelämän taholta kohdistuva kysyntä ja toisaalta yksilöiden osaamisen 
tarjonta kohtaisivat tulevaisuudessa. Ihanteellinen asetelma olisi se, että osattaisiin nyt 
kouluttaa sellaisia tietoja ja taitoja, joita työmarkkinoilla tarvitaan 10–15 vuoden kulut-
tua. Opetushallituksessa tätä kuvaa tulevaisuuden osaamistarpeista selvitetään erilaisin 
menetelmin. Yksi tapa lähestyä asiaa on kohdistaa ennakointi tiettyyn kysyntäpuolen 
osa-alueeseen. Tavallisesti tämä tarkoittaa elinkeinoelämän tai julkisen palvelutuotannon 
tietyn toimialan, arvoketjun tai klusterin tulevaisuuden osaamistarpeiden tutkimista. 

Osaamistarpeiden ennakointi palvelee erityisesti opetushallinnon ja ammatillisen koulu-
tuksen järjestäjien, oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen sekä yliopistojen tarpeita saada 
tietoa tietyn toimialan, arvoketjun tai klusterin muutoksista ja siitä, kuinka ne vaikuttavat 
alan osaamiseen ja koulutukseen. Ennakointiprosessissa tuotettu tieto palvelee alan tut-
kintojen perusteiden, opetussuunnitelmien ja tutkintorakenteiden kehittämistä.

Opetushallituksen toimialakohtainen osaamistarpeiden ennakointi tehdään VOSE-toimin-
tamallilla. Osaamistarpeiden ennakoinnin VOSE-toimintamalli kehitettiin Opetushallituk-
sessa 1.6.2008–31.5.2012 ESR-projektissa, jonka nimi oli Valtakunnallinen ammatillisten 
osaamistarpeiden ennakointi. Lyhenne VOSE muodostuu projektin nimen alkukirjaimista. 
Sittemmin VOSE on vakiinnutettu Opetushallituksen pysyväksi toimintamalliksi. VOSE 
on myös koulutustoimikuntien ensisijainen alakohtaisen ennakoinnin työkalu. VOSE on 
melko universaali strategisen osallistavan ennakoinnin prosessi, jossa hyödynnetään useita 
tulevaisuuksien tutkimuksen ja ennakoinnin yksittäisiä menetelmiä. Perusajatuksena on 
kutsua alan asiantuntijat koolle sekä tuottaa ohjatun luovan ryhmätyöskentelyn ja etukä-
teen suunnitellun kysymyksenasettelun avulla perusteltuja näkemyksiä alan tulevaisuuden 
osaamisesta. VOSE-prosessia ja sen menetelmiä kuvataan tarkemmin luvussa kaksi.

Tulevaisuutta ei ole olemassa. Niinpä tulevaisuudesta ei voi lausua totuuksia tai faktoja. 
Käsillä oleva ruokaketjun tulevaisuutta hahmotteleva loppuraportti ei ennusta; se ei väitä 
asioiden tapahtuvan varmasti juuri niin kuin julkaisun sivuilla on kuvattu. Ruokaketjun 
ennakointiprosessin ja loppuraportin tarkoituksena on esitellä mahdollisia vaihtoehtoja 
tulevaisuuden kehityksestä ja alan osaamistarpeiden muutoksista. Tavoitteena on ollut 
tarjota koulutuksen suunnittelulle ajattelun apuvälineitä ja rakennuspuita alan tutkintojen 
perusteiden ja tutkintorakenteiden kehittämiseen.

Käsillä olevan raportin sisällöntuotannosta on vastannut ruokaketjun ennakointiryhmä. 
Vaikka prosessin omistaa Opetushallitus, se ei tuota prosessin ja loppuraportin sisältöä. 
Ruokaketjun osaamistarpeet tulevaisuudessa -raportin sisällölliset valinnat, linjaukset ja pai-
notukset on tehnyt ennakointiryhmä. Siinä ovat olleet edustettuna alan yritykset, työmark-
kinaosapuolet, oppi- ja tutkimuslaitokset, opiskelijat, asiakkaat sekä alaa tukeva julkinen 
hallinto. Ruokaketjun ennakointi käynnistyi maaliskuussa 2015 ja päättyi saman vuoden 
joulukuussa. Ennakointiryhmä kokoontui tuona aikana kuusi kertaa, joista neljä oli koko päi-
vän kestäneitä työpajoja. Ruokaketjun ennakointiryhmän kokoonpano ilmenee liitteestä 1.

Opetushallitus kiittää ryhmän jäseniä sitoutuneesta ja antaumuksellisesta työskentelystä. 
Ennakointiryhmä oli koko prosessin ajan motivoitunut. Ilmapiiri työpajoissa oli luova 
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ja myönteinen. Luovuutta kuvastaa viimeisen työpajan keventävän kisailun voittovisio. 
Ryhmät laativat opiskelijamessuille 2025 innostavan myyntipuheen, jossa he mainostivat 
valitsemaansa tulevaisuuden koulutusalaa. Tavoitteena oli houkutella uusia opiskelijoita 
koulutukseen. Kilpailuun nimettiin ryhmistä tuomarit, jotka pisteyttivät esitykset yhdestä 
viiteen, jossa viisi edustaa parasta vaihtoehtoa. Myyntipuheen voitti seuraavassa kuvattu 
visio:

Arctic Mosquito Burger

Viikkiläiset lähtevät 2016 kehittämään sääskimagneettia Lappiin. Kehitetään tekniik-
ka, jolla Lapin sääsket kerätään ja paineella puristetaan pihvin muotoon. Tuloksena 
syntyy maailmanlaajuinen tuote, jota voi nauttia Suomesta Hongkongiin asti. Viikissä 
työllistymisaste on 158 %. Työelämä imee opiskelijat koulunpenkiltä suoraan töihin. 
Seuraavaksi kehitetään punkkimagneetti.

Opetushallituksessa prosessin ohjauksesta ja raportin kirjoittamisesta vastasi erityisasian-
tuntija Jukka Vepsäläinen. Toteutuksessa ja loppuraportin viimeistelyssä avustivat sihteeri 
Jaana Kiiskinen ja assistentti Riitta Siitonen. Keskeisiä aineistoja prosessiin tuottivat Fo-
redata Oy:n Jari Järvinen, Mikael Andolin ja Ilkka Vataja sekä C&Q Systems Oy:n Taina 
Hanhinen. Ennakointiprosessin fasilitoijina toimivat Minna Tuominen-Thuesen, Sirpa Kor-
katti, Eeva Juntunen ja Annastiina Holmberg KPMG Oy:stä.
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2 Ruokaketjun ennakointi – prosessi ja menetelmät

Ruokaketjun osaamistarpeiden ennakoinnissa sovellettiin VOSE-mallia, joka on kehitetty 
Valtakunnallinen ammatillisten osaamistarpeiden ennakointi -nimisessä ESR-hankkeessa 
vuosina 2008–2012. Lyhenne VOSE muodostuu projektin nimen alkukirjaimista. VOSE-
malliin voi tarkemmin tutustua Opetushallituksessa laaditun mallikuvauksen avulla (VO-
SE-projektissa kehitetyn ennakointimallin kuvaus, 2013). 

VOSE on melko universaali strategisen osallistavan ennakoinnin prosessi, jossa hyödynne-
tään useita tulevaisuuksien tutkimuksen ja ennakoinnin yksittäisiä menetelmiä. Kyseessä 
on osallistumiseen perustuva vaiheittainen luovan ryhmätyön prosessi, jossa generoidaan 
näkemyksiä ennakoitavan alan toimintaympäristön tulevaisuudesta, liiketoiminnan muu-
toksista ja tulevaisuuden osaamistarpeista. Tavoitteena on saada tietoa valitun toimialan, 
klusterin, arvoketjun tai muun liiketoiminnan tai hallinnonalan osaamis- ja koulutustar-
peista koulutuksen järjestäjien ja päätöksentekijöiden käyttöön. 

VOSE-prosessi kestää tavallisesti vähintään puoli vuotta, ja siitä saadaan päätöksentekoa 
palvelevaa tietoa muutamaksi vuodeksi eteenpäin. Ennakoinnin aikatähtäys eli suunnit-
teluaikajänne ulottuu tavallisesti 10–15 vuoden päähän.

2.1 Ruokaketjun määritelmä
Ennen työskentelyn aloittamista ja ennakointiryhmän kokoamista oli määriteltävä en-
nakoinnin kohde. Lähtökohtaisesti koko ruoan tuotannon, jalostuksen ja jakelun muo-
dostama kokonaisuus oli laaja ja monimuotoinen. Se piti sisällään kaikki raaka-aineet ja 
lopputuoteryhmät keräilystä, viljelystä ja kasvatuksesta teollisen jalostuksen kautta varas-
tointiin, jakeluun ja kauppaan. Vaikka tätä tuotteistoltaan laajaa prosessuaalista määritte-
lyä pidettiinkin perusteltuna, tiedostettiin kuitenkin sen haasteellisuus. Jos ennakoinnin 
kohde on kovin laaja, voi käytettävissä olevan suhteellisen niukan ajan kuluessa olla 
hankalaa päästä kiinni riittävän konkreettisiin osaamistarpeisiin. Aiheita, sektoreita, osa-
alueita, segmenttejä, tuotteita, koulutusohjelmia, ammatteja ja osaamisia on paljon. Enna-
kointiprosessin tuottama tulevaisuudenkuva on kyllä laaja mutta samalla ohut. Vaarana 
on, että ei päästä kovin syvälle.

Määrittelyssä haluttiin lopulta säilyttää laaja näkökulma. Lisäksi samoista syistä prosessista 
ei haluttu käyttää nimeä, joka viittaa elintarvikesektoriin. Kauppa haluttiin pitää ajattelussa 
mukana, mutta koska samaan aikaan toisessa VOSE-prosessissa ennakoitiin vähittäiskau-
pan osaamistarpeita, kauppaan suhtauduttiin ikään kuin rajapinta- tai liitännäisalana. Lo-
pulta ennakoinnin kohteelle annettiin nimeksi ”ruokaketju” ja se määriteltiin seuraavasti:

Ennakointi kohdistuu tässä prosessissa koko kotimaiseen, ammattimaiseen ruoan tuo-
tannon ketjuun alkutuotannosta ja luonnontuotteiden talteenotosta jalostuksen kautta 
jakeluun ja kauppaan. Kohteena ovat kaikki lopputuoteryhmät: vesi, juomat, vilja, lei-
pä, viljatuotteet, vihannekset, marjat, sienet, hedelmät, kala ja äyriäiset, maitotuotteet, 
juusto, liha, munat, rasvat ja makeiset.
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Luonnon-
tuotteiden
talteenotto

Kasvatus
Viljely

Jalostus
Valmistus Kuljetus

Kauppa HoReCa

Varastointi

Jakelu

Kuvio 1. Ruokaketjun viitteellinen määrittely prosessinäkökulmasta. 

Laaja määritelmä lienee perusteltu. Myös kansallisen ruokastrategian taustaraportissa on 
esitetty, että elintarvikesektorista pitäisi käyttää tulevaisuudessa nimeä ruokajärjestelmä. 
Nimi kuvaisi paremmin elintarvikealan kokonaisuutta, joka tulevaisuudessa ketjuuntuu, 
verkostoituu ja klusteroituu entistä monimuotoisemmaksi kokonaisuudeksi.

2.2 Prosessin organisointi
Ruokaketjun osaamistarpeiden ennakointiprosessin, kuten vastaavat muutkin VOSE-pro-
sessit, omisti ja toteutti Opetushallitus. Käytännön työpajatyöskentelyn ohjaa ja toteuttaa 
tavallisesti ulkopuolinen palveluntarjoaja. Tässä ruokaketjun ennakoinnissa fasilitoinnista 
huolehti asiantuntijayritys KPMG Oy. Fasilitaattori suunnitteli ja ohjasi VOSE-mallin mukai-
sesti työpajatyöskentelyt, laati muistiot jokaisen ennakointityöpajan kulusta ja tuotoksista 
sekä toteutti palaute- ja kommentointikyselyt työpajojen välisinä aikoina.

Ennakoinnin varsinaista työskentelyä ja sisällöntuotantoa varten perustettiin ennakointi-
ryhmä. Ryhmän ytimen muodostivat kahden ruokaketjuun läheisesti kytkeytyvän koulu-
tustoimikunnan edustajat. Nämä koulutustoimikunnat olivat maatalous- ja ympäristöalan 
koulutustoimikunta sekä elintarvikealan koulutustoimikunta. Lisäksi työskentelyyn halusi 
osallistua edustajia kahdesta muusta koulutustoimikunnasta: kone- ja metallialan koulu-
tustoimikunnasta sekä matkailu- ja ravitsemispalvelujen koulutustoimikunnasta.

Toinen puolisko ennakointiryhmästä koostui koulutustoimikuntajärjestelmän ulkopuoli-
sista asiantuntijoista. Mukana oli edustajia ruokaketjun yrityksistä ja alkutuotantotiloilta, 
työnantaja- ja yrittäjäjärjestöistä, työntekijäjärjestöistä ja ammattiyhdistysliikkeistä, ruo-
kaketjun asiakaskunnasta, opiskelijakentästä, alan koulutusta tarjoavista oppilaitoksis-
ta (ammatillisista oppilaitoksista, ammattikorkeakouluista ja yliopistoista) sekä työ- ja 
elinkeinohallinnosta, Tekesistä ja Evirasta. Ennakointiryhmän 43 asiantuntijasta koostuva 
kokoonpano ilmenee liitteestä 1.
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2.3 Prosessin vaiheet
Opetushallituksen ja koulutustoimikuntien osaamistarve-ennakointi alkaa ennakoitavan 
toimialan, arvoketjun tai klusterin valinnalla. Tämän päätöksen tekee KOHO, Koulutus-
toimikuntajärjestelmän ohjausryhmä, jossa ovat edustettuna opetus- ja kulttuuriministeriö, 
Opetushallitus sekä koulutustoimikunnat. Tavallisesti kohdennus on aluksi melko avara 
ja edellyttää täsmentämistä ennen työhön ryhtymistä. Ruokaketjun osalta puhuttiin tässä 
vaiheessa elintarvikealasta laajasti ymmärrettynä siten, että se kattaa ruoan tuotannon 
alkutuotannosta jalostuksen kautta ruoan jakeluun.

Kun ennakoitava ala oli selvillä, käytiin alustavat neuvottelut alan kannalta keskeisten 
koulutustoimikuntien kanssa. Keskustelujen tärkein aihe oli määritellä ala mahdollisim-
man täsmällisesti, jotta voitiin tilata taustaselvitys ja ryhtyä kokoamaan ennakointiryhmää 
alan asiantuntijoista.

Taustaselvitys
Ennakointityötä taustoitettiin tilaamalla taustaselvitys eli toimintaympäristöanalyysi ruo-
kaketjun tilanteesta Suomessa. Selvityksessä kuvattiin lyhyesti alan nykytila, koulutus ja 
järjestötoimijat. Lisäksi käytiin läpi lyhyesti alan kehittämishankkeita ja rahoitusvälineitä 
Suomessa. Taustaselvitystä varten koottiin myös kaksi, vain tätä selvitystä varten räätä-
löityä aineistoa: Ruokaketjun (ml. ruokakaupan) työpaikkailmoitusten analyysi (Foreda-
ta Oy) ja C&Q-osaamistarvehaastattelujen analyysi osasta ruokaketjun toimialoja (Taina 
Hanhinen, C&Q Systems). 

Edellä mainittujen, VOSE-mallin taustaselvityksiin tavallisesti sisältyvien aineistojen lisäksi 
tässä ruokaketjun taustaselvityksessä referoitiin kahdeksaa tuoretta elintarviketuotantoon 
liittyvää tutkimusta, selvitystä tai julkaisua. Nämä ikkunat ruokaketjun tulevaisuuteen esi-
tellään taustaselvityksen luvussa 5. Koko ruokaketjun laajuuden takia taustaselvityksen 
sisällöstä tuli niin ikään hyvin laaja. Lisäksi selvityksen laadinta viivästyi prosessin alussa. 
Useiden korjaus- ja täydennyskierrosten jälkeen taustaselvitys valmistui lopullisesti vasta 
viimeisen työpajan jälkeen. Tämä tapahtui prosessin kannalta liian myöhään. Toisaalta 
taustaselvitys sisältää tietoa, joka on käyttökelpoista muissakin yhteyksissä (mm. kattava 
luettelo alan koulutuksesta). Taustaselvityksen keskeisin sisältö kuvataan tämän raportin 
seuraavassa luvussa (luku 3). Julkaisematon raportti on saatavissa Opetushallituksen in-
ternetsivuilta: 
Holmberg Annastiina ja Tuominen-Thuesen Minna (2015): Ruokaketjun taustaselvitys. 
KPMG Oy http://www.oph.fi/tietopalvelut/ennakointi/koulutus_ja_osaamistarpeiden_ 
ennakointi

Työpaja I
Varsinainen ennakointiryhmän työskentely käynnistyi aloituskokouksella 24.3.2015. Ta-
paamisessa käytiin läpi prosessin vaiheet, aikataulutus ja työskentelytavat sekä keskus-
teltiin ruokaketjun määrittelystä ja taustaselvityksen aineistojen kokoamisesta. Aloitus-
kokouksesta noin kolme viikkoa myöhemmin, 17.4.2015, kokoonnuttiin ensimmäiseen 
työpajaan. Ensimmäisen työpajan päätavoitteena oli kartoittaa ruokaketjun toimintaym-
päristön keskeisimmät tulevaisuuden muutosvoimat. Työpajan aluksi Jukka Vepsäläinen 
Opetushallituksesta pohjusti luovaa ajattelua esittelemällä tulevaisuuden signaaleja, tren-
dejä ja megatrendejä. 
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Kuvio 2. Ruokaketjun tulevaisuuden muutostekijöiden priorisointi varmuuden ja merkityksen perusteella

Kuvio 2. Ruokaketjun tulevaisuuden muutostekijöiden priorisointi varmuuden ja merkityksen perusteella.

Työskentelyn käynnisti tehtävä, jossa piti yksilötyönä listata 5–10 omasta mielestä mer-
kittävintä ruokaketjun tulevaisuuden muutostekijää. Tämän jälkeen muodostettiin neljä 
ryhmää. Ryhmät valitsivat ja muodostivat yhdessä ryhmän mielestä merkittävimmät ruo-
kaketjun muutostekijät. Tässä työssä hyödynnettiin PESTE-analyysin näkökulmia. Seu-
raavassa työvaiheessa ryhmien tehtävänä oli sijoittaa muutostekijät matriisin nelikenttään 
(kuvio 2). Kullekin muutostekijälle määriteltiin arvo merkityksen ja epävarmuuden mu-
kaan asteikolla 0–10. 

Ryhmien tunnistamista ja arvottamista muutostekijöistä äänestettiin lopulta koko ryhmän 
mielestä olennaisimmat. Jokaisella osallistujalla oli mahdollisuus äänestää yhteensä kolmea 
omasta mielestään olennaisinta muutostekijää neljästä matriisista. Eri ryhmien samankaltaiset 
muutostekijät ja niiden saamat äänimäärät yhdistettiin työpajan jälkeen puhtaaksikirjoitus-
vaiheessa. Ensimmäisen työpajan tuotoksena saatiin lopulta kaikkein keskeisimmät muu-
tosvoimat jatkotyön pohjaksi. Ennakointiryhmän jäsenillä oli vielä mahdollisuus tarkentaa 
muutostekijöitä palautekyselyssä ensimmäisen ja toisen työpajan välisenä aikana. Valitut 
muutostekijät toimivat toisessa työpajassa skenaariotyöskentelyn perustana.

Työpaja II
Toisessa työpajassa 28.5.2015 täsmennettiin ja täydennettiin niitä muutosvoimia, joihin 
ensimmäisessä työpajassa oli päädytty. Muutostekijät oli työpajojen välisenä aikana jär-
jestelty ensimmäisessä työpajassa äänestyksessä pisteitä saaneisiin ja pisteittä jääneisiin. 
Lisäksi tarjolle oli poimittu taustaselvityksessä esitettyjä uusia muutostekijöitä. Osallistu-
jille annettiin tehtäväksi keskustella ryhmittäin muutostekijöiden täydentämisestä. Tämän 
jälkeen muutostekijät käytiin vielä yhdessä koko ryhmän kesken keskustellen läpi sekä 
tarkennettiin jäsennystä ja sisältöjä. Jatkotyöskentelyyn valitut kymmenen merkittävintä 
muutostekijää esitellään tämän raportin luvussa 4.
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Seuraavaksi toisessa työpajassa muodostettiin rakennusainekset neljälle skenaariolle. 
Työskentelyn apuvälineenä käytettiin taulukkoa, jossa viitteelliset skenaariovaihtoehdot 
muodostivat sarakkeet ja tulevaisuuden muutosilmiöt toimivat riviotsikkoina. Jokainen 
tulevaisuuden muutosvoima siis kuvattiin jokaisessa skenaarioaihiossa. Lähtökohtaisesti 
viitteelliset skenaariovaihtoehdot olivat seuraavat:
1. Kehitys etenee kuten tähänkin saakka (Business as usual, BAU)
2. Toivottava skenaario, voimakkaan kasvun tai alan kukoistuksen skenaario
3. Ei-toivottava skenaario, alan taantumisen skenaario
4. Yllättävä, villi tai irrotteleva skenaario

Taulukko 1. Skenaarioiden kuvaus tulevaisuuden muutostekijöittäin.
 

SKENAARIOT

Muutostekijä Nykyinen (BAU) Toivottava Ei-toivottava Yllättävä

Tulevaisuuden muutosilmiö X

Tulevaisuuden muutosilmiö Z

Tulevaisuuden muutosilmiö Y

-:-

-:-

-:-

-:-

-:-

-:-
  
Osallistujat oli jaettu neljään ryhmään. Kullakin ryhmällä oli yksi skenaario työstettävä-
nään. Ryhmien tehtävänä oli siis kuvata oman skenaarion (sarake) näkökulmasta kunkin 
muutostekijän (rivi) tila tätä varten luotuun skenaariotaulukkoon. Työvaiheen lopuksi 
ryhmän tekemälle alustavalle skenaariolle annettiin nimi. Skenaariot kuvataan tarkemmin 
tämän raportin luvussa 5.

Viimeisenä työvaiheena toisessa työpajassa oli asiakkuuksien hahmottaminen. Ryhmien 
tehtäväksi annettiin, kukin omassa skenaariossaan, muodostaa 3–5 asiakastyyppiä. Asia-
kastyypit piti kuvailla taulukkoon: millaisia asiakkaat ovat, mitä tarpeita heillä on ja mitä 
heille voidaan tarjota? Toisen työpajan lopuksi ryhmät esittelivät skenaarioluonnoksensa ja 
niissä esiintyviä asiakastarinoita. Ryhmillä oli mahdollisuus esittää kysymyksiä ja sparrata 
toisiaan. Keskustelun jälkeen ryhmät tarkensivat skenaariokuvauksiaan, mikäli siihen oli 
aihetta. Työpajan jälkeen skenaariot ja asiakaskuvaukset kirjoitettiin puhtaaksi kolman-
nessa työpajassa tapahtuvaa lopullista viimeistelyä varten.

Kysely koulutustoimikunnille
Toisen ja kolmannen työpajan välisenä aikana tehtiin ruokaketjua koskeva kysely koulu-
tustoimikunnille. Tavoitteena oli koota ajatuksia ruokaketjun asiantuntijapiirin ulkopuo-
lelta ja näin avartaa tarkastelua muiden alojen suuntaan. Tämä niin kutsuttu rajapinta-
kysely lähetettiin jokaiselle 26 koulutustoimikunnan jäsenelle, yhteensä 344 henkilölle. 
Kysely toteutettiin internetlomakkeella, ja vastausaikaa oli kolmisen viikkoa. Kysely tehtiin 
11.6.–30.6.2015. 
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Kyselylomakkeessa oli ensin ruokaketjun määritelmä ja sen jälkeen kaksi kysymystä:
 � Mitä vaikutuksia näkisit ruokaketjun tulevaisuuden kehityksellä olevan oman alasi 

osaamistarpeisiin? 
 � Mitä vaikutuksia näkisit oman alasi tulevaisuuden kehityksellä olevan ruokaketjun 

osaamistarpeisiin (kuvaile myös, mikä ruokaketjun vaikuttava asia kehittyy tai muut-
tuu omalla alallasi)?

Vastauksia saatiin 22, joka oli 6 prosenttia lähetetyistä kutsuista kyselyyn. Kysely ilmeisesti 
koettiin haastavaksi ja aikaa vieväksi, koska yhteensä 45 henkilöä aloitti kyselyyn vas-
taamisen, mutta ei kuitenkaan lähettänyt vastaustaan. Rajapintakyselyn tulokset esiteltiin 
kolmannen työpajan alussa ennakointiryhmälle. 

Työpaja III
Kolmannessa työpajassa 25.8.2015 kuultiin aluksi Fazer Myllystä saapuneen Päivi Kanervan 
alustus alansa liiketoiminnan kehittymisestä ja henkilöstön osaamisen tarpeista tulevai-
suudessa. Varsinaisen työskentelyn aluksi palattiin lyhyesti edellisen työpajan tuotoksiin 
viimeistelemällä skenaariotarinat ja niihin sisältyvät asiakastyypit käyttäytymismalleineen. 
Skenaarioiden viimeistelytyön lopuksi ryhmien tehtävänä oli nostaa joitakin erityispiirteitä 
omasta skenaariostaan ja esitellä ne koko ennakointiryhmälle. Skenaariotarinat asiakkuuk-
sineen esitetään luvussa 5 siinä muodossa kuin ennakointiryhmät ne ovat kirjoittaneet. 

Kuvio 3. Pysyvien, poistuvien ja uusien osaamisten määrittelyä kolmannessa työpajassa.

Seuraavaksi ryhmät tunnistivat ja määrittelivät osaamistarpeita skenaarioittain. Tarvitta-
vat osaamiset ryhmiteltiin yhtäältä osa-alueittain alkutuotannon, jalostuksen ja jakelun 
osaamiseen ja toisaalta pysyviin, poistuviin sekä mahdollisiin uusiin osaamisiin tai osaa-
miskombinaatioihin. Pyrittiin vastaamaan seuraavanlaisiin kysymyksiin: Mitä osaamista 
skenaarion kuvaamassa tulevaisuudessa tarvitaan? Minkälaisella osaamisella toivottavan 
tulevaisuuden toteutumista voitaisiin edesauttaa? Mitä osaamista olisi hyvä olla, mikäli 
ei-haluttu skenaario toteutuu? Mitä osaamista tarvitaan ei-halutun tulevaisuuden välttä-
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miseksi? Työpajatyöskentelyn lopuksi ryhmien tuli valita oman skenaarion näkökulmasta 
viisi tärkeintä osaamistarvetta.

Työpaja IV
Neljännessä työpajassa 29.9.2015 jatkettiin osaamistarpeiden täsmentämistä ja pohdittiin 
alan koulutuksen kehittämistoimia. Aluksi ryhmityttiin osa-alueittain eli toimialoittain alku-
tuotannon, jalostuksen ja jakelun ryhmiin. Jalostus jaettiin vielä kahteen osaan siten, että 
toisessa alaryhmässä työstettiin tuotannon ja tuotekehityksen osaamistarpeita ja toisessa 
alaryhmässä hallinnon, talouden, markkinoinnin ja myynnin osaamistarpeita. Osaamistar-
peita tuli työstää toivotun tulevaisuuden (Mikä muu muka) näkökulmasta. Ensin ryhmät 
työstivät omaa osa-aluettaan eli toimialaansa (vaihe 1), jonka jälkeen ryhmät kiersivät 
muut osa-alueet eli toimialat kommentoiden ja täydentäen työskentelyn tuloksia (vaihe 2). 
Osaamistarpeet esitellään raportin luvussa 6. Yksityiskohtainen luettelo osaamistarpeista 
jäsennettynä C&Q-osaamiskvalifikaatioluokituksen mukaisesti on liitteessä 4.

Viimeisen työpajan viimeisenä teemana oli alan koulutuksen kehittäminen. Ryhmien 
tuli laatia toimenpide-ehdotuksia ruokaketjun osa-alueille eli toimialoille valitsemiensa 
osaamistarpeiden näkökulmasta koulutusasteittain. Työpajan lopuksi ryhmät valitsivat 
koulutuksen kehittämiseksi keskeisimmät toimenpiteet ja niistä keskusteltiin yhdessä. 
Ruokaketjuun liittyvän koulutuksen kehittämistä käsitellään raportin luvussa 7.
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3 Ruokaketjun toimintaympäristö

Ennakointityötä taustoitettiin tilaamalla taustaselvitys eli toimintaympäristöanalyysi ruo-
kaketjun nykytilasta Suomessa. Seuraavassa esiteltävä toimintaympäristökatsaus sisältää 
otteita taustaselvityksestä. Ensin analysoidaan elintarvikkeiden alkutuotannon, teollisuu-
den ja kaupan liiketoimintaa. Tämän jälkeen luodaan katsaus alan koulutukseen, järjes-
tötoimijoihin ja hallintoon. Sitten kuvataan esimerkkien avulla alan laajaa hankekantaa ja 
hankerahoitusta. Lopuksi analysoidaan kaksi tätä prosessia varten räätälöityä aineistoa: 
työpaikkailmoitusanalyysi ja C&Q-haastatteluaineisto. Viimeisenä osiona on lyhyt johto-
päätösluku. Sekä taustaselvityksessä että tässä toimintaympäristökatsauksessa käytetty 
toimialavalikoima ilmenee liitteestä 2.

3.1 Nykytila ja tulevaisuus
Suomessa ruuan osuus kotitalouksien kulutusmenoista on pienentynyt kuudenkymmenen 
viime vuoden aikana runsaasta 40 prosentista noin 15 prosenttiin (kehitysmaissa ruuan 
osuus kotitalouden kulutusmenoista on yli 50 prosenttia). Ruoan kulutus ei kotimaisil-
la markkinoilla juurikaan kasva, mutta kulutustottumukset muuttuvat. Alkutuotannon ja 
elintarviketeollisuuden kasvun mahdollisuudet ovat joko viennissä tai tuotteiden erilais-
tamisessa ja jalostusarvon kasvattamisessa. 

Tällä hetkellä elintarviketeollisuus toimii vahvasti kotimaisilla markkinoilla ja on joutu-
nut kohtaamaan supistuvan kysynnän olosuhteet. Vuonna 2014 elintarviketeollisuuden 
tuotanto supistui 2,6 prosenttia edeltävään vuoteen verrattuna. Elintarviketeollisuus on 
riippuvainen Suomessa tuotetusta alkutuotannosta. Elintarviketeollisuuden raaka-ainei-
den kotimaisuuden aste on noin 85 prosenttia, ja kotimainen teollisuus kattaa Suomen 
elintarvikemarkkinoista noin 80 prosenttia. Alkutuotannon tarvitsemat tuotantopanokset 
(mm. lannoitteet, polttoaineet, rehuvalkuaiset ja työkoneet) tulevat osin kotimaasta, osin 
tuonnin kautta.

Oman erityispiirteensä ruokaketjuun muodostaa kansallinen ja Euroopan unionin maa-
talouspolitiikka. Luonnonolot vaikuttavat vahvasti alkutuotannon kilpailukykyyn. Alku-
tuotantoa tuetaan kansallisesti ja EU-tasolla Suomessa merkittävästi. Tukien osuus tilojen 
tuotoista on yli 40 prosenttia. EU:n maatalouspoliittisilla linjauksilla on suuri merkitys 
suomalaisen maataloustuotannon tulevaisuuden kannalta (Maa- ja metsätalousministeriö 
2010; Työ- ja elinkeinoministeriö 2015; Hyrylä 2014; Viitaharju, Määttä, Hakala ja Törmä 
2014).

Alkutuotannon yritykset ja toimipaikat
Maatalouden toimipaikkoja oli vuonna 2013 runsaat 51 000. Suurin osa toimii yksivuotis-
ten kasvien viljelyn ja kotieläintalouden aloilla. Pitkällä aikavälillä maatilojen koot ovat 
kasvaneet ja lukumäärät vähentyneet. Jos muutos jatkuisi samansuuntaisena, vuonna 
2030 Suomessa olisi noin 30 000 maatilaa, joiden keskikoko olisi 75 hehtaaria. Viime 
vuosina erityisesti kasvien viljelyn ja maataloutta palvelevan toiminnan toimipaikat ovat 
lisääntyneet, mikä voi olla merkki siitä, että pienten paikallisten toimijoiden määrä alalla 
on lisääntynyt.
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Taulukko 2. Maatalouden ja kalatalouden toimipaikat 2013.

Toimiala Toimipaikkojen määrä 2013
01 Kasvinviljely, kotieläintalous ja niihin liittyvät palvelut 51 116

011 Yksivuotisten kasvien viljely 19 366
012 Monivuotisten kasvien viljely 1 812
013 Taimien kasvatus ja muu kasvien lisääminen 97
014 Kotieläintalous 10 848
015 Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous (sekatilat) 17 974
016 Maataloutta palveleva toiminta 1 019

03 Kalastus ja vesiviljely 790
031 Kalastus 594
032 Vesiviljely 196

Yhteensä 51 906

Lähde: Tilastokeskus ja Toimiala Online, http://www2.toimialaonline.fi/

Kuvio 4. Maatalouden ja kalatalouden toimipaikkojen määrän muutos 2007–2012.

Lähde: Tilastokeskus ja Toimiala Online, http://www2.toimialaonline.fi/

Kotieläintilojen määrä on vähentynyt nopeimmin. Vuonna 1995 Suomessa oli 53 700 
kotieläintilaa, kun vuonna 2012 kotieläintiloja oli 18 000. Kotieläintiloista suurin osa on 
lypsykarjatiloja. Kotieläintilakohtaiset tilastot on hankittu maa- ja metsätalousministeriön 
tietopalvelusta, eivätkä ne ole vertailukelpoisia edellä kuvattuihin tilastokeskuksen lukui-
hin nähden (Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus TiKe, 2012). Taulukko 3 
esittää kotieläintilojen jakautumisen eläinlajeittain.
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Taulukko 3. Kotieläintilojen määrä 1995–2012.

Vuosi Lypsykarja-
talous

Muu nauta-
karjatalous

Sikatalous Siipikarja-
talous

Lammas- ja 
vuohitalous

Hevostalous

1995 32 480 9 394 6 249 2 239 1 358 2 025

2000 22 913 5 349 4 316 1 231 890 2 080

2005 16 495 4 508 3 165 976 779 2 111

2008 12 455 4 030 2 309 762 782 2 105

2009 11 896 4 013 2 255 774 791 2 242

2010 11 256 3 861 2 052 728 764 2 168

2011 10 597 3 820 1 939 694 743 2 120

2012 9 781 3 540 1 712 522 685 1 796

Lähde: Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus TiKe. Kotieläintilastot, 2012.

Kalatalouden toimipaikkoja oli 790 vuonna 2013. Vesiviljelyn toimipaikkamäärä on säi-
lynyt sisävesiviljelyssä mutta vähentynyt meriviljelyssä vuosina 2007–2012. Sisävesikalas-
tukseen on tullut lisää toimipaikkoja (vaikka henkilöstömäärä on vähentynyt), kun taas 
kalanviljely meressä on vähentynyt toimipaikkojen määrällä mitattuna. 

Alkutuotannon arvo
Valitettavasti maatalouden liikevaihtotietoja ei ole saatavilla Tilastokeskuksesta vuoden 
2008 jälkeiseltä ajalta, koska maatilojen tilastointi muuttui tuolloin tältä osin. Vuonna 2008 
mukaan tilastoon otettiin myös pienet maatilat ja perheviljelmät. Näiden liikevaihtojen 
kirjautuminen tilastoihin poikkeaa aikaisemmasta niin, että aikaisempi tilasto ei enää sel-
laisenaan olisi ollut luotettava. Näin ollen tilastotietoja ei tältä osin enää julkaista. 

Kalastuksen liikevaihdosta on saatavissa tilastotietoa. Kalastuksen ja vesiviljelyn liikevaihto 
on kasvanut vuosien 2008 ja 2012 välillä 20 prosenttia. Kasvu olisi ollut kokonaisuutena 
vieläkin nopeampaa, ellei kalan meriviljelyn liikevaihto olisi supistunut 22 prosenttia. Me-
rikalastuksen liikevaihto kasvoi kyseisellä ajanjaksolla 62 prosenttia ja sisävesikalastuksen 
liikevaihto 38 prosenttia.

Alkutuotannon henkilöstömäärä
Kasvien viljelyssä, kotieläintaloudessa sekä yhdistetyssä kasvinviljelyssä ja kotieläintalo-
udessa eli sekatiloilla on kaikissa suurin piirtein yhtä paljon työpaikkoja. Työpaikat ovat 
ajanjaksolla 2007–2012 lisääntyneet nopeasti varsinkin monivuotisten kasvien viljelyssä. 
Sen sijaan sekatilojen (yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous) henkilöstömäärä on ta-
saisesti vähentynyt.
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Taulukko 4. Maatalouden ja kalatalouden henkilöstömäärä 2013.

Toimiala Henkilöstömäärä
01 Kasvinviljely, kotieläintalous ja niihin liittyvät palvelut 44 470

011 Yksivuotisten kasvien viljely 12 383
012 Monivuotisten kasvien viljely 1 212
013 Taimien kasvatus ja muu kasvien lisääminen 475
014 Kotieläintalous 13 739
015 Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous (sekatilat) 15 615
016 Maataloutta palveleva toiminta 1 046

03 Kalastus ja vesiviljely 717
031 Kalastus 325
032 Vesiviljely 392

Yhteensä 45 187

Lähde: Tilastokeskus ja Toimiala Online, http://www2.toimialaonline.fi/

Kuvio 5. Maatalouden ja kalatalouden henkilöstön eli työpaikkojen muutos 2007–2012.

Lähde: Tilastokeskus ja Toimiala Online, http://www2.toimialaonline.fi/

Kalastuksen ja vesiviljelyn henkilöstö- eli työpaikkamäärä on kokonaisuutena säilynyt 
ennallaan viime vuosina. Sen alatoimialoilla on sen sijaan tapahtunut suuriakin muu-
toksia. Meriviljelyssä työpaikat ovat vähentyneet ja sisävesiviljelyssä taasen lisääntyneet. 
Kalastuksen osalta kehitys on päinvastainen. Vuosien 2008 ja 2012 välisenä aikana me-
rikalastuksen työpaikat ovat lisääntyneet, kun taas sisävesikalastuksen työpaikat ovat 
vähentyneet neljänneksellä.
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Elintarviketeollisuuden yritykset ja toimipaikat
Elintarviketeollisuudessa (TOL 10) oli 1 615 yritystä, jotka toimivat 1 824 toimipaikassa 
vuonna 2012. Juomateollisuudessa (TOL 11) oli vastaavasti yrityksiä 78. Toimipaikkojen 
lukumäärästä ei ole tietoa, mutta tavallisesti se on kymmenisen prosenttia suurempi kuin 
yritysten lukumäärä. Ylivoimaisesti eniten toimipaikkoja (kuten luultavammin myös yrityk-
siä) on leipomoalalla, lähes 800. Myös muiden elintarvikkeiden valmistuksessa (einekset 
ym.) sekä lihanjalostuksessa on paljon toimipaikkoja, molemmissa noin 250. Seuraavaan 
kokoluokkaan alatoimialoista nousevat kalanjalostus sekä vihannesten ja hedelmien ja-
lostus, joissa molemmissa on runsaat puolitoista sataa toimipaikkaa. Juomateollisuudessa 
toimipaikkoja on yleisesti ottaen vähemmän, eniten oluenvalmistuksessa (68). Yksityis-
kohtaisempia tietoja on nähtävissä taulukossa 5. 

Muiden elintarvikkeiden valmistus (einekset, valmisruoat, kahvi, tee jne.) on ollut ainut 
alatoimiala, jonka toimipaikkojen määrä on kasvanut vuodesta 2007 vuoteen 2012. Kai-
killa muilla elintarviketeollisuuden aloilla toimipaikkojen määrä on vähentynyt. Eniten 
supistumista tapahtui hedelmien ja kasvisten jalostuksessa ja säilönnässä.
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Taulukko 5. Elintarviketeollisuuden toimipaikat, liikevaihto ja henkilöstömäärä 2013. 

Toimiala Toimipaikkojen 
määrä

”Liikevaihto 
(x 1000 €)”

Henkilöstö-
määrä

10 Elintarvikkeiden valmistus 1 874 9 783 240 29 949

101 Teurastus, lihan säilyvyyskäsittely ja lihatuotteiden valmistus 245 2 553 036 7 473

102 Kalan, äyriäisten ja nilviäisten jalostus ja säilöntä 160 277 657 948

103 Hedelmien ja kasvisten jalostus ja säilöntä 157 392 376 1 522

104 Kasvi- ja eläinöljyjen ja -rasvojen valmistus 21 120 006 179

105 Maitotaloustuotteiden valmistus 91 2 580 575 4 742

106 Mylly- ja tärkkelystuotteiden valmistus 77 347 037 611

107 Leipomotuotteiden, makaronien yms. valmistus 782 1 052 096 7 820

108 Muiden elintarvikkeiden valmistus 258 1 798 251 5 748

1081 Sokerin valmistus 3 265 492 285

1082 Kaakaon, suklaan ja makeisten valmistus 44 419 751 1 639

1083 Teen ja kahvin valmistus 11 331 981 359

1084 Mausteiden ja maustekastikkeiden valmistus 25 116 918 312

1085 Einesten ja valmisruokien valmistus 76 385 286 2 099

1086 Homogenoitujen ravintovalmisteiden ja dieettiruokien 
valmistus

9 102 638 281

1089 Muualla luokittelematon elintarvikkeiden valmistus 90 176 185 773

109 Eläinten ruokien valmistus 83 662 206 907

11 Juomien valmistus - - -

1101 Alkoholijuomien tislaus ja sekoittaminen; etyylialkoholin 
valmistus käymisteitse

18 277 697 704

1102 Viinin valmistus rypäleistä - - -

1103 Siiderin, hedelmä- ja marjaviinien valmistus 24 29 527 122

1104 Muiden tislaamattomien juomien valmistus käymisteitse - - -

1105 Oluen valmistus 68 772 011 1 923

1106 Maltaiden valmistus 5 84 412 168

1107 Virvoitusjuomien valmistus; kivennäisvesien ja muiden 
pullotettujen vesien tuotanto

26 97 183 200

Yhteensä 2 015 11 044 070 33 066

Toimialojen 11, 1102 ja 1104 tiedot on salattu havaintojen pienen lukumäärän vuoksi.

Lähde: Tilastokeskus ja Toimiala Online, http://www2.toimialaonline.fi/
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Kuvio 6. Elintarviketeollisuuden toimipaikkojen määrän muutos 2007–2012.

Lähde: Tilastokeskus ja Toimiala Online, http://www2.toimialaonline.fi/

Kuvio 7. Juomateollisuuden toimipaikkojen määrän muutos 2007–2012.

Lähde: Tilastokeskus ja Toimiala Online, http://www2.toimialaonline.fi/
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Juomateollisuudessa toimipaikkojen määrä on lisääntynyt erityisesti alkoholijuomien val-
mistuksessa. Sen sijaan siiderien ja viinien valmistuksessa toimipaikkojen määrä on su-
pistunut. 

Elintarviketeollisuuden liikevaihto
Elintarviketeollisuuden liikevaihto on kaiken kaikkiaan noin 11 miljardia euroa. Rahan 
arvolla mitattuna suurimmat alatoimialat ovat lihanjalostus ja maidonjalostus. Molempien 
liikevaihto on noin 2,5 miljardia euroa. Seuraavaksi suurimmat toimialat ovat juomateol-
lisuus ja leipomoteollisuus runsaan yhden miljardin liikevaihdolla.

Kuvio 8. Elintarviketeollisuuden liikevaihdon muutos 2007–2012.

Lähde: Tilastokeskus ja Toimiala Online, http://www2.toimialaonline.fi/

Nopeimmin jaksolla 2007–2012 liikevaihtoaan kasvatti kalanjalostus. Myös muiden elin-
tarvikkeiden valmistus (einekset, kahvi, valmisruoat jne.) sekä maidonjalostus kasvattivat 
liikevaihtoaan. Juomateollisuudessa siiderien ja viinien valmistus kasvatti liikevaihtonsa 
tarkastelujaksolla kaksinkertaiseksi. Tässä on kuitenkin huomattava, että tarkasteluajan-
jakso päättyy vuoteen 2012. Tällöin Venäjän talouspakotteet eivät vielä leikanneet vientiä.
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Kuvio 9. Juomateollisuuden liikevaihdon muutos.

Lähde: Tilastokeskus ja Toimiala Online, http://www2.toimialaonline.fi/

Elintarviketeollisuuden henkilöstömäärä
Elintarviketeollisuudessa oli vuonna 2013 runsaat 30 000 työpaikkaa. Työllistävimpiä 
toimialoja olivat leipomoteollisuus (noin 7 800 työpaikkaa) ja lihanjalostus (noin 7 500 
työpaikkaa). Seuraavaksi eniten työllistivät maidonjalostus (4 700) ja juomateollisuus (3 
100). Henkilöstömäärä on elintarviketeollisuuden alatoimialoilla pääsääntöisesti supistu-
nut vuosina 2007–2012, mikä on taloudellinen suhdanne huomioon ottaen luonnollista. 
Poikkeuksena joukossa oli kuitenkin muiden elintarvikkeiden valmistus (einekset, valmis-
ruoat, sokeri, suklaa, tee, kahvi, mausteet jne.), johon työpaikkoja on tullut hieman lisää. 
Juomateollisuudessa siiderin ja viinin valmistuksessa työpaikkojen määrä oli vuonna 2012 
yli puolitoistakertainen verrattuna vuoteen 2007.
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Kuvio 10. Elintarviketeollisuuden henkilöstön eli työpaikkojen määrän muutos 2007–2012.

Lähde: Tilastokeskus ja Toimiala Online, http://www2.toimialaonline.fi/

Kuvio 11. Juomateollisuuden henkilöstön eli työpaikkojen määrän muutos.

Lähde: Tilastokeskus ja Toimiala Online, http://www2.toimialaonline.fi/
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Ruokakaupan yritykset ja toimipaikat
Kaupan toimijat ovat suurimmaksi osaksi kotimaisia, ja toiminta on keskittynyt suuriin tuk-
ku- ja vähittäiskaupan ketjuihin. Vähittäiskaupan ketjut ovat keskittäneet tukkutoiminnan 
omille tytäryhtiöilleen. Koko tukkukaupan runsaasta 17 000 toimipaikasta noin 1 650 on 
elintarvikkeiden tukkukauppaa. Tässä on huomioitava, että taulukon 6 toimialavalikoi-
masta puuttuu 40 toimipaikkaa, joka sijoittuvat toimialalle 4611, maatalousraaka-aineiden, 
elävien eläinten, tekstiiliraaka-aineiden sekä puolivalmisteiden agentuuritoiminta. Elintar-
vikkeiden tukkukauppa kattaa kaikesta tukkukaupasta toimipaikoilla mitattuna 8 prosent-
tia. Viljan, siementen ja eläinrehujen tukkukauppa (maatalouden tukkukauppa) käsittää 
noin puolet koko maatalousperäisten raaka-aineiden ja elävien eläinten tukkukaupasta.
 
Koko vähittäiskaupassa on noin 30 000 toimipaikkaa ja lähes 21 000 yritystä. Toimi-
paikkojen ja yritysten lukumääräero johtuu kaupan alan voimakkaasta ketjuuntumisesta 
ja konsernirakenteista. Ruokakaupan (elintarvikkeiden vähittäiskaupan) alalla on noin  
6 500 toimipaikkaa, mikä on noin 22 prosenttia koko vähittäiskaupan toimipaikkamää-
rästä. Tori- ja markkinakaupan toimipaikoista 63 prosenttia on elintarvikkeiden myyntiä. 
Kaiken kaikkiaan ruokakaupan alalla operoi noin 8 000 toimipaikkaa.

Sekä ruokakaupan maantieteellinen ja yritysrakenteellinen keskittyminen että taloudelli-
nen lama ovat aiheuttaneet sen, että ruokakaupan toimipaikkojen määrä on pääsääntöi-
sesti kaikilla alatoimialoilla supistunut vuosina 2007–2012. Ainoastaan ruokavähittäiskau-
pan erikoismyymälöiden määrä on säilynyt ennallaan.

Taulukko 6. Ruokaketjun tukku- ja vähittäiskaupan toimipaikat, liikevaihto ja henkilöstömäärä 2013.

Toimiala Toimipaikat 
2013

”Liikevaihto 
2013  

(milj. €)”

Henkilöstö 
2013

46 Tukkukauppa 17 360 74 127 79 962

462 Maatalousperäisten raaka-aineiden ja elävien eläinten 
tukkukauppa

388 2 253 1 950

4621 Viljan, siementen ja eläinrehujen tukkukauppa 198 1 565 1 190

463 Elintarvikkeiden ja juomien tukkukauppa 1 216 7 964 7 979

47 Vähittäiskauppa 29 367 38 885 134 511

4711 Elintarvikkeiden ja juomien erikoistumaton 
vähittäiskauppa

4 578 12 910 34 620

472 Elintarvikkeiden ja juomien vähittäiskauppa 
erikoismyymälöissä

1 714 1 734 5 150

478 Tori ja markkinakauppa 304 31 310

4781 Elintarvikkeiden ja juomien vähittäiskauppa 
kojuista ja toreilta

191 21 204

Yhteensä (462, 463, 4711, 472, 4781) 8 087 24 882 49 903

Lähde: Tilastokeskus ja Toimiala Online, http://www2.toimialaonline.fi/
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Huom.: Taulukosta 6 puuttuvat tiedot suurista, yli 2 500 m²:n tavarataloista ja hypermar-
keteista (Prismat, K-citymarketit jne.). Yritys- ja toimipaikkatilastoissa on mahdotonta 
eritellä, millainen osuus näiden kauppapaikkojen toiminnasta liittyy elintarvikkeisiin. Voi 
kuitenkin olettaa, että varsinkin liikevaihdon ja henkilöstön määrä ruokaan liittyvässä 
toiminnassa on merkittävä. Vähittäisruokakaupan osalta taulukon luvut ovat siis merkit-
tävästi liian pieniä. 

Kuvio 12. Ruokaketjun tukku- ja vähittäiskaupan toimipaikkojen määrän muutos 2007–2012.

Lähde: Tilastokeskus ja Toimiala Online, http://www2.toimialaonline.fi/

Ruokakaupan liikevaihto
Koko tukkukaupan runsaasta 74 miljardin euron liikevaihdosta runsaat 10 miljardia euroa 
on elintarvikkeiden tukkukauppaa (taulukon 6 toimialavalikoimasta puuttuu 70 miljoonan 
euron liikevaihto, joka sijoittuu toimialalle 4 611, maatalousraaka-aineiden, elävien eläin-
ten, tekstiiliraaka-aineiden sekä puolivalmisteiden agentuuritoiminta). Elintarvikkeiden 
tukkukauppa kattaa kaikesta tukkukaupasta toimipaikoilla mitattuna 11 prosenttia.

Taulukon 6 mukaan koko vähittäiskaupan noin 39 miljardin liikevaihdosta ruokavähit-
täiskaupan osuus on noin 38 prosenttia (noin 15 miljardia euroa). Päivittäistavarakaupan 
arvosta elintarvikkeiden kauppa muodostaa noin 80 prosenttia. Tori- ja markkinakau-
passa elintarvikkeiden myynti kattaa 66 prosenttia liikevaihdosta. Kaiken kaikkiaan ruo-
kakaupan liikevaihto on noin 25 miljardia euroa. Ruokakaupan liikevaihto on kasvanut 
maltillisesti vuosina 2007–2012. Ainoastaan ruoan vähittäiskauppa erikoismyymälöissä on 
kasvattanut liikevaihtonsa melkein kaksinkertaiseksi. Kuten todettiin, tiedot hypermarket-
tien ruokakaupan kehityksestä puuttuvat.
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Kuvio 13. Ruokaketjun tukku- ja vähittäiskaupan liikevaihdon muutos 2007–2012.

Lähde: Tilastokeskus ja Toimiala Online, http://www2.toimialaonline.fi/

Ruokakaupan henkilöstömäärä
Koko tukkukaupan noin 80 000 työpaikan kokonaismäärästä runsaat 10 000 työpaikkaa 
(13 prosenttia) sijoittuu elintarvikkeiden tukkukauppaan (taulukon 6 toimialavalikoimasta 
puuttuu 388 työpaikkaa, jotka sijoittuvat toimialalle 4 611, maatalousraaka-aineiden, elä-
vien eläinten, tekstiiliraaka-aineiden sekä puolivalmisteiden agentuuritoiminta). 

Taulukon 6 perustella koko vähittäiskaupan noin 135 000 työpaikasta ruokavähittäiskau-
pan osuus on noin 30 prosenttia (noin 40 000 työpaikkaa). Kaiken kaikkiaan ruokakaupan 
työpaikkamäärä ilman hypermarketteja on noin 50 000. Ruokakaupan henkilöstömäärässä 
ei ole tapahtunut kovin dramaattisia muutoksia vuosina 2007–2012. Maatalouden ruoka-
tukkukaupassa työpaikat ovat vähentyneet ja tavallisessa ruokavähittäiskaupassa hieman 
jopa lisääntyneet. Kuten todettiin, tiedot hypermarkettien ruokakaupan työpaikkakehi-
tyksestä puuttuvat.
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Kuvio 14. Ruokaketjun tukku- ja vähittäiskaupan henkilöstön eli työpaikkojen määrän muutos 2007–2012. Lähde: 
Tilastokeskus ja Toimiala Online, http://www2.toimialaonline.fi/

Arvio maa- ja kalatalouden sekä elintarviketeollisuuden työllisyydestä 
tulevaisuudessa
Maa- ja kalatalouden sekä elintarviketeollisuuden työllisten määrän on ennakoitu kasva-
van vuoteen 2030 mennessä Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) ennusteessa. 
Alan teollisuuden työvoiman arvioidaan kasvavan päätevuoteen saakka, mutta maatalou-
den ja kalatalouden työllisten määrä alkaisi supistua vuoden 2020 jälkeen.
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Kuvio 15. Maa- ja kalatalouden sekä elintarviketeollisuuden työlliset VATT-politiikkaskenaarion mukaan Suomessa 
2015–2030.

Lähde: Tilastokeskus (vuosi 2011) ja VATT (vuodet 2015–2030). OKM (2015): Suomi osaamisen kasvu-ural-
le. Ehdotus tutkintotavoitteista 2020-luvulle. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityk-
siä 2015:14.

Elintarviketeollisuuden suurimmat yritykset
Elintarvikkeiden jalostus on keskittynyt muutamille suurille toimijoille. Meijeriteollisuudes-
sa suurin on Valio, jonka osuus meijereihin toimitetusta maidosta on noin 86 prosenttia. 
Lihateollisuudessa HKScan ja Atria hankkivat 80 prosenttia Suomessa tuotetusta lihasta. 
Leipomoteollisuudessa Fazer Leipomot ja Vaasan valmistavat noin 60 prosenttia leipomo-
tuotteista. Myllyteollisuudessa neljä suurinta toimijaa kattavat 95 prosenttia markkinoista. 

Suurten toimijoiden rinnalla toimii myös pienempiä, alle neljä henkilöä työllistäviä yri-
tyksiä. Näiden yritysten osuus elintarvikeyritysten kokonaislukumäärästä on noin 70 pro-
senttia. Pienet yritykset toimivat paikallisilla tai alueellisilla markkinoilla. Keskittyminen 
vaikeuttaa niiden pääsyä laajemmille markkinoille. 



31

Taulukko 7. Elintarviketeollisuuden suurimmat yritykset 2013–2014.

Toimiala Yritys ”Liikevaihto 
(milj. euroa)”

Henkilöstömäärä Tutkimuksen ja 
tuotekehityksen 
osuus liikevaih-
dosta (%)

Kansainvälinen toiminta

Meijeriteollisuus Valio 
(2014)

1 950 4 600 1,6 Venäjä, Baltia, Pohjois-Amerik-
ka, Kiina

Lihateollisuus HKScan 
(2014)

2 000 7 700 0,2 Ruotsi, Tanska, Baltia. Vientiä 
noin 50 maahan. Yhteistyö 
Kiinan kanssa alkaa 2015.

Atria 
(2014)

1 426 4 715 1,0 Pohjoismaat, Venäjä, Baltia

Leipomoteollisuus Fazer 
Leipomot  
(2014)

669 6 338 0,7 Ruotsi, Baltia, Venäjä. Fazer 
Leipomon markkinaosuus 
Moskovassa 23 %.

Vaasan  
(2013)

414 2 745 - Pohjoismaat, Baltia

 
Lähteet: Valio Oy vuosikertomus 2014, HKScan vuosikertomus 2014, Atria Oy Vuosikertomus 2014, Fazer 
Konserni vuosikertomus 2014, Vaasan Oy vuosikertomus 2013.

Tukkukaupan suurimmat yritykset
Tukkukaupan suurimpia yrityksiä ovat TUKO Logistics, Kespro, Meira Nova ja Heinon 
Tukku. Kespro ja Meira Nova ovat hotellien, ravintoloiden ja catering-palveluyritysten 
(HoReCa) päivittäistavaroiden hankintaorganisaatioita ja molemmat ovat suurten vähit-
täiskaupan ketjujen tytäryhtiöitä. TUKO Logistics hankkii teollisia elintarvikkeita ja tuore-
tuotteita muun muassa vähittäiskaupan ketjuille, HoReCa-alalle ja suurkeittiöille. Heinon 
Tukku palvelee muun muassa pienempiä ruoka- ja juoma-alan yrityksiä. 

Taulukko 8. Tukkukaupan suurimmat yritykset 2013.

Yritys ”Liikevaihto 
(milj. euroa)”

Henkilöstö-
määrä

Asiakkaat Omistussuhteet

Meira Nova Oy 371 210 Hotellit, ravintolat, henkilöstöravintolat, jul-
kisen sektorin suurkeittiöt, liikennemyymälät 
ravintoloineen

Kuuluu SOK-ryhmään

Kespro Oy 803 465 Hotellit, ravintolat, catering-yritykset Kuuluu Kesko-
konserniin

TUKO Logistics 
Osk

776 555 ”Vähittäiskaupan ketjut: Stockmann, Suomen 
lähikauppa, M-ketju 
Tukkukauppa: Heinon Tukku 
HoReCa-alan toimijat: suurkeittiöt, huoltoase-
mat”

Omistajat: Wihuri, 
Suomen lähikauppa, 
Stockmann, Heinon 
Tukku

Heinon Tukku 
Oy

208 337 Ruoka- ja juoma-alan toimijat

Lähde: Heinon Tukku Oy; Kespro Oy; Meira Nova Oy; TUKO Logistics; Taloussanomat, yrityshaku.
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3.2 Koulutus
Ammatillisesta koulutuksesta on tässä tarkasteltu sellaista luonnonvara- ja ympäristöalan 
sekä tekniikan ja liikenteen alan koulutusta, joka tukee joko suoraan tai välillisesti ruoka-
ketjua. Luonnonvara- ja ympäristöalan koulutuksesta tarkasteluun on sisällytetty ruokaket-
juun liittyvä maatilatalouden, puutarhatalouden, kalatalouden ja luonto- ja ympäristöalo-
jen koulutus. Kaikkea alan koulutusta ei siis ole sisällytetty mukaan; esimerkiksi erä- ja 
luonto-opastus on jätetty pois. Tekniikan ja liikenteen alan koulutuksesta tarkasteluun 
on sisällytetty elintarvikealan ja biotekniikan koulutus. Luonnonvara- ja ympäristöalan 
koulutusta käsitellään alkutuotantoon painottuvana koulutuksena, ja elintarvikealan ja 
biotekniikan alan koulutusta käsitellään elintarvikealan koulutuksena. 
 
Ammattikorkeakoulutason koulutuksesta on tarkasteltu sellaista luonnonvara- ja ympä-
ristöalan, matkailu-, ravitsemis- ja talousalan sekä tekniikan ja liikenteen alan koulutusta, 
joka joko suoraan tai välillisesti tukee ruokaketjua.
 
Yliopistotason koulutuksesta tähän tarkasteluun on otettu mukaan matemaattis-luonnon-
tieteiden, maatalous- ja metsätieteiden sekä terveystieteiden koulutusaloista ne suuntau-
tumisvaihtoehdot, jotka suoraan tai välillisesti tukevat ruokaketjua. Yliopistotutkintojen 
lukumäärätiedot on jätetty tulkinnanvaraisuuden vuoksi ilmoittamatta.
 
Koulutuksen analyysi on tässä väistämättä puutteellista ja suurpiirteistä. Ruokaketjussa 
työskentelee koulutukseltaan monenlaisia ammattilaisia, eikä kaiken koulutuksen erittely 
ole tässä mahdollista tai tarkoituksenmukaista. Toisaalta hyvinkin selkeästi ruokaketjua 
palvelevasta koulutuksesta siirrytään monenlaisiin ammatteihin ja tehtäviin ruokaketjun 
ulkopuolelle. Erityisesti yliopistotutkintojen osalta on mahdotonta päätellä, millainen 
osuus valmistuneista siirtyy ruokaketjun palvelukseen. Karkeasti voidaan kuitenkin sum-
mata, että ruokaketjua palvelevia ammatillisia tutkintoja suoritettiin lähes 3 000 vuonna 
2013 ja vastaavasti ammattikorkeakoulututkintoja noin 800 vuonna 2014. Ruokaketjun 
koulutus on koottu liitteeseen 3.

Ammatillinen koulutus
Ammatillisissa oppilaitoksissa tarjotaan seuraavia alkutuotantoon painottuvia ja elintarvi-
kealan perustutkintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja:

 � maatalousalan perustutkinto
 � elintarvikealan perustutkinto
 � kalatalouden perustutkinto
 � luonto- ja ympäristöalan perustutkinto
 � puutarhuri, puutarhatalouden perustutkinto

 � elintarviketeollisuuden ammattitutkinto
 � kalaviljelijän ammattitutkinto
 � kalanjalostajan ammattitutkinto
 � kondiittorin ammattitutkinto
 � leipurin ammattitutkinto
 � lihantarkastuksen ammattitutkinto
 � luonnontuotealan ammattitutkinto
 � maidonjalostajan ammattitutkinto
 � mehiläistarhaajan ammattitutkinto
 � meijeriteollisuuden ammattitutkinto
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 � porotalouden ammattitutkinto
 � seminologin ammattitutkinto
 � tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto
 � viinintuotannon ammattitutkinto
 � viljelijän ammattitutkinto
 � viljelypuutarhurin ammattitutkinto

 � elintarviketekniikan erikoisammattitutkinto
 � kondiittorimestarin erikoisammattitutkinto
 � leipurimestarin erikoisammattitutkinto
 � luonnontuotealan erikoisammattitutkinto.

Vuonna 2013 alkutuotantoon painottuvan perustutkinnon suoritti yhteensä noin 1 800 
opiskelijaa lähes 40 koulutuksen järjestäjän oppilaitoksesta. Elintarvikealan perustutkinnon 
suoritti vuonna 2013 yhteensä runsaat 800 opiskelijaa lähes 30 oppilaitoksesta (oppilaitos 
voi tarkoittaa tässä myös koulutuksen järjestäjää, jolla voi olla useita toimipisteitä). Vuonna 
2013 alkutuotantoon painottuvan ammattitutkinnon suoritti yhteensä noin 170 opiskelijaa 
lähes 20 oppilaitoksesta. Elintarvikealan ammattitutkinnon suoritti vuonna 2013 yhteensä 
noin 100 opiskelijaa 14 oppilaitoksesta. Vuonna 2013 alkutuotantoon painottuvan eri-
koisammattitutkinnon suoritti yhteensä 16 opiskelijaa 3 oppilaitoksesta. Elintarvikealan 
erikoisammattitutkinnon suoritti vuonna 2013 yhteensä 15 opiskelijaa 5 oppilaitoksesta. 

Kaiken kaikkiaan vuonna 2013 ruokaketjuun suoraan ja välillisesti liittyvän ammatillisen 
tutkinnon suoritti yhteensä lähes 3 000 opiskelijaa. Tästä alkutuotantoon painottuvia 
tutkintoja oli yhteensä noin 2 000. Elintarvikealaan painottuvia tutkintoja oli lähes 1 000. 
Eniten suoritettiin maatalousalan perustutkintoja, jotka kattoivat kolmanneksen kaikista 
suoritetuista ammatillisista tutkinnoista. Toiseksi eniten suoritettiin elintarvikealan perus-
tutkintoja (noin neljännes) ja kolmanneksi eniten puutarhatalouden perustutkintoja (noin 
kuudennes).

Luomutuotantoa varten osa oppilaitoksista järjestää maatalousalan perustutkintoa ja puu-
tarhatalouden perustutkintoa luomupainotteisena. Tutkintorakenteesta poistuneen luon-
nonmukaisen tuotannon ammattitutkinnon sisältöjä on liitetty osaksi viljelijän ammattitut-
kintoa sekä osaksi tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkintoa.
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Kuvio 16. Ruokaketjun koulutus Suomessa (ympyröiden koot kuvaavat koulutuspaikkojen määrää).

Ammattikorkeakoulutus
Ammattikorkeakouluissa tarjotaan ruokaketjuun suoraan tai välillisesti liittyvää koulutusta 
viidessä tutkinnossa. Näistä tutkinnoista erityisesti agrologin tutkinnolla on merkittävä 
rooli elintarvikeketjussa. Agrologikoulutusta järjestävät ammattikorkeakoulut vaikuttavat 
ruokaketjuun koulutuksen lisäksi myös tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnallaan. 
Ammattikorkeakouluissa on tarjolla seuraavia tutkintoja:

 � agrologi; AMK ja ylempi AMK 
 � hortonomi; AMK ja ylempi AMK
 � insinööri, bio- ja elintarviketekniikka; AMK
 � restonomi, liikkeenjohto; AMK ja ylempi AMK.

Agrologin tutkinto oli vuonna 2014 mahdollista suorittaa kahdeksassa ammattikorkea-
koulussa, hortonomin kolmessa ammattikorkeakoulussa, bio- ja elintarviketekniikan in-
sinöörin tutkinto neljässä ja liikkeenjohdon restonomin tutkinto kahdeksassa ammatti-
korkeakoulussa.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on mahdollista suorittaa agrologin, hortonomin ja 
liikkeenjohdon restonomin tutkinnoista. Vuonna 2014 näihin tutkintoihin valmistui yh-
teensä noin 140 opiskelijaa, joista suurin osa oli liikkeenjohdon restonomin tutkintoja. 
Agrologin ylemmän AMK-tutkinnon suoritti noin 20 opiskelijaa ja hortonomin tutkinnon 
muutama opiskelija. Syksyllä 2015 on Hämeen ammattikorkeakoulussa alkanut biotalou-
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den liiketoiminnan kehittämiseen painottuva ylempi AMK-tutkinto, jonka tavoitteena on 
kehittää opiskelijoiden valmiuksia maatalous-, metsä-, puutarha-, elintarvike- ja ympäris-
töalan liiketoiminnan johtotehtäviin. Luomutuotannon opetusta on ammattikorkeakoulu-
tasolla sisällytetty muun muassa agrologikoulutukseen. 

Yliopistokoulutus
Elintarvikealalle tarjotaan yliopistoissa määrällisesti eniten matemaattis-luonnontieteellisen 
koulutusalan luonnontieteen kandidaatin ja filosofian maisterin tutkintoja. Tutkintojen 
määriä on hankala laskea luotettavasti, koska suorittaessaan useita eritasoisia tutkintoja 
sama henkilö kirjautuu tilastoihin useaan kertaan. Luonnollisesti vain pieni osa tästä jou-
kosta sijoittui tai sijoittuu ruokaketjun palvelukseen. Luonnontieteellisellä koulutusalalla 
tarjolla olevia suuntautumisvaihtoehtoja ovat muun muassa

 � biotekniikka ja bioteknologia 
 � soveltava biotekniikka 
 � yleinen mikrobiologia ja kasvitiede. 

Toiseksi eniten ruokaketjulle tarjotaan maatalous-metsätieteelliseltä koulutusalalta elin-
tarviketieteiden kandidaatin ja maisterin sekä maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin ja 
maisterin tutkintoja, joihin valmistutaan Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoista. Helsingin 
yliopistossa elintarviketieteiden pääainevaihtoehtoja ovat muun muassa

 � biotekniikka 
 � elintarvike-ekonomia 
 � elintarvikekemia ja elintarviketeknologia 
 � ravitsemustiede
 � kuluttajaekonomia
 � elintarvike-ekonomia.

Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin ja maisterin pääainevaihtoehtoja ovat muun 
muassa 

 � biotekniikka
 � kasvituotannon biologia
 � kotieläintiede
 � maatalous- ja ympäristöteknologia 
 � maatalousekonomia.

Itä-Suomen yliopisto tarjoaa ainoana yliopistona terveystieteitä, joissa on pääainevaihtoeh-
tona ravitsemusterapia ja elintarvikebiotekniikka. Opiskelijat valmistuvat terveystieteiden 
kandidaatiksi tai maisteriksi. Pääainevaihtoehtoina ovat kliininen ravitsemustiede ja kan-
santerveystiede. Turun yliopisto tarjoaa ainoana mahdollisuuden erikoistua biotekniikan 
tai elintarvikekehityksen diplomi-insinööriksi (DI). Luomutuotantoon liittyvää koulutusta 
tarjotaan sivuainekokonaisuuden osana Helsingin yliopistossa ja Itä-Suomen yliopistossa.
 
Määrällisesti eniten opiskelijoita valmistui Helsingin yliopistosta (noin 1 500), toiseksi 
eniten Itä-Suomen yliopistosta (noin 800), kolmanneksi eniten Turusta (Turun yliopisto 
ja Åbo Akademi noin 600) ja neljänneksi Oulun yliopistosta (noin 500). 
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3.3 Järjestöt ja julkinen hallinto

Suomessa toimii suuri määrä kansalais-, edunvalvonta ja työmarkkinajärjestöjä. Minkä 
tahansa alan koko järjestökentän systemaattinen ja aukoton esittely on hankalaa. Erityisen 
hankalaa se on tässä ruokaketjun tapauksessa, koska kyseessä on erittäin laaja kokonai-
suus. Lisäksi työmarkkinajärjestöt eivät välttämättä ole organisoituneet ammattikunnittain 
tai temaattisesti esimerkiksi elintarvikkeiden ympärille. Seuraava erittely ei siis ole täy-
dellinen eikä kiistaton; jokin järjestö voitaisiin sisällyttää luetteloon tai yhtä hyvin jokin 
toinen voitaisiin poistaa.

Etujärjestöt
 � Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK
 � Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC
 � Suomen Yrittäjät
 � Elinkeinoelämän keskusliitto EK 

 – Elintarviketeollisuusliitto ETL
 • Elintarviketeollisuusliitolla on 21 toimialayhdistystä.

 – Palvelualojen työnantajat PALTA
 • Palvelualojen työnantajilla on kuusi päätoimialaa.

 � Maaseudun työnantajaliitto
 � AKAVA

 – Agronomiliitto
 � Toimihenkilökeskusjärjestö STTK

 – Agrologien liitto
 – Meijerialan ammattilaiset MVL
 – Ammattiliitto Pro

 � Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK
 – Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL
 – Kaupan alan esimiesliitto KEY 
 – Palvelualojen ammattiliitto PAM 

 � Arktiset Aromit ry
 – Luonnontuotealan (luonnonmarjat, -sienet, -yrtit ja erikoisluonnontuotteet) 

valtakunnallinen toimialajärjestö, joka toiminnallaan edistää luonnontuotteiden 
talteenottoa, jatkojalostusta ja käyttöä sekä parantaa tuotteiden laatua.

 � ETP Food for Life Finland
 – Kansallinen yhteistyöfoorumi ja elintarvikealan toimijoiden tutkimustiedon 

välityskanava. Suomen foorumi toimii linkkinä kotimaisten ja kansainvälisten 
elintarvikealan toimijoiden välillä ja pitää yhteyttä EU-tason ETP Food for Life 
-foorumiin sekä eurooppalaiseen päätöksentekoon.

 � ETS, Elintarviketieteiden Seura r.y.
 – Elintarvikealan tutkimuksen, kehityksen, koulutuksen sekä ammattilaisten yh-

distys, joka on maamme suurin elintarvikealan yhdistys. Seuran tavoitteena on 
edistää ja kehittää koko elintarvikeketjun tieteellistä ja teknologista tutkimusta ja 
koulutusta sekä lisätä jäsenten yhteistoimintaa ja tiedonvaihtoa.

 � Kotimaiset Kasvikset
 – Kotimaiset Kasvikset ry toimii puutarhatuotteiden eli vihanneshedelmien, lehtivi-

hannesten, juuresten, marjojen, hedelmien, perunoiden, sienien, kukkien ja tai-
mistotuotteiden sekä kasvisjalosteiden laadun ja menekin edistäjänä. Toiminta-
ajatusta toteutetaan laaja-alaisesti kasvisketjussa tehtävän laatutyön, viestinnän, 
terveysvalistuksen, muun menekinedistämisen ja mainonnan keinoin.
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 � Kuluttajaliitto ry
 – Kuluttajaliitto, Konsumentförbundet ry on kuluttajien etujärjestö, joka neuvoo 

kuluttajia ja jakaa tietoa. Kuluttajaliitto on riippumaton ja kaikille avoin kansa-
laisjärjestö.

 � Leipätiedotus
 – Leipomoteollisuuden yhteinen tiedotusyksikkö. Leipätiedotuksen tarkoitus on 

vahvistaa leivän ja leipomotuotteiden myönteistä mielikuvaa viestinnällisin kei-
noin hyvän ravitsemuksen edistämiseksi. 

 � Lihakeskusliitto
 – Lihakeskusliitto koostuu liha-alan eri toimijoista, jotka edustavat monenkokoisia 

yrityksiä. Suurin osa jäsenistöstä toimii lihanjalostajina, mutta jäsenistöön kuuluu 
myös teurastamoita sekä alan vienti- ja tuontiyrityksiä. Lihakeskusliitto toimii jä-
senistön viestinviejänä virkamiehiin, poliittisiin päättäjiin ja muihin sidosryhmiin 
päin. Lihakeskusliitto haluaa erityisesti huolehtia alan teollisuuden kilpailukyvys-
tä sekä alan pelisäännöistä.

 � Lihatiedotus
 – Lihatiedotusyhdistys ry edistää suomalaista liharuokakulttuuria välittämällä tietoa 

lihasta ja liha-alasta yhteistyössä liha-alan toimijoiden kanssa. Jäsenet vuonna 
2015 ovat Atria Suomi Oy, HKScan Finland Oy, Lihakeskusliitto ry ja Snellmanin 
Lihanjalostus Oy.

 � Maito ja terveys ry
 – Maidon ja maitovalmisteiden tutkitun ravitsemustiedon kokoaja, viestijä ja toi-

mija – alan asiantuntijaorganisaatio. Organisaatio edistää ravitsemussuositusten 
toteutumista ja välittää tietoa maitovalmisteista, terveydestä ja ravitsemuksesta. 

 � Maitohygienialiitto
 – Maidon koko tuotantoketjun yhteistyöfoorumi, joka kerää ja julkaisee tilastoja 

maidosta ja maidontuotannosta Suomessa.
 � Margariinitiedotus

 – Margariinitiedotus tiedottaa margariinien ja kasviöljyjen valmistuksesta, käytöstä 
ja erityisesti niiden ravitsemuksellisesta merkityksestä. 

 � Pakkausalan ympäristörekisteri PYR ry
 – Voittoa tavoittelematon yhdistys, joka edistää pakkausten hyötykäyttöä Suomessa.

 � Pakkaustutkimus – PTR ry
 – Koordinoi pakkausalan tutkimusta Suomessa ja tiedottaa jäsenistölle alan tutki-

muksesta ja tapahtumista. PTR on IAPRI:n (International Association of Packa-
ging Research Institutes) jäsen.

 � Paliskuntain yhdistys
 – Paliskuntain yhdistys on lakisääteinen porotalouden ohjaus-, neuvonta- ja asian-

tuntijaorganisaatio, joka toimii paliskuntien yhdyssiteenä. Se kehittää poronhoi-
toa ja porotaloutta sekä edistää poronhoidon tutkimusta, poronhoitoa koskevaa 
koetoimintaa ja poronjalostusta. Paliskuntain yhdistyksen jäseniä ovat lakisäätei-
sesti kaikki paliskunnat.

 � ProAgria
 – Tarjoaa palveluja ja osaamista maatalouden ja yritystoiminnan kilpailukyvyn 

kehittämiseen. Alueelliset ProAgria Keskukset yhdessä ProAgria Keskusten Lii-
ton kanssa muodostavat suomenkielisen maaseudun asiantuntijaorganisaation. 
Ryhmässä ovat myös mukana Maa- ja kotitalousnaiset, ruotsinkieliset ProAgria 
Keskukset, Faba, ProAgria Maatalouden Laskentakeskus Oy, ProAgria Svenska 
Lantbrukssällskapens Förbund ja Valio Oy Alkutuotanto.  
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 � Pro Kala ry
 – Toiminnan tavoitteena on lisätä kalan kulutusta sekä lisätä kuluttajien ja muiden 

sidosryhmien tietämystä kalan ja kalatuotteiden ravitsemuksellisesta merkityk-
sestä ja käyttötavoista.

 � Puutarhaliitto
 – Puutarhaliitto on puutarha-alan keskusjärjestö, jonka tehtävänä on varmistaa 

kotimaiselle puutarhaelinkeinolle riittävät toimintaedellytykset sekä parantaa 
kansalaisten hyvinvointia puutarha- ja vihertuotannon keinoin. Puutarhaliiton 
jäsenjärjestöinä on muun muassa Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto sekä Kaup-
papuutarhaliitto.

 � Ruokatieto Yhdistys ry
 – Ruokatieto edistää suomalaista ruokakulttuuria viestimällä ruoasta ja ruokaket-

justa sekä tekemällä tunnetuksi Hyvää Suomesta -merkkiä – suomalaisen elintar-
vikkeen tunnusta. 

 � Societas biochemica, biophysica et microbiologica Fenniae
 – Tieteellinen yhdistys ”Biobioseura”, jonka toimialaan kuuluvat biokemia, bio-

fysiikka, mikrobiologia, kasvifysiologia, eläinfysiologia, virologia ja ravitsemus-
tiede, glykobiologia sekä proteomiikka. Biotekniikka ja molekyylibiologia ovat 
keskeisiä kaikilla näillä aloilla, mutta seuran toimintaan mahtuvat hyvin myös 
lääketieteellinen perustutkimus, ympäristö- ja elintarvikemikrobiologia, solubio-
logia ja bioteknologian alan kaupallinen tutkimus.

 � Suomen maataloustieteellinen seura
 – Seuran tarkoituksena on edistää Suomen maataloustieteellistä tutkimusta ja sen 

sovellutuksia sekä olla maataloustutkimuksesta kiinnostuneiden henkilöiden ja 
yhteisöjen yhdyssiteenä. Seura julkaisee kansainvälistä tieteellistä lehteä Agricul-
ture and Food Science, joka on vuodesta 2010 ilmestynyt vapaasti saatavana.

 � Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML ry
 – SML ry on mehiläishoitoa ja siihen liittyvää toimintaa harjoittavien yhdistysten ja 

yhteisöjen yhteiselin, joka kehittää mehiläishoitotaitoa ja kannattavaa mehiläista-
loutta. Se muun muassa turvaa viljely- ja luonnonkasvien pölytystarvetta, järjes-
tää alan koulutusta ja tuottaa materiaaleja sekä tarjoaa tietoa mehiläisistä, niiden 
hoidosta, hunajasta ja muista mehiläistalouden tuotteista.

 � Suomen pakkausyhdistys ry
 – Pakkausalan edunvalvontajärjestö, joka on yhteistoimintaorganisaatio kaikkien 

pakkaamisen kanssa tekemisissä olevien yritysten, yhteisöjen ja muiden tahojen 
välillä. 

 � Työtehoseura TTS
 – Työtehoseura on valtakunnallinen koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatio. 

TTS Työtehoseura kouluttaa, tutkii ja kehittää seuraavilla toimialoilla: a) tuotta-
vuus ja luonnonvarat, b) logistiikka ja ajoneuvot sekä 3) palvelut, rakentaminen 
ja asuminen.

Kansainvälisiä järjestöjä
 � CODEX Alimentarius and International Life Sciences Institute (ILSI)
 � COGECA General Committee for Agricultural Cooperation

 – Euroopan osuustoimintajärjestö, joka edustaa maataloutta ja kalataloutta EU-ta-
solla. Järjestö on perustettu vuonna 1959. COGECAlla on 35 jäsentä EU:n jäsen-
maista, neljä sisarjärjestöä ja 36 partneriorganisaatiota. 

 � COPA Committee of Professional Agricultural Organisations
 – Maatalouden eurooppalainen tuottajajärjestö, joka edustaa maanviljelijöitä EU-
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tasolla. Järjestö on perustettu vuonna 1958. COPAan kuuluu 60 organisaatiota 
EU:n 27 jäsenmaasta ja 36 partneriorganisaatiota.

 � EFFAT European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions
 – Autonominen Euroopan ammattiliittojen keskusjärjestö. EFFAT edustaa 120:ta 

kansallista ammattiliittoa 35:stä Euroopan maasta. Sillä on 2,6 miljoonaa jäsentä. 
 � EFFoST, the European Federation of Food Science & Technology

 – Voittoa tavoittelematon yhdistys, joka yhdistää Euroopassa ruokatieteen ja tek-
nologian organisaatiot. EFFoST on eurooppalainen osa IUFoST-organisaatiota. 

 � ETP, European Technology Platform ”Food for Life”
 – Eurooppalainen elintarvikealan teknologiafoorumien verkosto. Foorumit toimi-

vat tutkimuksen edunvalvontakanavina ja kokoavat sekä välittävät tietoa EU-ko-
mission rahoittamista tutkimusprojekteista yli 35 maahan. Suomessa toimii ETP 
Food for Life Finland.

 � Food and Agriculture Organization (FAO United Nations)
 � IFT, Institute of Food Technologists

 – Globaali foorumi, jossa jäsenet yli 95 maasta voivat jakaa tietoa, oppia ja kasvaa 
muuttamalla tieteellisen tiedon osaksi ruokajärjestelmän innovatiivisia ratkaisuja.

 � IUF International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco 
and Allied Workers’ Associations
 – Kansainvälinen ammattiyhdistysten liitto, joka edustaa maatalouden ja viljelyn, 

ruoan ja juomien valmistuksen, hotelli-, ravintola- ja catering-palveluiden sekä 
tupakkatuotteiden valmistuksen alan työntekijöitä. Järjestö koostuu 402 sidosor-
ganisaatiosta 126 maassa. Järjestöllä on 12 miljoonaa jäsentä. 

 � IUFoST, International Union of Food Science and Technology
 – Maailmanlaajuinen tieteellinen organisaatio, joka on erikoistunut ruokatieteisiin 

ja teknologiaan. IUFoSt on ainoa organisaatio, joka maailmanlaajuisesti edustaa 
elintarviketiedettä ja teknologiaa järjestöissä. Organisaatioon kuuluu maailman-
laajuisesti yli 300 000 ruokatieteilijää ja teknologian asiantuntijaa ja yli 70 kansal-
lista ruokaorganisaatiota.

 � United Nations Development Programme (UNDP)
 � World Health Organization (WHO United Nations)

Julkisen hallinnon keskeisiä toimijoita
 � Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran toiminnan päämääränä on varmistaa tutkimuk-

sella ja valvonnalla elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua sekä kasvien ja eläinten 
terveyttä. Elintarviketurvallisuutta vaarantaviin riskeihin samoin kuin eläinten ja 
kasvien terveyttä uhkaaviin tauteihin varaudutaan ennalta.

 � Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV
 � Kuluttajatutkimuskeskus on Helsingin yliopiston politiikan ja talouden tutkimuksen 

laitoksen yksikkö (aikaisemmin Työ- ja elinkeinoministeriön alainen tutkimusyksikkö)
 � Luonnonvarakeskus Luke (aikaisemmin MTT Maa- ja elintarviketalouden tutkimus-

keskus ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos)
 � Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy 
 � Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
 � Tulli
 � Maa- ja metsätalousministeriö
 � Maaseutuvirasto Mavi
 � Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) toimialapalvelun toimialapäälliköt: elintarvikete-

ollisuus ja luonnontuoteala (TEM luonnollisesti toimii yleisesti ottaen elintarvikelii-
ketoiminnan kentällä)
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 � Sosiaali- ja terveysministeriö
 � Ulkoministeriö
 � Ympäristöministeriö
 � Opetus- ja kulttuuriministeriö

3.4 Kehittämishankkeet ja kehittämisrahoitus
Maatalouteen ja elintarviketeollisuuteen ohjautuu paljon erilaista tuki- ja kehittämisra-
hoitusta niin kansallisista kuin Euroopan unionin lähteistä. Seuraavassa ei edes yritetä 
kuvata kaikkea ruokaketjuun liittyvää hanketoimintaa, vaan esitellään joitakin esimerkkejä 
erityisesti uutta luovaan kehittämiseen tähtäävästä toiminnasta. Tutkimus- ja kehityshank-
keita on rahoittanut julkinen hallinto, muun muassa maa- ja metsätalousministeriö ja ELY-
keskukset. Kehittämishankerahoitusta alan yrityksille on myöntänyt muun muassa TEKES. 
Toisaalta merkittävää elintarviketeollisuuden kehittämistä tapahtuu yritysten omissa tutki-
mus- ja tuotekehitysyksiköissä, esimerkiksi Valiolla, Raisiolla ja Fazerilla.

Maa- ja metsätalousministeriön hankkeet ja rahoitus
Maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa runsaasti ruokaketjuun liittyvää toimintaa, mutta 
tässä yhteydessä ei kuvata tätä kokonaisuutta vaan tarjotaan vain joitakin esimerkkejä. 
Maatilatalouden kehittämisrahaston Makeran kautta myönnettiin syksyn 2014 hankehaus-
sa rahoitusta yhteensä 30 tutkimus- ja kehittämishankkeeseen. Rahoitusta on myönnetty 
muun muassa seuraaville toimialoille: maa- ja elintarviketalous (21), porotalous- ja luon-
taiselinkeino (3) sekä maaseudun tutkimus (6) (Maa- ja metsätalousministeriö – Maatalo-
us- ja elintarviketutkimus http://www.mmm.fi/) 

Makera on rahoittanut muun muassa seuraavia hankkeita: 
 � Hintavaihtelut riski maidontuotannon investointien kannattavuudelle – riskin arvi-

ointi ja hallinta uuteen tarkasteluun 
 � Sika- ja siipikarjatalouden taloudellisten riskien hallinta 
 � Lehmien terveys ja hyvinvointi sekä niiden suhde tuotannon kannattavuuteen suo-

malaisilla lypsykarjatiloilla (LETKA) 
 � Sukupolvenvaihdokset ja maatilojen kehittäminen
 � Taloudellisesti tiineeksi – lypsylehmien hedelmällisyys taloudellisessa tarkastelussa
 � Maatalousympäristöjen ekosysteemipalvelut: kysyntä, tarjonta ja politiikkaohjaus 

(MAAESP).

Lisäksi Maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa ”Ruokaketjun toiminnan edistämistä” muun 
muassa seuraavilla hankkeilla:

 � Lyhyet läheiset ketjut – lähiruoka ja sosiaalinen pääoma. Valtakunnallinen hanke. 
Hankkeen aikataulu: 1/2015–12/2016. Partnereina Turun yliopiston Brahea-keskus, 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammattikorkeakoulu

 � Nimisuojasta kilpailukykyä. Valtakunnallinen hanke. Hankkeen aikataulu: 1/2015–
12/2016. Partnereina Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Turun yliopiston 
Brahea-keskus, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, 
Paliskuntain yhdistys, Suomen Kaurayhdistys, Kerimäen kalatalo sekä ProAgria 
Pohjois-Karjala.
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Luonnonvarakeskus Luken hankkeet ja rahoitus
Luonnonvarakeskus Lukessa toteutetaan lukuisia elintarvikkeisiin suoraan ja välillisesti 
liittyviä tutkimusprojekteja. Ruokaan ja maataloustutkimukseen liittyviä projekteja on tällä 
hetkellä (vuonna 2015) käynnissä yhteensä 21 (Luonnonvarakeskus, http://www.luke.fi/).

Luken tutkimusprojektit käsittelevät muun muassa seuraavia aiheita:
 � Dieetti, perimä ja metabolinen syndrooma: integroitu ravitsemus, maatalous ja elin-

tarvike sekä sosiaalinen ja ekonominen analyysi 
 � FISHBOOST – Eurooppalaisen vesiviljelyn kilpailukyvyn parantaminen valintajalos-

tuksella 
 � Maa-, puutarha- ja porotalouden kannattavuuskirjanpito/kannattavuustutkimus 
 � Nurkkapuusta lajikkeeksi – suomalaisten paikallisten omena- ja päärynälajikkeiden 

alkuperä ja säilytys 
 � Paikallisten rehujen hyödyntäminen sikojen ja siipikarjan luomuruokinnassa 
 � Siemenperunatuotannon kehittäminen Tansaniassa.

 
Maaseutuvirasto Mavin hankkeet ja rahoitus
Maaseutuviraston toteuttamia, rahoittamia tai tilastoimia ruokaketjuun liittyviä hankkeita, 
jotka liittyvät pääsääntöisesti alkutuotantoon, toteutetaan vuosina 2015–2017 yhteensä 45 
(tilanne kesällä 2015). Hankkeiden toteutuksessa on mukana myös Euroopan unionin 
rahoitusta. 

Hankkeet käsittelevät muun muassa seuraavia aiheita:
 � Ammattikeittiöalan imagonkohotuskampanja – Arvostusta ammattikeittiöille: Am-

mattikeittiöosaajat 
 � Hyvinvointia hyllylle, tietoa tarjolle – kuluttajan opas vastuullisiin valintoihin eläin-

ten hyvinvoinnin ja tuotannon läpinäkyvyyden turvaamiseksi. Eläinten hyvinvointi-
keskus EHK, Helsingin yliopisto 

 � Hyvinvointia luonnosta. Arktiset Aromit 
 � Hyviä käytäntöjä tuorekasviksia valmistaviin yrityksiin – TuoPro2. Helsingin yliopis-

to maataloustieteiden laitos
 � Kalkkuna tunnetuksi. Suomen Siipikarjaliitto 
 � Kaurasta kaaliin, muikusta mustikkaan – pohjolan superruoat lautaselle. Maa- ja 

kotitalousnaisten Keskus 
 � Laatusertifiointien hyödyntäminen suomalaisessa elintarvikevalvonnassa ja elintarvi-

keyrityksissä. EnviroVet 
 � Luomubroileriketjun rakentaminen maahamme. Suomen Siipikarjaliitto 
 � Luomun aluetaloudelliset vaikutukset ja tuotannon edistäminen. Helsingin yliopis-

ton Ruralia-instituutti 
 � Luomutarjonnan lisääminen ja monipuolistaminen ammattikeittiöissä. Savon koulu-

tuskuntayhtymä 
 � Luomuvalvonta pakollisesta rutiinista vahvuudeksi luomueläintiloilla. Helsingin yli-

opiston Ruralia-instituutti 
 � Lyhyet läheiset ketjut – lähiruoka ja sosiaalinen pääoma. Turun yliopiston Brahea-

keskus
 � LÄHI-INNO – Räätälöimällä ammattikeittiöihin. Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti 
 � Maito- ja lihaketjun jäljitettävyysjärjestelmät – avoin, todennettava ja vastuullinen 

alkutuotanto. Eläintautien torjuntayhdistys ETT
 � Paikallisen ruuan tulevaisuuskuvat ja yhteiskunnalliset vaikutukset. Tulevaisuuden 

tutkimuskeskus, Turun yliopisto / Maaseutuvirasto (Mavi)
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 � Paikallisruoan arvoketjua kehittämässä – Lähiruoan arvoketjuosien toimivuuden esit-
täminen HoReCa-tukkukaupan kanssa ja lähiruoan tunnettuuden lisääminen. Turun 
yliopiston Brahea-keskus, Maaseutuvirasto (Mavi)

 � Pohjoista poroa ammattikeittiöihin. Paliskuntain yhdistys 
 � Powerfood – välipaloista voimaa. Suomen Kaurayhdistys 
 � RUOKAePELI – Lasten ruokatietoisuuden lisääminen pelillistämisen keinoin. Turun 

yliopiston Brahea-keskus 
 � Ruokaketjun tulevaisuuden tekijät -hanke. Suomen Elintarviketyöläisten liitto
 � Suomen RUOKA&MATKAILU -strategian jalkauttaminen. Haaga-Helia ammattikor-

keakoulu, Hotelli-, ravintola- ja matkailualan koulutusyksikkö 
 � Tuottavaa luomua – luomuruokaketjun tuottavuuden vahvistaminen. ProAgria Kes-

kusten Liitto 
 � Täsmäluomu – luomun kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen parantaminen. Pro Luo-

mu ry Viesti luomusta oikein: Mikkelin Ammattikorkeakoulu

Tekesin hankkeet ja rahoitus
Tekes on myöntänyt rahoitusta elintarvikealan kehityshankkeille vuosina 2000–2014 yh-
teensä 153,6 miljoonaa euroa, josta 61 prosenttia kohdistui yrityksille ja 39 prosenttia jul-
kisille tutkimusyksiköille. Julkiset tutkimusyksiköt käsittävät yliopistot, tutkimuslaitokset ja 
korkeakoulut. Taulukossa elintarvikeala käsittää myös alkutuotannon rahoituksen. Tekes 
ei kohdenna tilastoissaan tukea erikseen.

Taulukko 9. Tekesin myöntämä vuosittainen rahoitus elintarvikealalle 2000–2014.

Vuosi ”Tutkimusyksiköille myönnetty rahoitus 
elintarvikealalle 
(Milj. euroa)”

”Yrityksille myönnetty rahoitus 
elintarvikealalle 
(Milj. euroa)”

Yhteensä

2000 4,7 4,2 8,9

2001 5,5 5,6 11,1

2002 4,6 3,0 7,6

2003 4,4 4,1 8,5

2004 4,4 6,5 10,9

2005 2,3 5,0 7,3

2006 4,3 6,1 10,4

2007 4,4 6,5 10,9

2008 2,9 6,6 9,5

2009 3,6 6,4 10,0

2010 6,2 5,8 12,0

2011 3,6 10,1 13,7

2012 1,7 7,8 9,5

2013 4,0 5,2 9,2

2014 3,4 10,7 14,1

Yhteensä 60,0 93,6 153,6

Lähde: Tekes http://www.tekes.fi/tekes/tietopankki/
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ELY-keskusten hankkeet ja rahoitus
ELY-keskukset, jotka toimivat työ- ja elinkeinoministeriön, ympäristöministeriön ja liiken-
ne- ja viestintäministeriön alaisina aluehallintoviranomaisina, rahoittavat lukuisia suoraan 
tai välillisesti elintarviketuotantoon liittyviä kehittämishankkeita. ELY-keskusten kautta voi 
hakea rahoitusta Euroopan maaseuturahastosta, jonka tarkoituksena on kehittää maa-
seutua, sen kestävää kasvua, elinkeinoja ja elämänlaatua. ELY-keskusten rahoittamista 
ruokaketjuun liittyvistä kehittämishankkeista voidaan esimerkkinä mainita seuraavat:

 � Puutarhatuotannon uusi kiertotalous – uutta arvoa ja liiketoimintaa (ArvoBio-kehit-
tämishanke).

 � Valtakunnallinen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020. Hank-
keen aikataulu: 12/2015–11/2018. Partnereina Luke, HAMK, ProAgria ÖSL

 � Varsinais-Suomen ELY-keskus rahoittaa VARRU-hanketta (Varsinais-Suomen ruo-
kaketjun kehittämishanke). Hankkeen päätavoitteena on kestävän kilpailukyvyn 
luominen koko ruokaketjua kehittämällä. (www.Varru.fi/hanke.)

 � Hämeen ELY-keskus rahoitti jo päättynyttä Huomisen hämäläinen ruoka ja juoma 
-hanketta. Hankkeen toteuttajana oli Hämeen ammattikorkeakoulu, ja hankkeen 
päätavoitteena oli edistää pienten kanta- ja päijäthämäläisten elintarvikealan yritys-
ten jalostusastetta, tuotantomääriä ja investointeja vastaamaan kasvavaa lähiruoan 
kysyntää. (http://www.kasvuahameessa.fi.)

 � Satakunnan ELY-keskus rahoittaa Aitoja makuja Satakunnasta -hanketta, joka on osa 
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa. Hankkeen tavoitteena on edistää 
erityisesti paikallisten tuotteiden pääsyä eri markkinakanaviin. (http://www.sikses-
parasta.fi.)

 � Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin. Valtakunnallinen hanke, Manner-Suomen maa-
seudun kehittämisohjelma 2014–2020. Hankkeen aikataulu: 10/2015–9/2018. Part-
nereina Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti. 

Esimerkkejä muista hankkeista ja rahoituksesta
Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR) on yksi Euroopan rakenne- ja investointirahas-
toista, joiden tavoitteena on luoda Eurooppa 2020 -strategian mukaista älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kalatalouden kasvua. Euroopan komissio on hyväksynyt Euroopan meri- ja ka-
latalousrahaston Suomen toimintaohjelman. Ohjelman tavoitteena on kotimaisen kalatalous-
sektorin kestävä kasvu, kalakantojen tilan parantaminen sekä Itämeren tilan kohentaminen. 
Toimintaohjelmaan on varattu noin 140 miljoonaa euroa julkista rahoitusta ohjelmakaudelle 
2014–2020. Tästä määrästä noin 74 miljoonaa euroa on komission Suomelle myöntämää 
EU:n rahoitusta. (ELY-keskus – Euroopan kalatalousrahasto www.ely-keskus.fi.)

Maa- ja metsätalousministeriön Laatuketju rahoittaa hanketta nimeltä Lähiruoan kysyn-
nän ja tarjonnan kohtaamista edistävät toimenpiteet, FOREFOOD. Hankkeen tavoitteena 
on tunnistaa lähiruoan arvoketjun liiketoimintamahdollisuuksia alan kasvun mahdollista-
miseksi. Tutkimusta koordinoi Luonnonvarakeskus Luke, ja hankkeessa mukana olevat 
partnerit ovat Helsingin yliopisto, Aalto-yliopiston pienyrityskeskus, Turun yliopisto ja 
Tulevaisuuden tutkimuskeskus. (Turun yliopisto – käynnissä olevia tutkimus- ja kehittä-
misprojekteja. www.utu.fi/fi/yksikot/ffrc/tutkimus/hankkeet.) 

Maj ja Tor Nesslingin säätiö rahoittaa hanketta nimeltä Siirtyminen kasvispainotteiseen ruo-
kavalioon: esteet ja mahdollisuudet (SWIP). Tutkimushankkeen tarkoituksena on selvittää 
kuluttajien ruokavalintoihin yhdistämiä merkityksiä ja erityisesti heidän kokemuksiaan li-
hankulutuksen vähentämisen sekä kasvispainotteisen ruokavalion omaksumisen esteistä. 

http://www.siksesparasta.fi
http://www.siksesparasta.fi
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Lisäksi hankkeessa selvitetään kuluttajien tietoisuutta lihankulutuksen ja lihan tuotannon 
ympäristö- ja terveysvaikutuksista. (Turun yliopisto – käynnissä olevia tutkimus- ja kehittä-
misprojekteja. https://www.utu.fi/fi/yksikot/ffrc/tutkimus/hankkeet/Sivut/swip.aspx.)

Hämeen ja Seinäjoen ammattikorkeakoulut toteuttivat kumpikin alueillaan yritysedustajien 
kanssa jo päättyneitä FOODnet-hankkeita: FOODnet Häme (1.6.2014–31.3.2015) ja FOOD-
net Etelä-Pohjanmaa (1.9.2014–31.12.2015). Hankkeiden tavoitteena on työelämätaitojen ja 
yrittäjyyden osaamisen vahvistaminen sekä ammattikorkeakoulujen opintojen yhteistoteu-
tusten edistäminen kattavan opetustarjonnan mahdollistamiseksi. Hankkeissa laadittiin ohja-
tun harjoittelun toimintamalli, jota liha- ja valmisruoka-alaa opettavat ammattikorkeakoulut 
tulevat käyttämään jatkossa. (Hämeen ammattikorkeakoulu, Pakarinen, A. ja Pirttijärvi, T.)

Luonnonvarakeskus Luke ja Hämeen ammattikorkeakoulu toteuttavat yhdessä 24:n muun 
eurooppalaisen organisaation kanssa yhteistyössä hanketta nimeltään Optimized Food Pro-
ducts for Elderly Populations (Optifel; EU-FP7/KBBE; hankkeen aikataulu: 9/2013–2/2017).

3.5 Työpaikkailmoitukset ja niissä edellytettävä osaaminen
Foredata Oy:n työpaikkailmoitusten analyysi tarkoittaa sitä, että tekstilouhinnan välinein 
analysoidaan yritysten ja organisaatioiden ilmoittamia työpaikkailmoituksia. Tietokoneen 
avustuksella tapahtuvan tekstilouhinnan kautta poimitaan ilmoituksista osaamiseen ja 
muihin rekrytointivaatimuksiin liittyviä sanoja. Tämän jälkeen yhdistelyn, luokittelun ja 
tulkinnan kautta pyritään muodostamaan kuva siitä, millaista osaamista ja millaisia osaa-
miskokonaisuuksia työnantajat kullakin toimialalla hakevat. Analyysiprosessi tapahtuu 
tiivistetysti seuraavalla tavalla:
1. Valittujen ruokaketjun työpaikkailmoitusten läpikäyminen tekstianalyysityökalulla ja 

ensimmäinen arvio työpaikkailmoituksissa eniten esiintyvistä sanoista ja samalla osaa-
misista sanojen esiintymistiheyden mukaan lajiteltuna.

2. Sanojen läpikäyminen asiantuntijatyönä ja ”avainsanojen” muodostaminen.
3. Avainsanojen hakeminen uudestaan ilmoituksista ottaen huomioon sanojen sijamuo-

dot ja erilaiset esitystavat.
4. Sanojen ryhmittely ja luokittelu osaamistarpeittain ja osaamistarveryhmittäin.

Analyysin lopputuloksena työpaikkailmoituksissa esiintyvät osaamistarpeet saadaan jao-
teltuna osaamistarveryhmittäin määrätietoineen.

Analyysissä kyetään tarkastelemaan vain ja ainoastaan julkisesti avoimeksi ilmoitettuja työ-
paikkailmoituksia, jotka on julkaistu työhallinnon te-palvelut.fi-palvelussa. On selvä, että 
monilla aloilla kaikkia avautuvia työpaikkoja ei päästetä julkiseen hakuun vaan rekrytointi 
hoidetaan muita kanavia pitkin. Muita kanavia ovat muun muassa sosiaalinen media (Lin-
kedIn, Facebook, Twitter yms.), yksityiset työnvälityspalvelut, henkilökohtaiset suhteet ja 
viestin kulkeminen henkilöltä toiselle. Piilotyöpaikkoja aukeaa myös työnhakijan oman 
aktiivisuuden avulla tilanteissa, joissa työnantaja ei välttämättä ole aiemmin edes ajatellut 
työllistävänsä lisää. Nykyisin erityisesti sosiaalisen median kautta välitettävien työpaik-
kojen määrän arvioidaan kasvavan jatkuvasti. On vaikea sanoa, eroavatko ruokaketjun 
työpaikkailmoitusten julkaisukanavat tästä yleisestä trendistä – todennäköisesti eivät eroa.

Tekstityökalu ei oletuksena tee eroa siinä, onko löydetty sana tarkalleen ottaen missä 
kohdassa työpaikkailmoitusta. Esimerkiksi sana ”auto” voi olla niin työnantajan esittely-
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tekstiosuudessa osana yrityksen nimeä kuin listattuna tarpeena itse ilmoituksessa muo-
dossa ”oma auto välttämätön”. Tästä syystä onkin ensiarvoisen tärkeä huomata, että tässä 
selvityksessä analysoidut sanat on käyty asiantuntijatyönä läpi selvittäen niiden asiayhteys, 
jotta vältyttäisiin karkealta virheanalyysiltä.

Foredata Oy teki ruokaketjun työpaikkailmoitusten analyysin kahdessa osassa. Toisessa 
analyysissa kartoitettiin koko ruokaketju liitteessä 2 esitetyn toimialasisällön mukaisesti, 
lukuun ottamatta ruoan vähittäiskauppaa toimialaa ”TOL 4711 Elintarvikkeiden ja juomi-
en erikoistumaton vähittäiskauppa”. Lisäksi ensimmäiseen koko ruokaketjun kattavaan 
tarkasteluun sisällytettiin toimialaluokat ”TOL 46110 Maatalousraaka-aineiden, elävien 
eläinten, tekstiiliraaka-aineiden sekä puolivalmisteiden agentuuritoiminta” sekä ”TOL 
46170 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan agentuuritoiminta” (pois lukien tupakka), 
vaikka niissä onkin mukana myös muuta kuin suuhun pantavaa sisältöä.

Toinen analyysikokonaisuus kohdistui perinteisiin ruokakauppoihin ja marketteihin, toi-
mialaluokkaan ”TOL 4711, Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan erikoistumaton vähit-
täiskauppa”. Ruokakauppa erotettiin muusta kokonaisuudesta lähinnä työpaikkailmoitus-
ten suuren lukumäärän vuoksi. Miltei 9 000 ilmoituksen aineisto olisi painottanut liikaa 
muuta aineistoa. Toimialaluokkaan 4711 kuuluu laajan tavaravalikoiman vähittäiskauppa, 
jossa elintarvikkeiden, juomien ja tupakan osuus kokonaismyynnistä on vähintään puolet.

Koko työpaikkailmoitusanalyysi, jonka laativat Foredata Oy:n Mikael Andolin, Jari Järvinen 
ja Ilkka Vataja, sisältyy tätä ruokaketjun ennakointiprosessia varten laadittuun taustasel-
vitykseen (Andolin, Järvinen ja Vataja 2015 a ja b). Julkaisemattoman taustaselvityksen 
koontiraportin laati KPMG, ja se on saatavissa Opetushallituksen internetsivuilta (Holm-
berg ja Tuominen-Thuesen 2015).

Ruokaketjun työpaikkailmoitukset (pois lukien TOL4711)
Ruokaketjun työpaikkailmoitusten analyysin lähdeaineistona oli 1.1.2010–28.2.2015 teh-
dyt työpaikkailmoitukset. Tällä ajanjaksolla työpaikkailmoituksia kertyi ruokaketjuun yh-
teensä 10 651. Työpaikkailmoitukset poimittiin ilmoituksen jättäneen yrityksen toimialan 
perusteella pohjautuen edellä mainittuun ruokaketjun määrittelyyn. Ilmoituksia julkaistiin 
vuosittain eniten maalis-huhtikuussa, mikä johtui pitkälti kesäsesongista ja kesätyöpaik-
kojen ilmoittelusta.

Työpaikkailmoitusten alueellinen jakautuminen kertoo yleisestä työpaikkojen keskittymi-
sestä Uudellemaalle ja eteläisiin kasvukeskuksiin sekä ruokatuotannon keskittymisestä 
läntiseen Suomeen. Työpaikkailmoituksia on julkaistu eniten Uudellamaalla (28 %), toi-
seksi eniten Varsinais-Suomessa (12 %) ja kolmanneksi eniten Hämeessä (9 %). Toisaalta, 
koko Suomi on kuitenkin edustettuna. Aineisto osoitti, että vähän ilmoituksia jättäneet 
työnantajat ovat todennäköisemmin muualta Suomesta, Ruuhka-Suomen ulkopuolelta. Voi 
olla, että suurten ketjujen ja konsernien rekrytointi keskittyy suuriin keskuksiin. Yhteensä 
1 608 työantajaa oli julkaissut työpaikkailmoituksen. Eniten työpaikkailmoituksia olivat 
julkaisseet monella alueella ja monissa eri toimipaikoissa toimivat Alko Oy (633 ilmoitus-
ta), Fazer Leipomot Oy (291 ilmoitusta) ja Valio Oy (237 ilmoitusta).

Toimialoittain tarkasteltuna innokkaimmat työpaikkailmoittajat ovat olleet leipomoala, 
elintarvikkeiden tukkukauppa sekä alkoholi ja juomakauppa. Kymmenen eniten ilmoit-
taneen ruokatoimialan osuus kaikista ilmoituksista oli 50,3 prosenttia (ks. taulukko 10).
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Taulukko 10. Kymmenen eniten työpaikkailmoituksia te-palvelut.fi-palvelussa julkaisutta ruokaketjun toimialaa 
1.1.2010–28.2.2015.

Toimiala Työpaikkailmoitusten lukumäärä

Leivän valmistus; tuoreiden leivonnaisten ja kakkujen valmistus 1 276

Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan yleistukkukauppa 873

Alkoholi- ja muiden juomien vähittäiskauppa 634

Sokerin, suklaan, makeisten ja leipomotuotteiden tukkukauppa 541

Vihannesten viljely kasvihuoneessa 405

Maitotaloustuotteiden ja juuston valmistus 378

Oluen valmistus 334

Juures-, vihannes-, marja- ja hedelmätukkukauppa 313

Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous (sekatilat) 312

Kalatukkukauppa 296

Yhteensä 5 362

Lähde: Andolin, Järvinen ja Vataja 2015a.

Pääammattiluokittain tarkasteltuna huomataan, että valtaosassa ilmoitetuista työpaikkail-
moituksista haettiin palvelu- ja myyntityöntekijöitä. Näitä ilmoituksia oli 4 444 eli yli 40 
prosenttia kaikista ilmoituksista. Eniten ilmoituksia tässä ryhmässä oli myyjän ammatissa, 
1 946 kappaletta. Kaiken kaikkiaankin myyjäilmoituksia oli eniten (ks. taulukko 11).

JULKAISUUN

%
Palvelu- ja myyntityöntekijät 42
Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 13
Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 13
Korjaus-, rakennus- ja valmistustyöntekijät 10
Asiantuntijat 7
Muut työntekijät 6
Erityisasiantuntijat 5
Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 3
Johtajat 1

100

42 %

13 %

13 %

10 %

7 %

6 %

5 %
3 %

1 %

Palvelu- ja myyntityöntekijät

Prosessi- ja kuljetustyöntekijät

Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym.

Korjaus-, rakennus- ja valmistustyöntekijät

Asiantuntijat

Muut työntekijät

Erityisasiantuntijat

Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät

Johtajat

Kuvio 17. Ruokaketjun työpaikkailmoitukset pääammattiluokittain.

Lähde: Andolin, Järvinen ja Vataja 2015a.
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Taulukko 11. Kymmenen eniten haettua ammattia te-palvelut.fi-palvelussa julkaistuissa ruokaketjun työpaikka - 
i   lmoituksissa 1.1.2010–28.2.2015.

Ammatti Työpaikkailmoitusten lukumäärä

Myyjät 1 946

Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät 719

Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät 702

Leipurit ja kondiittorit 568

Kahvila- ja baarimyyjät 411

Kioski- ja torimyyjät 343

Yhd. maanviljelyn ja eläintenkasv. harjoittajat 305

Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät 297

Suoramyyjät 285

Liha- ja lypsykarjan, kotieläinten kasvattajat 277

Yhteensä 5 853

Lähde: Andolin, Järvinen ja Vataja 2015a.

Ruokaketjun työpaikkailmoitusten osaamisvaateet on seuraavassa jaettu kolmeen aihe-
kokonaisuuteen: 1) henkilökohtaiset ominaisuudet, 2) osaaminen ja ammattitaito sekä 
3) koulutus. Näiden luokitusten osalta on seuraavassa esitetty kunkin kokonaisuuden 
avainsanat sekä niiden työpaikkailmoitusten lukumäärät, joissa esiintyy jokin näiden luo-
kiteltujen avainsanojen joukkoon kuuluvista varsinaisista sanoista.

Henkilökohtaisten ominaisuuksien osalta ruokaketjun rekrytointitarpeet eivät juuri eroa 
yleisestä linjasta. Työpaikkailmoituksissa haetaan perinteistä ”hyvää tyyppiä”, joka on reipas, 
oma-aloitteinen, joustava, itsenäinen, vastuullinen ja palvelualtis. Mikä tässä ruokaketjun 
tapauksessa voidaan ajatella löydökseksi, on se, että vaikka myyntitehtävien työpaikkailmoi-
tuksia oli selvästi eniten, ei myyntihenkisyys yllä tällä listalla kuin vasta kymmenenneksi.

Taulukko 12. Kymmenen eniten haettua henkilökohtaista ominaisuutta te-palvelut.fi-palvelussa julkaistuissa ruoka-
ketjun työpaikkailmoituksissa 1.1.2010–28.2.2015.

Avainsana / Henkilökohtainen ominaisuus Työpaikkailmoitusten lukumäärä
Reippaus 2 329
Oma-aloitteisuus 1 789
Joustavuus 1 506
Itsenäinen työote 1 387
Vastuullisuus 1 130
Palveluhalu 995
Positiivisuus 881
Aktiivisuus 654
Ahkeruus 618
Myyntihenkisyys 569
Yhteensä 11 858

Lähde: Andolin, Järvinen ja Vataja 2015a.
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Osaamiseen ja ammattitaitoon liittyvissä termeissä eniten nousee esiin asiakaspalvelun 
tärkeys (taulukko 13). Lisäksi englannin kielen taito ja pakkaamiseen liittyvä osaaminen 
ovat tärkeitä. Listalla viidentenä oleva ”ammattitaito” tarkoittaa, että ilmoituksissa on eri 
tavoin korostettu aiemmin hankitun ammattitaidon merkitystä juuri siinä tehtävässä, jo-
hon uutta osaajaa ollaan rekrytoimassa. Tämä tietysti tarkoittaa monesti, että työnantaja 
edellyttää aiempaa kokemusta vastaavista tehtävistä.

Taulukko 13. Kymmenen eniten haettua osaamis- tai ammattitaito-ominaisuutta te-palvelut.fi-palvelussa julkaistuissa 
ruokaketjun työpaikkailmoituksissa 1.1.2010–28.2.2015.

Avainsana / Osaaminen ja ammattitaito Työpaikkailmoitusten lukumäärä
Asiakaspalvelu 2 162
Englannin kielen taito 1 284
Pakkaaminen 1 166
Ajokokemus / ajokortti 744
Ammattitaito 617
Tiimityöskentelytaidot 577
Ruotsin kielen taito 519
Esimiestyö 464
Kassatyöskentely 383
Tietotekniikan taidot 285
Yhteensä 8 201

Lähde: Andolin, Järvinen ja Vataja 2015a.

Työnhakijoille ei ilmoituksissa esitetty juurikaan täsmällisesti ilmaistuja koulutusvaatimuk-
sia. Toki aiemmassa kohdassa esitetyt osaamiset ja ammattitaidot edellyttävät erityyppisiä 
koulutuksia, mutta niitä ei ilmaistu ilmoituksissa. Ammatillista koulutusta tietenkin tarvi-
taan yleensä siihen, että on voinut saada kokemusta samantyyppisistä tehtävistä. Ainoat 
varsinaiset koulutukseen liittyvät avainsanat olivat

 � hygieniapassi    1 161 ilmoitusta
 � ravitsemusalan koulutus/kokemus      81 ilmoitusta.

Yhteenvetona voidaan vielä todeta, että työpaikkailmoitusanalyysi todisti ruokaketjun 
olevan laaja ja moninainen. Toimialoittain tarkasteltuna ruokaketjun työpaikkailmoituk-
sia tuli kaiken kaikkiaan yli 80 toimialalle. Vastaavasti ammattitarkastelussa ruokaketjun 
laajuutta kuvastaa se, että ilmoituksissa mainittiin yli 200 ammattia.

Ruokakaupan työpaikkailmoitukset
Ruokakaupan työpaikkailmoitusanalyysi on tehty toimialaan 4711 ja sen alatoimialoihin 
kuuluvien yritysten ilmoituksista. Toimialaa 4711 kutsutaan tässä nimellä ”Ruokakauppa”, 
vaikka täsmällisesti ottaen niiden myynnistä osa on muuta kuin suuhun pantavaa. Myyn-
nistä kuitenkin yli 50 prosenttia tulee elintarvikkeista, juomista ja tupakasta. Toimialaan 
4711 sisältyvät seuraavat alatoimialat: 

 � isot supermarketit (yli 1 000 m²)
 � pienet supermarketit (yli 400 m², enintään 1 000 m²)
 � valintamyymälät (yli 100 m², enintään 400 m²)
 � elintarvike-, makeis- ym. kioskit (enintään 100 m²).
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Ruokakaupan työpaikkailmoitusanalyysi on analysoitu erillisenä, jottei se liiaksi painottaisi 
ruokaketjun työpaikkailmoitusanalyysiä. 

Ruokakaupan yritykset julkaisivat yhteensä 8 744 työpaikkailmoitusta 1.1.2010–31.3.2015. 
Eniten ilmoituksia julkaistiin vuosittain helmi-maaliskuussa. Tämän selittää todennäköises-
ti kesätyöpaikkojen ilmoittelu. Vähiten työpaikkailmoituksia on jätetty kesä- ja joulukuus-
sa. Ruokakaupan, kuten monien muidenkin toimialojen työpaikkailmoittelu on vuodesta 
2011 vähentynyt. Syy on osaltaan talouden suhdanteessa, osin muiden rekrytointikana-
vien yleistymisessä. Lisäksi verkkokaupan kasvulla voi olla vaikutusta elintarvikkeiden, 
juomien ja tupakan erikoistumattoman vähittäiskaupan työpaikkailmoitteluun. Sen sijaan 
automaattikassojen määrä on ajanjaksolla ollut vielä vähäinen, eikä se luultavimmin juuri 
ole vaikuttanut työpaikkailmoitusten määrään.

Työpaikkailmoitusten eteläisen Suomen kasvukeskuksiin painottuva alueellinen jakauma 
kertoo luonnollisesti väestön ja työpaikkojen keskittymisestä. Työpaikkailmoituksia jul-
kaistiin eniten Uudellamaalla (46 %) ja toiseksi eniten Pirkanmaalla (11 %) ja Varsinais-
Suomessa (6 %). Toimialoittain tarkasteltuna eniten (51 %) ilmoituksia julkaistiin isojen 
supermarkettien toimialalla ja toiseksi eniten valintamyymälöiden toimialalla (36 %). 

Työpaikkailmoituksen julkaisi ajanjaksolla yhteensä 529 yritystä tai työnantajaa. Lidl Suomi 
Ky (1 565 ilmoitusta) ja HOK-Elanto Liiketoiminta Oy (1 537 ilmoitusta) olivat ahkerimpia 
ilmoittajia. Kolme seuraavaksi ahkerinta olivat Stockmann Oyj, Pirkanmaan Osuuskaup-
pa ja Rautakirja Oy. S-ryhmän työpaikkailmoituksia oli yhteensä 3 289, ja ne jakautuivat 
22 erillisen osuuskaupan osalle. S-ryhmän työpaikkailmoitukset kattoivat 38 prosenttia 
kaikista ilmoituksista. Keskon työpaikkailmoituksia on vaikea jäljittää ilmoitusaineistosta 
siitä syystä, että K-marketit, K-citymarketit ym. ovat kauppiasvetoisia yksittäisiä yrityksiä, 
joille ei löydy tietokannasta yhteistä K-nimittäjää.

Pääammattiluokittain tarkasteltuna valtaosa ruokakaupan työpaikkailmoituksista kohdis-
tui palvelu- ja myyntityöntekijöiden luokkaan. Näitä ilmoituksia oli yhteensä 7 536, joka 
on yli 86 prosenttia kaikista ilmoituksista. Eniten ilmoituksia tässä ryhmässä oli myyjän 
ammatissa (3 331) sekä ravintola- ja suurtaloustyöntekijöiden ammatissa (1 579).

Taulukosta 14 nähdään, mihin ammatteihin työpaikkailmoituksia eniten kohdistettiin. 
Myyjien sekä ravintola- ja suurtaloustyöntekijöiden osuus on huomattava. Näiden kahden 
ammatin yhteenlaskettu osuus kaikista työpaikkailmoituksista oli 56 prosenttia. Ammat-
tilistauksesta voi lisäksi havaita, että valtaosa niistä liittyy myyntiin ja asiakaspalveluun 
joko suoraan tai välillisesti.

Ruokakaupan työpaikkailmoitusten kaksi merkittävintä osaamistarvetta liittyivät asiakas-
palveluun ja reippauteen. Asiakaspalveluosaaminen näkyi jollain tapaa kirjattuna yli 5 000 
työpaikkailmoituksessa eli yli 57 prosentissa ilmoituksia. Reippauteen liittyviä sanoja oli 
ilmaistu miltei 3 500 ilmoituksessa, mikä on 39 prosenttia kaikista työpaikkailmoituksista.
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Taulukko 14. Kymmenen eniten haettua ammattia te-palvelut.fi-palvelussa julkaistuissa ruokakaupan työpaikkailmoi-
tuksissa ajanjaksolla 1.1.2010–31.3.2015.

Ammatti Työpaikkailmoitusten lukumäärä

Myyjät 3 331

Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät 1 579

Kioski- ja torimyyjät 612

Tarjoilijat 489

Kassanhoitajat ja lipunmyyjät 402

Myymäläesimiehet 306

Kahvila- ja baarimyyjät 277

Avustavat keittiötyöntekijät 249

Kauppiaat (pienyrittäjät) 176

Keittiöpäälliköt 124

Yhteensä 7 545

Lähde: Andolin, Järvinen ja Vataja 2015b.

Henkilökohtaisista ominaisuuksista eniten esiintyi reippauteen, joustavuuteen ja oma-
aloitteisuuteen liittyviä sanoja (taulukko 15). Näiden lisäksi kyky itsenäiseen työskente-
lyyn, paineensietokyky ja vastuullisuus koettiin työpaikkailmoitusten kirjoittajien mielestä 
merkittäviksi ominaisuuksiksi. Kaiken kaikkiaan ruokakaupan työpaikkailmoituksissa hae-
taan henkilökohtaisten ominaisuuksien osalta klassisen reipasta työntekijää, joka pärjää 
asiakaspalvelutilanteessa oma-aloitteisesti, itsenäisesti ja vastuullisesti.

Taulukko 15. Kymmenen eniten haettua henkilökohtaista ominaisuutta te-palvelut.fi-palvelussa julkaistuissa ruokakau-
pan työpaikkailmoituksissa 1.1.2010–31.3.2015.

Avainsana / Henkilökohtainen ominaisuus Työpaikkailmoitusten lukumäärä

Reippaus 3 428

Joustavuus 3 016

Aloitteellisuus, oma-aloitteisuus, omatoimisuus 2 137

Itsenäisyys 1 152

Paineensietokyky 894

Vastuullisuus 811

Positiivinen asenne 774

Aktiivisuus 732

Ahkeruus 605

Ripeys 408

Yhteensä 13 957

Lähde: Andolin, Järvinen ja Vataja 2015b.
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Taulukossa 16 kuvatuissa osaamiseen ja ammattitaitoon liittyvissä osaamistarpeissa ko-
rostuu asiakaspalvelun tärkeys. Ilmoitusaineistossa asiakaspalveluun liittyvää osaamista 
oli kuvattu 37 eri sanalla. Lisäksi sekä myynti- ja vuorovaikutustaidot eri muodoissa ovat 
hyvin edustettuina listalla. Kassankäyttö esitetään olennaisena osaamisena, ja esimiestai-
toja arvostetaan hyvin monessa ilmoituksessa. Listalla kuudentena oleva ”ammattitaito” 
tarkoittaa, että ilmoituksissa on eri tavoin korostettu aiemmin hankitun ammattitaidon 
merkitystä juuri siinä tehtävässä, johon uutta osaajaa ollaan rekrytoimassa. Tämä tietysti 
tarkoittaa monesti, että työnantaja edellyttää aiempaa kokemusta vastaavista tehtävistä.

Taulukko 16. Kymmenen eniten haettua osaamis- tai ammattitaito-ominaisuutta te-palvelut.fi -palvelussa julkaistuissa 
ruokakaupan työpaikkailmoituksissa 1.1.2010–31.3.2015.

Avainsana / Osaaminen ja ammattitaito Työpaikkailmoitusten lukumäärä

Asiakaspalvelu 5 008

Palveluasenne/-halu/-henkisyys 2 325

Yhteistyökyky/taidot 1 725

Kassa/kassatyö/osaaminen 1 220

Esimies 1 152

Ammattitaito 1 081

Myyntityö 678

Vuorovaikutustaidot 631

Englannin kielen taito 546

Tiimityö 487

Yhteensä 14 853

Lähde: Andolin, Järvinen ja Vataja 2015b.

Aiemmassa kohdassa esitetyt osaamiset ja ammattitaidot edellyttävät erityyppisiä tutkintoja 
ja koulutustaustaa, mutta niitä ei ilmaistu ilmoituksissa. Kokemus aiemmista tehtävistä 
tietenkin useimmiten merkitsee, että hakijalla on oltava alan ammatillista koulutusta. Var-
sinaiset koulutukseen liittyvät avainsanat olivat

 � hygieniapassi 1 683 ilmoitusta
 � anniskelupätevyys 915 ilmoitusta
 � ajokortti 74 ilmoitusta.

Muiden riittävästi osumia saaneiden avainsanojen listaus kertoo oluen ja toimisto-ohjel-
mien osaamistarpeista:

 � olut 05 ilmoitusta
 � muoti 181 ilmoitusta
 � Office 162 ilmoitusta
 � Excel 92 ilmoitusta
 � oma auto 57 ilmoitusta
 � Word 26 ilmoitusta.

Ammattitarkastelussa ruokakaupan monipuolisuutta kuvastavat työpaikkailmoitukset, jois-
sa mainittiin 137 ammattia. Suurin osa ruokakaupan työpaikkailmoituksista oli kohdistettu 
ammatteihin, joissa on paljon työllisiä ja joissa ei vaadita korkeaa koulutusta, kuten esimer-
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kiksi myyjän ammatti. Tämä on tietysti selvä asia ruokakaupassa, kuten myös koko ruoka-
ketjussa. Ylipäätään eniten työpaikkailmoituksia ilmoitetaan yleensä niihin ammatteihin, 
joissa työllisiä on eniten ja työpaikkojen vaihtuvuus on suurinta. Ruokaketjun ilmoituksissa 
kesätyösesonki nousi alalle ominaisena seikkana esiin myös työpaikkailmoituksissa.

Ruokakauppa on ylipäätään uudistunut viime vuosien aikana, ja erilaiset lisäpalvelut, jotka 
aiemmin tuotettiin muissa yhteyksissä, ovat nykyisin kauppojen peruspalveluita. Näitä 
ovat muun muassa posti- ja pakettipalvelut sekä osaamistarvelistauksessa esille noussut 
Veikkauksen pelien osaaminen.

3.6 Osaamistarpeet C&Q-haastatteluissa
C&Q Systems Oy:n tietokanta sisältää haastattelutietoja yritysten ja organisaatioiden hen-
kilöstö- ja osaamistarpeista nyt ja tulevaisuudessa. Ruokaketjun osalta aineisto koostui 
vuosina 2010–2015 haastatelluista 33 yrityksestä ja organisaatiosta. Näistä vastaajista kaksi 
kolmannesta edusti teollisuutta. Loppu kolmannes koostui alkutuotannosta, kaupasta ja 
muista toimijoista. Henkilöstömäärä, jota haastatteluissa käsiteltiin, oli kokonaisuudessaan 
2 412 ammattilaista. Tästä henkilömäärästä lähes puolet oli kuitenkin peräisin yhden 
kaupanalan vastaajan taholta. Yleisesti ottaen vastauksia voi kuitenkin pitää vastaajien 
määrän perusteella elintarviketeollisuuden näkemyksinä. Haastateltujen organisaatioiden 
lukumäärä on erittäin pieni suhteessa koko ruokaketjun yritysmäärään. Analyysin tuloksia 
voi tästä syystä pitää vain suuntaa antavina.

Haastatteluissa ja aineiston analysoinnissa sovellettiin C&Q Systems Oy:n omaa kvalifi-
kaatioiden luokitusjärjestelmää, joka sisältää yli 10 000 eri kvalifikaatiota eli osaamista. 
Haastatteluissa kerättiin tietoa ruokatuotannon yritysten osaamistarpeista nyt ja tulevaisuu-
dessa, lisäosaamistarpeista ja rekrytointitarpeista (ks. taulukko 17). Tulevaisuus ajoitettiin 
haastatteluissa 3–5 vuoden päähän nykyhetkestä.

Taulukko 17. C&Q-osaamistarveryhmät.

Osaamistarvekategoria Sisältö

Nykyiset osaamistarpeet Tällä hetkellä jokapäiväisessä työssä työntekijöiltä vaadittavat osaamistarpeet

Tulevaisuuden osaamistarpeet Osaamistarpeet, joita yritykset erityisesti tarvitsevat tulevaisuudessa

Välittömät lisäosaamistarpeet Tällä hetkellä vallitseva osaamisvajaus yrityksissä

Rekrytoitavilta vaadittavat osaamistarpeet Tällä hetkellä rekrytoinneissa korostuvat osaamistarpeet

Lähde: C&Q Systems Oy, Taina Hanhinen.

Nykyiset ja tulevat osaamistarpeet
Haastatteluaineiston perusteella ruokaketjun osaamistarpeet muuttuvat tulevaisuudessa. 
Taulukossa 18 on kuvattu kymmenen yleisintä osaamistarvetta tällä hetkellä ja tulevai-
suudessa. Haastattelukysymykset olivat: NYKYHETKI: Mitä tietoja ja taitoja organisaatios-
sanne tällä hetkellä työskenteleviltä työssä edellytetään? TULEVAISUUS: Mitkä osaamiset 
tulevaisuudessa organisaatiossanne korostuvat ja mitä aivan uutta osaamista tullaan tar-
vitsemaan? Osaamistarpeiden nykytilaa koskevaan kysymykseen vastasi 33 organisaatiota 
ja tulevaisuutta koskevaan kysymykseen 32 organisaatiota.
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Taulukko 18. Ruokaketjun osaamistarpeet nyt ja 3–5 vuoden kuluttua tulevaisuudessa.

NYKYTILA TULEVAISUUS
Osaamistarve Vastanneiden 

organisaatioiden 
lukumäärä

Osaamistarve Vastanneiden 
organisaatioiden 
lukumäärä

1 Oma-aloitteisuus, itsenäinen ote 
työhön, omatoimisuus, itseohjau-
tuvuus

14 1 Tieto- ja viestintätekniikan perus-
taidot, IT-perustaidot, yleisimpien 
työvälineohjelmien käyttötaidot

19

2 Tarkka, järjestelmällinen, huolelli-
nen toimintatapa

13 2 Vuorovaikutus-, viestintä- ja 
kommunikointitaidot

11

3 Hygieniaosaamistodistuksen 
ja/tai hygieniapassin antama 
pätevyys

12 3 Englannin kielen perustaito 8

4 Tieto- ja viestintätekniikan perus-
taidot, IT-perustaidot, yleisimpien 
työvälineohjelmien käyttötaidot

11 4 Yksikköprosessien hoitoon liittyvä 
ohjausten ja säätöjen hallinta; 
prosessiautomaation hallinta

8

5 Palvelualttius, asiakaspalvelu-
taidot

11 5 Laatujärjestelmän ja laatustandar-
dien tuntemus

6

6 Vuorovaikutus-, viestintä- ja 
kommunikointitaidot

10 6 Henkilöstön johtamistaidot 6

7 Englannin kielen perustaito 10 7 Yhteistyökykyisyys; yhteistyötai-
dot työyhteisössä

6

8 Esimiestaidot 10 8 Priorisointikyky; asian kiireellisyy-
den ja tärkeyden arviointitaito

6

9 Trukkikortti, suorittanut trukinkul-
jettajakurssin

9 9 Moniosaaja, monitaitoisuus; työn 
monialainen hallinta

6

10 Elintarvikealan hygieniatietous 7 10 Dieettitietous, ruoka-allergiatie-
tous, erityisruokavaliotuntemus, 
allergeenien tuntemus

5

10 Organisaation ja liiketoiminnan 
johtamistaidot

5

10 Suhteiden luomisen ja verkostoi-
tumisen taidot; kumppanuusajat-
telun sisäistäminen

5

10 Myyntitaidot, kaupantekotaito, 
myyntitekniikan ja myyntityön 
hallinta

5

10 Elintarvikealan yrityksen valmis-
tusprosessin tuntemus raaka-
aineesta tuotteeksi

5

Lähde: C&Q Systems Oy, Taina Hanhinen.

Haastatteluaineistosta voi päätellä, että osaamistarpeet muuttuvat tulevaisuudessa. Vain 
kolme nykyistä osaamistarvetta kymmenestä tärkeimmästä ovat tärkeitä myös tulevaisuu-
dessa: tietotekniset taidot, kommunikointitaidot ja englannin kieli (taulukon 18 siniset 
rivit). Merkillepantavaa on myös se, että kummallakaan puolella taulukkoa ei ole kovin 
montaa nimenomaan elintarvikkeisiin tai ruokaketjuun liittyvää osaamista. Useimmat ovat 
yleisiä työelämässä ja liiketoiminnassa tarvittavia taitoja. 
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Nykyisten ja tulevien osaamistarpeiden muutosta voisi luonnehtia myös niin, että osaami-
sen yleinen vaativuus nousee. Nykyisin tärkeitä osaamistarpeita ovat ns. ”hyvän tyypin” 
osaamiset (oma-aloitteisuus, huolellisuus ja palvelualttius) ja erilaiset sertifikaatit (hygie-
niapassi, trukkikortti). Tulevaisuudessa halutaan prosessiautomaatio-osaamista, laatujär-
jestelmäosaamista sekä johtamis- ja verkosto-osaamista.

Osaamistarpeet rekrytoinneissa
Haastatteluissa kysyttiin myös sitä, missä ammateissa organisaatioilla on osaamispuutteita 
ja millaiset ammattinimikkeet korostuvat tällä hetkellä rekrytoinneissa. Kysymykseen, jos-
sa tiedusteltiin ammattinimikkeitä, joissa esiintyy eniten lisäosaamistarvetta, vastasi vain 
22 organisaatiota. Aineisto kattoi yhteensä 799 ammattilaista ja 53 ammattia. Aineisto on 
koko ruokaketju huomioon ottaen niin suppea, että vastausjakaumista ei voi tehdä mitään 
johtopäätöksiä. Sekä vastaajien lukumäärällä että henkilöstömäärällä mitattuna eniten 
osaamispuutteita oli varastotyöntekijä- ja varastokeräilijä-ammattinimikkeillä. Rekrytoin-
tien kohdentumista koskevaan kysymykseen vastasi vielä edellistäkin harvempi vastaaja, 
vain 14 työnantajaa. Jälleen listan kärjessä olivat pakkaamotyöntekijät ja varastotyöntekijät.

3.7 Toimintaympäristöanalyysin johtopäätökset
Koko alkutuotantotoimialalla, johon siis kuuluu muutakin kuin maataloutta ja muuta elin-
tarvikkeiden alkutuotantoa, työllisten määrän on ennakoitu ensin kasvavan 2020-luvun 
alkupuolelle ja sitten supistuvan vuoteen 2030 mennessä. Koko jakson keskimääräisen 
kasvun on ennustettu olevan 10 prosenttia vuodesta 2011 vuoteen 2030. Maatalousyrittäji-
en keski-ikä on noussut neljällä vuodella vuodesta 2000. Maatalousyrittäjien ikääntymisen 
ohella maatilojen koot ovat kasvaneet ja lukumäärä vähentynyt. Tällä hetkellä esimerkiksi 
yli 50-vuotiaiden viljelijöiden tiloista noin 40 prosentilla on jatkaja tiedossa. Tilojen toi-
minnan jatkuvuus ja onnistuneet sukupolvenvaihdokset ovat perusedellytys työvoiman 
kysynnän kasvulle maataloudessa. 

Maatalous- ja puutarha-ala ovat edelleen maaseudun tärkeä työllistäjä. Vuonna 2013 Suo-
messa oli yli 54 000 maatalous- ja puutarha-alan yritystä ja ala työllisti 150 000 ihmistä, 
joukossa myös ulkomaisia työntekijöitä. Puutarha- ja viljelyalat ovatkin rakennusalan sekä 
metalli- ja konepajateollisuuden ohessa yleisimpiä aloja, joilla on runsaasti ulkomaista 
työvoimaa. Maatalous- ja puutarha-alojen yrittäjien ja työntekijöiden ammattiryhmiin on 
vuosien 2008–2025 aikana ennakoitu avautuvan noin 25 000 uutta työpaikkaa. Vaikka 
elintarvikkeiden alkutuotannon ei arvella olevan varsinainen kasvuala, pitää uutta työ-
voimaa kuitenkin kouluttaa osittain uudenlaisiin osaamistarpeisiin myös tulevaisuudessa.

Elintarviketeollisuus on Suomen kuudesta teollisuuden alasta neljänneksi suurin met-
sä-, metalli- ja kemianteollisuuden jälkeen. Elintarviketeollisuuden toimintaympäristö on 
muuttunut yhä haastavammaksi, ja se on tullut entistä riippuvaisemmaksi kotimaisesta 
kysynnästä. Yritysrakenteellisesti elintarvikkeiden jalostus on kuitenkin keskittynyt muuta-
mille suurille toimijoille, ja kaikki suuret valmistajat toimivat kansainvälisillä markkinoilla, 
lähinnä Suomen lähialueilla. Suurten toimijoiden rinnalla toimii myös pienempiä, alle 
neljä henkilöä työllistäviä yrityksiä. Näiden yritysten osuus elintarvikeyritysten kokonais-
lukumäärästä on noin 70 prosenttia. Keskittyminen vaikeuttaa pienten toimijoiden pääsyä 
laajemmille markkinoille. Niillä voi tulevaisuudessa kuitenkin olla paikkansa erityisesti 
lähiruokatuotannossa, jonka on sanottu toimivan elintarviketeollisuudessa vastavoimana 
erityisesti ulkomaisia toimijoita vastaan. Ilmastonmuutos ja ympäristön kuormitus vaikut-
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tavat kuluttajien ostokäyttäytymiseen ja lähiruoka mielletään eettisesti, taloudellisesti ja 
sosiaalisesti ruokatuotannon kestäväksi kehitykseksi.

Ruokaketjun teollisuudessa tarvitaan tulevaisuudessa uuden työvoiman koulutusta sa-
moista syistä kuin alkutuotannossakin. Työvoimaa on koulutettava, koska merkittävä osa 
tämänhetkisestä työvoimasta poistuu ikääntyessään. Työvoimaa on koulutettava myös 
siksi, että liiketoiminta muuntuu ja leviää uusille osaamisalueille. Kaiken kaikkiaan elin-
tarviketeollisuuden työllisyyden on ennustettu kasvavan tulevaisuudessa.

Elintarvikkeiden kauppa muodostaa noin 80 prosenttia päivittäistavarakaupan arvosta. 
Kaupan toimijat ovat suurimmaksi osaksi kotimaisia, ja toiminta on keskittynyt suuriin tuk-
ku- ja vähittäiskaupan ketjuihin. Vähittäiskaupan ketjut ovat keskittäneet tukkutoiminnan 
omille tytäryhtiöilleen. Vähittäiskaupan työvoima- ja osaamistarpeita on tarkasteltu erik-
seen toisessa ennakointiprosessissa samaan aikaan tämän käsillä olevan prosessin kanssa. 
Kaupan koulutustarpeisiin pätee kuitenkin sama perusperiaate kuin edellä kuvatuissa 
elintarviketeollisuudessa ja alkutuotannossa. Koulutusta tarvitaan aina korvaamaan ikään-
tymisen takia poistuva työvoima ja tarjoamaan uutta osaamista muuntuvalle työelämälle.

Millaista uutta osaamista ruokaketjussa näytetään tarvittavan tulevaisuudessa? Maatalous-
yritysten koon kasvaminen edellyttää parempaa yritysjohtamisen ja tuotantoteknologian 
osaamista. Koulutuksen ennakoinnissa onkin oletettu, että suurempi osa maatalousyrittä-
jistä hankkisi ammattikorkeakoulutuksen. Ammattikorkeakoulutuksen aloittajatarpeen on 
ennakoitu olevan tulevaisuudessa 50 prosenttia korkeampi viime vuosien aloittajamääriin 
verrattuna. 

Elintarvikealan suurten ja pienempienkin yritysten kasvun mahdollisuudet ovat viennin 
ohella tuotteiden erilaistamisessa ja jalostusarvon kasvattamisessa. Kehitys vaatii rinnal-
leen tutkimus- ja tuotekehitysosaamista. Eri teknologian sektoreille (muun muassa gee-
niteknologia, nanoteknologia, bioteknologia) tarvitaan erityisosaamista. Biotalouden ja 
kestävän luonnonvaratalouden osaamistarpeet (muun muassa luonnonvarojen kestävä 
käyttö, ekosysteemipalveluiden turvaaminen ja kestävä materiaalikierto) heijastuvat alku-
tuotantoon painottuvaan luonnonvara- ja ympäristöalan koulutuksiin. Tärkeää on myös 
tunnistaa luonnonvara- ja ympäristöalaan sisältyvien eri alojen mahdollisuudet kestävien 
ratkaisujen edistämisessä. 

Millaista työvoimaa ja osaamista viime vuosina on alalle rekrytoitu? Työpaikkailmoituksis-
sa on haettu määrällisesti eniten ruokaketjun palvelu- ja myyntityöntekijöitä. Ruokaketjun 
alan laadulliset osaamistarpeet muuttuvat tulevaisuudessa. Työpaikkailmoitusten mukaan 
eniten on tarvittu ja tullaan tulevaisuudessa tarvitsemaan 

 � tieto- ja viestintätekniikan perustaitoja sekä yleisimpien työvälineohjelmien käyttö-
taitoja

 � vuorovaikutus-, viestintä- ja kommunikointitaitoja
 � englannin kielen perustaitoa.

Tulevaisuuden osaamistarpeista vähemmistö liittyy vain ja ainoastaan ruokaan. Valtaosa 
osaamistarpeista liittyy työelämän vaatimiin sosiaalisiin ja liiketoiminnallisiin taitoihin tai 
teknologiaosaamiseen. Lisäksi on arvioitu, että ilmastonmuutos ja ympäristön kuormitus 
vaikuttavat kuluttajien ostokäyttäytymiseen. Lähiruoka mielletään eettisesti, taloudellisesti 
ja sosiaalisesti ruokatuotannon kestäväksi kehitykseksi.
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4 Ruokaketjun muutosvoimat

Ennakointiryhmä hahmotteli ruokaketjuun vaikuttavat tulevaisuuden muutosvoimat en-
simmäisessä ja toisessa työpajassa. Useiden äänestysten, tärkeysjärjestyksen miettimisen 
ja uudelleen järjestelyjen jälkeen muutosvoimat aseteltiin lopuksi järjestykseen, jossa 
edetään globalisaatiosta, kansainvälisistä markkinoista ja yritysten liiketoimintaympäris-
töstä teknologisen kehityksen ja tutkimuksen kautta ekologiaan, ympäristökysymyksiin. 
Lopulta päädytään ihmiseen ja kuluttajiin sekä heidän arvoihinsa ja valintoihinsa. Tämä 
esittämisjärjestys ei ole tärkeysjärjestys. Tavoitteena on ollut edetä niin, että asiat asettuvat 
loogisesti suhteessa toisiinsa.  

Globalisaatio
ja kilpailukyky

Digitalisoituminen

Korostuva
vastuullisuus

Kuluttajien
eriytyvä tahto

Isot ympäristö-
muutokset

Tuotantoketjun
turvallisuus ja
huoltovarmuus

Teknologinen
kehitys

Ruokapolitiikka
ja sääntely

Kaupungistuminen
Terveys,

ikääntyminen ja
eliniän kasvu

Kuvio 18. Ruokaketjuun vaikuttavat tulevaisuuden muutosvoimat.

4.1 Globalisaatio ja kilpailukyky
Globalisaatio on monitahoinen ilmiö, jossa useat asiat kytkeytyvät toisiinsa. Ristiinkytkey-
tyvät teemat voisi kiteyttäen ryhmitellä kolmeen tahoon: talous, teknologia ja ihminen. 
Yritystoiminnassa globalisaatio merkitsee kiristyvää kilpailua ylikansallisilla markkinoilla. 
Menestyäkseen yritysten on oltava tehokkaampia ja erikoistuttava aloille, joilla voi toimia 
kotimarkkinoita laajemmilla kentillä. Kustannusten minimointi johtaa keskittymiseen ja 
mittakaavaetujen hankkimiseen. Samalla on erikoistuttava, mikä edellyttää, että on käy-
tettävissä parasta mahdollista osaamista ja teknologiaa. Kaikki tämä johtaa siihen, että on 
pakko verkostoitua jopa maapallonlaajuisesti. Kilpailussa menestyminen on useimmiten 
mahdotonta, jos toimii yksin. Verkostot voivat perustua esimerkiksi tuotannolliseen yh-
teistyöhön, tuotekehitykseen, markkinointiin, jakeluun tai tiedon hallintaan.
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Globalisaatio vaikuttaa ensimmäisenä teollisuuteen. Teollisuudessa globalisaatio tuo mu-
kanaan ylikansallisia yrityskauppoja ja yhteenliittymiä sekä verkostoitumista. Myös sel-
lainen työ, joka on halvempaa ja mahdollista teettää muualla kuin Suomessa, poistuu 
alueelta. Samalla kiristyvä kilpailu pakottaa investoimaan uuteen teknologiaan. Kehitys 
todennäköisesti johtaa siihen, että teollisuuden työvoimatarve pitkällä aikavälillä supistuu, 
vaikka ikääntymisestä aiheutuukin väliaikaisia tarpeita paikata suuria poistumia. Voi olla 
myös niin, että uusi teknologia (paikallisvalmistus, digitalisoituminen ym.) mahdollistaa 
teollisen valmistuksen paluun Suomeen.

Ruokamarkkinat muotoutuvat uudelleen mutta tarjoavat samalla valtavat mahdollisuu-
det – niin viennille kuin tuonnillekin. Chindiassa (Kiina+Intia) varttuu yli miljardi alle 
25-vuotiasta nuorta aikuista. Tämä on saman verran kuin on yhteensä ihmisiä Euroopas-
sa, Yhdysvalloissa ja Australiassa. Afrikassa odottavat valtavat markkinat. Toki Suomelle 
EU-markkinat ovat ensisijaiset ja riittävät myös kokonsa puolesta. Suuret ylikansalliset 
elintarvikeyritykset kasvavat suuremmiksi. Voi olettaa, että syntyy entistä keskittyneem-
piä sateenvarjomaisia jakelujärjestelmiä, joihin mukaan pääseminen on suomalaistenkin 
yritysten elinehto. Yritykset ryvästyvät ryhmiksi ja asiakkaat perheiksi niiden ympärille.

Toisaalta voi olettaa, että pienilläkin paikallisilla – globaalissa mittakaavassa suomalaisilla 
– yrityksillä olisi mahdollisuus menestyä ja kasvattaa liiketoimintaansa. Toki Suomellakin 
on paikalliset kotimarkkinansa, jotka kuitenkin ovat lopulta ensisijaiset. Eikä voi jättää 
huomiotta elintarviketurvallisuuteen, raaka-aineiden jäljitettävyyteen ja huoltovarmuuteen 
liittyviä näkökohtia. Pienten yritysten mahdollisuudet lienevät innovatiivisuudessa, erikois-
tumisessa tai paikallisuudessa. Myös joukkoistaminen (crowd sourcing) ja osallistava tuo-
tekehitys tietoverkoissa saattavat tarjota pienille yrityksille mahdollisuuden globaaliinkin 
menetykseen. Suomalaisen ruokaketjun mahdollisuudet globaaleilla markkinoilla eivät 
ole bulkkituotteissa vaan omaleimaisissa erikoistuotteissa. Tässä kilpailussa menestymistä 
edesauttaisi se, että suomalainen ruokaketju voisi sujuvasti sopeuttaa tarjontansa kansain-
väliseen lainsäädäntöön ja säännösympäristöön.

Globalisaatio ei kosketa vain liiketoimintaa. Informaatio- ja kommunikaatioteknologian 
nopea kehitys on globalisoinut myös ihmisten elämän. Kaikki on kansainvälistä: kulut-
taminen, työelämä, ystävyyssuhteet, harrastaminen ja vapaa-aika – ja ruoka. Tulevai-
suudessa ruokamarkkinat monikulttuuristuvat ja fragmentoituvat entisestään. Kotimaisille 
ruokamarkkinoille ilmaantuu yhä uusia kulttuuriperinteitä, kun ulkomailta peräisin olevan 
väestön osuus kasvaa. Elintarvikkeista on tulevaisuudessa diversifioitava erilaisia versioi-
ta erilaisille asiakasryhmille. Toisaalta tuotteet on muokattava myös viennissä erilaisiksi 
riippuen siitä, millaiseen kulttuuriympäristöön niitä toimitetaan. Ruokamarkkinat ovat 
toisaalta globaalin yhtenäiset mutta samalla monikulttuuriset. Voi olla, että lisääntyvä kan-
sainvälisyys saa aikaan myös vastavoiman, jossa kiinnostus kotimaisia, puhtaita, turvallisia 
ruokia kohtaan kasvaa.

4.2 Ruokapolitiikka ja sääntely
Kilpailun kiristyessä Suomessa on harjoitettava aktiivista ruokapolitiikkaa. Kotimaista tuo-
tantoa ja ylijäämäistä elintarvikkeiden vaihtotasetta on pyrittävä tukemaan poliittisilla 
valinnoilla aina kun se on mahdollista. Yhä useammista teollisista tuotteista alkaa olla 
hankalaa määritellä, ovatko ne kotimaista tuotantoa vai eivät. Ruoan osalta tämä on jäljitet-
tävyyden parantuessa mahdollista. Esimerkkinä aktiivisesta ruokapolitiikasta voisi mainita 
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julkiset ruokahankinnat. Kouluruokailun sekä seniori- ja lastenruokailun pitäisi perustua 
tietoisiin kotimaisiin valintoihin.

On luonnollista, että elintarvikkeiden raaka-aineita, jalosteita, jakelua ja kauppaa valvotaan 
ja säädöksin varmistetaan niiden turvallisuus ja laatu. Ruokaketjun toimintaympäristölle 
luonnollinen sääntely ja sen jatkuva lisääntyminen on myös yleisempi tulevaisuuden tren-
di. Globalisaation ja verkostoitumisen edetessä erilaiset yhteenliittymät integroituvat yhä 
suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Tämä monimutkaistuminen ilmenee institutionalisoitumi-
sena sekä sopimusten ja sääntöjen lisääntymisenä. Tulevaisuus saattaa näyttää juristien 
valtakaudelta. Tulevaisuuden mosaiikkimaisessa yhteiskunnassa sopimusten laatiminen 
monimutkaistuu kansainvälisesti, kansallisesti ja organisaatioiden välillä. Eri näkökulmia 
ja osapuolia on enemmän ja pitkän aikavälin sitovuutta on vaikea saavuttaa muutostahdin 
nopeutuessa. Sopimusten määrä kasvaa, kun monimutkaistuvaa maailmaa pyritään hallit-
semaan. Tulevaisuudessa on enemmän sääntöjä, enemmän asetuksia ja lakeja, enemmän 
sopimuksia ja enemmän erilaisia oheisinstituutioita.

Regulaation lisääntyminen hankaloittaa erityisesti pienten yritysten toimintaa. Valvonta 
lisää byrokratiaa, aiheuttaa kustannuksia ja monimutkaistaa toimintaa. Sääntely hanka-
loittaa uusien teknologioiden käyttöönottoa ja tuotekehitystä. Sääntely ei ole omiaan 
vahvistamaan kansainvälistä kilpailukykyä. Toisaalta tuotteiden korkea laatu ja turvalli-
suus ovat kilpailuetuja, mutta nämä ominaisuudet mittautuvat markkinoilla omavalvonnan 
tuloksena. 

Globaaleilla markkinoilla kehitys hankaloittaa myös suomalaisen ruokaketjun toimintaa, 
koska meillä ei ole mahdollisuutta asettaa säädöksiä. Olemme sopeutujan asemassa. Jotta 
suomalainen ruokaketju kykenisi mahdollisimman joustavasti sopeutumaan kansainväli-
siin markkinoihin, pitäisi oman regulaatiomme olla pikemminkin mahdollistava kuin ra-
joittava. Regulaatio voi olla tulevaisuudessa myös mahdollisuus, jos Suomi pystyy olemaan 
mukana säädösten ja standardien määrittelyssä. Esimerkkinä tästä ovat matkapuhelinten 
gsm-standardit, jotka avasivat aikoinaan pienelle toimijalle ovet globaaleille markkinoille. 
Suomen ruokaketjulle on ensiarvoisen tärkeää olla mukana alan kansainvälisten instituu-
tioiden toiminnassa.

4.3 Tuotantoketjun turvallisuus ja huoltovarmuus
Globaaleiden ruokamarkkinoiden avautuessa ja kilpailun kiristyessä elintarvikkeiden 
tuonti lisääntyy, koska hinta on määräävä tekijä ruokakaupassa. Samalla kuitenkin ruo-
katuotteiden laadun ja turvallisuuden merkitys nousee. Tuontituotteiden turvallisuus on 
pystyttävä varmistamaan. Ruoan jäljitettävyyden pitäisi olla aukoton ja läpinäkyvä tuote-
kohtaisesti. Sama koskee tietysti kääntäen myös Suomessa tuotettuja elintarvikkeita. Erin-
omaista jäljitettävyyttä, läpinäkyvyyttä ja turvallisuutta voidaan käyttää jopa suomalaisen 
ruoan kilpailuetuna kansainvälisillä markkinoilla. Samalla menestyvä suomalainen ruoka 
turvaa Suomen huoltovarmuutta pitämällä yllä kotimaista raaka-ainetuotantoa ja jalostusta.

Vaikka suomalainen ruokaketju ei voi yksin vaikuttaa maailman ruokamarkkinoiden vas-
tuullisuuteen ja turvallisuuteen, voi oma segmenttimme löytyä tulevaisuudessa juuri turval-
lisista tuotteista. Tämä tarkoittaa tietenkin laadukkaan raaka-ainetuotannon ja jalostuksen 
ylläpitämistä. Tässä työssä tarvitaan sääntöjä, valvontaa, laaduntarkkailua ja analytiikkaa.
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Tulevaisuudessa yhä merkittävämpi rooli ruokaketjun turvallisuudessa on uuden digi-
taaliteknologian kehittämisellä ja käyttöön otolla. Ruokaturvallisuusteknologia koostuu 
jäljitettävyyden, analysoinnin ja tietoliikenteen kehittämisestä muun muassa sellaisilla 
teknologiasovellusten aloilla kuin anturiteknologia, koneaistiteknologia, printattava kom-
munikaatioteknologia, tekoäly, paikkatietoteknologia, älykkäät hinnoittelu- ja kassajärjes-
telmät sekä älykkäät verkkokauppa- ja jakelujärjestelmät. Keskeistä on, että ruoka-asiakas 
voi itse halutessaan reaaliaikaisesti tarkistaa ja valvoa tuotteen alkuperää, kulkureittejä, 
koostumusta ja hinnanmuodostusta. Pelkkä turvallinen tuotanto ja turvalliset tuotteet ei-
vät riitä kilpailuedun vahvistamiseen etenkään vientimarkkinoilla, vaikka laadukas tuote 
puhuukin puolestaan. Tarvitaan myös tehokasta asian markkinointia.

4.4 Kaupungistuminen
Keskittyminen ja kaupungistuminen ovat pitkään jatkuneita ilmiöitä niin Suomessa kuin 
maailmanlaajuisesti. Mitään merkkejä kehityksen kääntymisestä päinvastaiseksi ei ole 
näkyvissä. Joskus paikallinen tai alueellinen hajautuva liike kaupungeista ympäröiville 
alueille on tulkittu tällaiseksi käänteeksi. Todellisuudessa se kuitenkin on vain keskitty-
miskehityksen uusi vaihe, jossa kaupunki tai kaupunkiseutu jatkuvan keskittymisen seu-
rauksena tulvii yli äyräidensä – ihmisiä ja yrityksiä siirtyy kalliilta ja ahtaalta ydinalueelta 
väljemmille reuna-alueille. 

Globaaleissa kiristyvän kilpailun olosuhteissa on etu, jos yritys sijaitsee pääoma-, tieto-, 
osaamis- ja teknologiavirtojen läheisyydessä – mieluimmin solmukohdissa. Globalisaatio 
edistää osaltaan maantieteellistä keskittymistä kaupunkeihin, kaupunkiseuduille ja metro-
poleihin. Tämä merkitsee aluerakenteellisia muutoksia, joissa yritystoiminta, työvoima ja 
asuminen sijoittuvat uudelleen. Jatkuvasti etenevä keskittyminen saa aikaan myös ruuh-
ka- ja ympäristöongelmia. 

Kaupungistumisen myötä ruoan ja sen tuotannon merkitys ihmisten elämässä saattaa pie-
nentyä tulevaisuudessa. Maatalouden keskittyessä ja väestön siirtyessä kasvukeskuksiin 
ruoan tuotanto on yhä harvemmissa käsissä. Ihmiset etääntyvät ruoan alkutuotannosta. 
Elintason noustessa yhä pienempi osa ansiotuloista käytetään ruokaan. Ruoan rooli ihmis-
ten arjessa pienenee. Ymmärrys siitä, mistä ruoka tulee, uhkaa kadota. Tästä seuraa ruoan 
roolin pieneneminen myös päätöksenteossa: alan koulutus, tutkimus ja kehittämistyö eivät 
saa ansaitsemaansa huomiota.

Keskittyminen johtaa maaseudun autioitumiseen. Maatalousalueiden infrastruktuuri, tuo-
tantotilat ja laitteet sekä asunnot jäävät vaille käyttöä, ja niiden arvo romahtaa. Edellytykset 
ruoan tuotannolle häviävät. Myös ruokakauppa keskittyy yhä harvempiin maantieteelli-
siin pisteisiin. Lähikaupat häviävät, ja ihmisten on kuljettava ruoan luo, päinvastoin kuin 
ennen. Toisaalta digitalisoituminen ja teknologinen kehitys voi verkkokaupan yleistyessä 
lisätä kotimaisten ruokatuotteiden kysyntää ja helpottaa tuotteiden suorajakelua.

Kaupungistuminen voi tuoda ruokaketjulle myös mahdollisuuksia. Kaupunkikulttuuri voi 
luoda kysyntää uudentyyppisille ruokatuotteille ja ruokapalveluille. Kaupunkiviljely saat-
taa lisääntyä tee itse -kulttuurin yleistyessä. Lähiruoan tuotanto voi kehittyä ja saada uusia 
muotoja kaupunki-maaseutuyhteistyöstä, esimerkiksi ruokapiireinä tai vaikkapa vuokraa 
lehmä -tyyppisenä toimintana. Kaupunkilaisilla voisi olla tulevaisuudessa mahdollisuus 
tulla tilanhoitajiksi. Lapsilla olisi mahdollisuus päästä käsiksi multaan.
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4.5 Teknologinen kehitys
Teknologian kiihtyvä kehitys on tulevaisuuden muutosvoimista merkittävin. Vaikka muu-
tosteemoja ei tässä luvussa olekaan asetettu tärkeysjärjestykseen, mainittakoon kuitenkin, 
että tätä mieltä oli myös ruokaketjun ennakointiryhmä. Teknologinen kehitys tulee vai-
kuttamaan ruokaketjuun tulevaisuudessa kaikkein eniten.

Teknologia on monitahoinen teemakokonaisuus. Ei oikeastaan ole olemassa mitään ruo-
kateknologiaa tai elintarviketeknologiaa, vaan useimmat teknologian lajit ovat mukana 
myös ruokaketjussa. Teknologian eri tyyppien tulevaisuudennäkymien erittely on tässä yh-
teydessä mahdotonta, koska lajeja on lukuisia. Kaikkein keskeisin teknologian sektori on 
informaatio- ja kommunikaatioteknologia. Tätä teemaa käsitellään tarkemmin seuraavassa 
alaluvussa Digitalisoituminen. Muita ruokaketjuunkin vaikuttavia teknologian tyyppejä 
ovat muun muassa geeniteknologia, bioteknologia, materiaaliteknologia, energiatekno-
logia, automaatio, robotiikka, koneaistien kehitys, kyborgiteknologia ja niin edelleen. 

Ruokaketjun tuotekehitykselle keskeisiä teknologian sektoreita ovat geeniteknologia ja 
bioteknologia. Niiden avulla kehitetään esimerkiksi uusia kasvilajikkeita tai eläimiä tai 
uusia ominaisuuksia olemassa oleviin. Tässä tematiikassa on myös eettisiä kysymyksiä, 
mutta voi olla, että tulevaisuudessa ihmiskunta joutuu tekemään valintoja varmistaakseen 
ruoan riittävyyden. Ensimmäinen ihmisravinnoksi tarkoitettu muuntogeeninen (GM) eläin 
on saanut myyntiluvan Yhdysvalloissa marraskuussa 2015. Tämä turskalohi kasvaa nope-
ammin kuin tavallinen lohi ja vieläpä samaa vauhtia vuodenajasta riippumatta.

Tuotannon ja jalostuksen kannalta ruokaketjulle merkittävä teknologiasektori muodostuu 
automaatiosta ja robotiikasta. Tähän sisältyvät muun muassa mekatroniikka, prosessien 
ohjausjärjestelmät, sensorit, itseohjautuvat ja itsesäätyvät tunnistimet, 3D-suunnittelu, ani-
maatiosovellukset, puheohjaus ja konenäkö.

Ruokaketjun kannalta oleellista teknologian kehityksessä on sen jatkuva herkeämätön 
seuranta ja nopea reagointi paitsi yrityksissä myös koulutuksessa, tutkimuksessa ja julki-
sella sektorilla. Suomessa on perinteisesti osattu hyvin uusien teknologioiden omaksumi-
nen. Tämän kyvyn säilymisestä on huolehdittava myös tulevaisuudessa, ja on pidettävä 
huolta siitä, etteivät teknologian käytön kustannukset nouse liian korkeiksi. Kaikilla pitää 
olla mahdollisuus uusimman teknologian käyttöön. Teknologian kehityksen aikaansaama 
tuottavuuden kasvu on taipuvainen luomaan myös rakenteellista työttömyyttä. Osalla 
työvoimasta ei enää ole taitoja, joita työpaikoilla tarvitaan. Teknologian rooli myös alan 
koulutuksessa on keskeinen.

4.6 Digitalisoituminen
Avarasti miellettynä kaikkein keskeisin teknologian sektori ruokaketjunkin tulevaisuudes-
sa on informaatio- ja kommunikaatioteknologia. Ytimessä on luonnollisesti teknologian 
kova puoli: prosessoriteknologia ja tietokoneiden laskentateho sekä muu tietojenkäsit-
telyn ja tiedonvälityksen laiteteknologia. Keskeinen on toisaalta myös pehmeä puoli, 
ohjelmistoteknologia. Digitalisoitumisessa kaikki tieto ja informaatio irtautuu fyysisistä 
olomuodoistaan ja alustoistaan. Tieto muuttuu digitaaliseksi, nolliksi ja ykkösiksi, aineet-
tomaksi. Digitaalista tavaraa voi varastoida, kuljettaa ja siirtää rajattomasti, sitä voi myös 
kopioida ilmaiseksi. Fyysistä olomuotoa, tallennetta tai tavaraa ei enää tarvita. Kaikki on 
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saatavissa missä tahansa ja milloin tahansa sormia näpsäyttämällä. Italiassa on kehitetty 
ensimmäinen 3D-pizzaprintteri. Tämä voi tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa itse pizzaa 
ei tarvitse enää myydä ja kuljettaa asiakkaalle – riittää kun myy tietoverkossa pizzan val-
mistusohjelman.

Kovan ja pehmeän ydinteknologian lisäksi ruokaketjun yritysten, tutkimuslaitosten, oppi-
laitosten ja kaikkien toimijoiden on koko ajan seurattava muuta digitalisoitumisen etene-
mistä: langattoman mobiiliteknologian sovelluksia, sosiaalisen median uusia sovelluksia, 
pilvipalvelujen ja globaalien kommunikaatioverkkojen kehitystä, verkkokaupan teknistä 
kehitystä, ihmisten välisen sekä koneiden ja laitteiden välisen langattoman läsnäolon ja 
yhteydenpidon kehitystä, big datan ja avoimen datan mahdollisuuksia, virtuaalitodellisuu-
den rakentumista, tekoälyn kehittymistä. Lista on jälleen pitkä. Oleellista on, että kaikesta 
edellä mainitusta teknologiasta tulee yhä älykkäämpää ja itseohjautuvampaa tekoälyn 
kehittyessä.

Teknologian kehitys on kaiken kaikkiaan johtamassa maailmaan, jossa ihminen on jatku-
vassa reaaliaikaisessa yhteydessä niin toisiin ihmisiin kuin elinympäristönsä koneisiin ja 
laitteisiin. Älykäs teknologia upottautuu ja sulautuu ihmiseen, materiaaleihin ja elinympä-
ristöön (ubiikki teknologia). Samaan tapaan koneet ovat yhteydessä toisiinsa ja keskus-
televat keskenään (internet of things). Tällä kaikella tulee olemaan valtavat vaikutukset 
ruokaketjun liiketoimintaan ja alalla vaadittavaan osaamiseen.

4.7 Isot ympäristömuutokset
Yksi selvimmistä trendeistä viime vuosikymmenten aikana on ollut ekologisen ajattelun 
nousu ja huoli muuttuvasta ympäristöstä. Se on näkynyt kansalaisaktivismina ja poliitti-
sina liikkeinä. Huoli maailman tulevaisuudesta syvenee ja alkaa näkyä pikkuhiljaa myös 
ekologisesti tiedostavampana kuluttamisena. Nyt jopa sijoittajat ovat alkaneet karttaa hii-
leen sitoutuneiden yritysten osakkeita. Vaatimukset entistä määrätietoisempien poliittisten 
ja yhteiskunnallisten päätösten tekemiselle voimistuvat, jotta ilmastonmuutos saataisiin 
hallintaan.

Tämä ympäristön ja ekologisuuden merkityksen kasvu näyttää jatkuvan tulevaisuudessa 
seuraavien muutostrendien muodossa: uusiutumattomien raaka-aineiden hinnan nousu, 
uusiutuvien energianlähteiden käyttöönotto, uusien energiateknologioiden kehittäminen, 
ympäristösääntelyn lisääntyminen, puhtaan ympäristön muodostuminen maksulliseksi 
ylellisyyshyödykkeeksi, veden hinnan nousu vesipulan vuoksi, tuotteiden ekologisuuden 
merkityksen kasvu sekä kiertotalouden kehittyminen. Elinkeinoelämälle ja myös ruoka-
ketjulle ympäristöasioiden merkityksen voimistuminen merkinnee ympäristöön liittyvien 
säädösreunaehtojen tiukkenemista entisestään sekä paineita tehokkuuden ja tuottavuuden 
parantamiselle resurssien käydessä rajallisiksi. Resurssitehokkuutta on parannettava.

Ilmastonmuutoksen ja sitä myötä siirtyvien kasvillisuusvyöhykkeiden ja sääolojen muutosten 
takia ruoan alkutuotanto on alttiina muutoksille. Suomeen saattaa ilmaantua uusia kasvi-
tauteja ja tuholaisia. Uusia lajikkeita on jalostettava ja tautien torjuntaa on kehitettävä ilman, 
että perinteisten torjunta-aineiden käyttö lisääntyy. Ilmastonmuutokseen on sopeuduttava. 
Myös ruoan kuluttajat ovat tulevaisuudessa yhä ympäristötietoisempia ja edellyttävät tuotteil-
ta vastuullista ekologisuutta. Luomuelintarvikkeiden kysyntä lisääntyy. Ympäristötietoisuus 
luo myös mahdollisuuksia uudenlaiseen vihreään liiketoimintaan. Uusia ekologisempia 
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ravinnonlähteitä kehitetään ruokavalion painopisteen siirtämiseksi kasvispainotteisemmaksi, 
jotta ruoka saataisiin riittämään kaikille. Proteiinilähteenä hyödynnetään lihan sijasta ehkä 
entistä enemmän hyönteiskunnasta saatavia tuotteita. Suomi voisi erikoistua tiettyjen kasvien 
globaaliin tuotantoon, esimerkiksi kuminan, kauran, härkäpavun tai nokkosen. Tai Suomi 
voisi olla maailman johtava vesiliiketoiminnan osaaja ja palveluntarjoaja. Suuri osa maailman 
väestöstä tulee kärsimään vesipulasta tulevaisuudessa.

4.8 Terveys, ikääntyminen ja eliniän kasvu
Maapallon väkiluku kasvaa miljoonalla ihmisellä runsaan neljän vuorokauden välein, ja sa-
malla ihmisten keskimääräinen elinikä pitenee. Ihmiskunta kasvaa valtoimenaan. Vanhim-
miksi ihmiset elävät kehittyneissä maissa, ja monet niistä ikääntyvät vauhdikkaasti. Suomi 
kuuluu tässä kärkiryhmään. Ikääntymisellä on useita seurauksia. Ensinnäkin eläkkeelle 
siirtyvä työvoima jättää jälkeensä määrällistä ja laadullista työvoima- ja osaamisvajausta. 
Toiseksi, terveydenhuolto- ja sosiaalialan palveluihin kohdistuu laajennuspainetta ja sitä 
kautta kustannukset nousevat. Kolmanneksi, syntyy uudenlaisia kuluttajaryhmiä ja uusia 
seniorimarkkinoita. Neljäntenä ikääntymisen vaikutuksena voi olettaa olevan työelämän 
arvoissa ja pelisäännöissä sekä laajemmin elämäntavoissa tapahtuvat muutokset uusien 
sukupolvien astuessa määräävään asemaan yhteiskunnassa.

Ruokaketjussa työvoiman ikääntyminen koskettaa erityisesti maataloutta ja alan teollisuutta. 
Yrittäjäkunta ja työvoima ovat ikääntynyttä. Ongelmana ei ole ainoastaan suuret poistumat 
vaan kenties myös hidas uusiutuminen nuorilla sukupolvilla. Ikääntyvä väestö on omiaan 
kasvattamaan terveydenhuolto- ja sosiaalialan palvelutarvetta. Suuren ikääntyneen väes-
tönosan terveyttä edistävä ja sairauksia ennalta ehkäisevä ravitsemus on ruokaketjun vel-
vollisuus ja mahdollisuus. Kasvavat seniorimarkkinat luovat ruokaketjulle muitakin mahdol-
lisuuksia, jopa kansainvälisesti. Uusi kuluttajaryhmä voitaisiin profiloida uuden teknologian 
avulla nykyistä yksityiskohtaisemmin ja tarjota seniorituotteita omissa pakkausmuodoissaan.

4.9 Kuluttajien eriytyvä tahto
Yhtenäiskulttuurien ja massojen aikakausi on ohi. Globalisaation myötä arvot, elämäntavat 
ja kulutustottumukset moninaistuvat ja pirstaloituvat lukemattomiksi ala- ja vastakulttuu-
reiksi esimerkiksi etnisin, alueellisin, sukupolvellisin, ideologisin, taloudellisin tai muin 
perustein. Tulevaisuudessa ruokatrendien määrä lisääntyy ja vauhti kasvaa. Trendit sytty-
vät ja sammuvat yhä nopeammin. Kaiken kaikkiaan ruoka muuttuu yhä yksilöllisemmäksi. 
Ruokaketjun toimijoiden pitäisi päästä selville yksittäisten kuluttajien preferensseistä ja 
luoda entistä tarkempia kuluttajaprofiileita, joille tuotteita räätälöidään.

Ruoka on makuasia. Asiakkaiden eli kuluttajien käyttäjäkokemuksella on erittäin suu-
ri merkitys ruokaketjun tuotekehitykselle. Tulevaisuudessa asiakasdatan kokoamisella, 
analysoinnilla ja hyödyntämisellä on merkittävä rooli käyttäjälähtöisten innovaatioiden 
synnyttämisessä. Tulevaisuudessa ruoan kuluttajat yhä useammin itse testaavat ja jopa 
kehittävät lopputuotteita. Sekä kehittäjät että asiakkaat voivat entistä enemmän luoda 
yhdessä uudenlaista ruokaa – voidaan puhua yhteiskehittämisestä.

Kuluttajalähtöisen tiedon keräämisen menetelmät, tiedonlouhinta, sensoriteknologia, avoi-
men big datan analysointimenetelmät, joukkoistaminen (crowd sourcing) sekä osallistava 
suunnittelu ja valmistus (microtasking) ovat tulevaisuudessa ruokaketjun keskeisiä lohkoja 
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ja toimintoja. Tietomarkkinat, joilla kerättyä big dataa ostetaan ja myydään, kasvavat jat-
kuvasti. Tässä työssä on kuitenkin noudatettava kohteliaisuutta ja käyttäytymissääntöjä. 
Yksilöllä tulee olla mahdollisuus itse päättää, mitä tietojaan hän luovuttaa, millä hinnalla 
ja mihin tarkoitukseen.

4.10 Korostuva vastuullisuus
Globalisoituvilla ja kovan kilpailun kustannuspaineisilla ruokamarkkinoilla ekologinen 
vastuullisuus, turvallisuus ja terveellisyys korostuvat arvoina entisestään. Kuluttajat ha-
luavat läpinäkyvää ja luotettavaa tietoa siitä, mitä suuhunsa panevat. Vaikka hinta on 
merkittävä valintakriteeri ruokakaupassa, ainakin osa kuluttajista on valmis maksamaan 
vastuullisesti tuotetuista elintarvikkeista.

Ruokaketjun toimijoiden on tulevaisuudessa kehitettävä terveellisten sekä eettisesti ja 
ekologisesti tuotettujen elintarvikkeiden ja ruokaraaka-aineiden tuotantoa. Tuotteiden 
jäljitettävyyttä on parannettava sellaisten uusien teknologioiden keinoin, joista aiemmissa 
alaluvuissa on puhuttu. Asiakkaalla on oltava mahdollisuus itse todeta, että tuotteen laatu 
on todella sitä, mitä luvataan. Tuotteidensa läpinäkyvyydestä, laadukkuudesta, vastuul-
lisuudesta ja turvallisuudesta tunnetulla suomalaisella ruoalla on myös vientimahdolli-
suuksia.

4.11 Rajapintakysely koulutustoimikunnille
Toisen ja kolmannen työpajan välisenä aikana tehtiin ruokaketjua koskeva kysely koulu-
tustoimikunnille. Tavoitteena oli koota ajatuksia ruokaketjun asiantuntijapiirin ulkopuolel-
ta ja näin avartaa tarkastelua muiden alojen suuntaan. Vastaajille kerrottiin kyselylomak-
keella ensin ruokaketjun määritelmä ja sen jälkeen kaksi kysymystä:

 � Mitä vaikutuksia näkisit ruokaketjun tulevaisuuden kehityksellä olevan oman alasi 
osaamistarpeisiin? 

 � Mitä vaikutuksia näkisit oman alasi tulevaisuuden kehityksellä olevan ruokaketjun 
osaamistarpeisiin (kuvaile myös, mikä ruokaketjun vaikuttava asia kehittyy tai muut-
tuu omalla alallasi)?

Oheisessa kuviossa on esitetty tiivistetysti vastausten sisältöteemat. Keskelle sijoitetun 
ruokaketjua kuvaavan ympyrän vasemmalla puolella on oranssilla värillä kirjattu niitä 
teemoja ja asioita, joiden nähtiin keskeisimmin vaikuttavan ruokaketjun osaamistarpeisiin. 
Vastaavasti kuvion oikealle puolelle on vihreällä värillä kirjattu niitä teemoja ja asioita, 
joihin ruokaketjulla on vastaavalla tavalla vaikutusta muilla aloilla. Vasemmalla olevat asiat 
ovat siis niitä, joita ruokaketjun liiketoiminnassa ja koulutuksessa tulisi ottaa huomioon 
ja painottaa. Vastaavasti oikealla puolella on muilla aloilla (esim. kauppa, sosiaalipalvelut 
jne.) huomioon otettavia asioita, joihin ruokaketju tuo oman muutosvaikutuksensa. Esille 
nostetut teemat ja asiat olivat pitkälti samoja kuin ruokaketjun ennakointiryhmän itse 
havainnoimat muutostekijät. Toisaalta painotuserojakin oli havaittavissa. Muut koulutus-
toimikunnat painottivat enemmän logistisia asioita ja toisaalta automaatiota ja robotiikkaa. 

Keskeinen muuttuva, osaamiseen vaikuttava teema oli ensinnäkin verkostoituminen ja 
logistiikka. Toisaalta ruoan – niin raaka-aineiden kuin jalosteidenkin – toimitusketjut, 
kuljetus ja varastointi ovat muuttumassa ruokaketjun sisällä, ja nämä asiat olisi otettava 
huomioon alan koulutuksessa. Toisaalta ruoka kuljetettavana tuotteena asettaa muuttu-
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via vaatimuksia muiden alojen yrityksille vastaavalla tavalla. Verkkokauppa ja muuttuvat 
vastuusuhteet tuovat uutta sisältöä niin ruokaketjun kuin muidenkin alojen osaamisvaa-
timuksiin.

Toinen keskeinen osaamiseen vaikuttava teema oli liiketoiminnan, tuotekehityksen ja 
markkinoinnin muuttuminen ruokaketjussa ja siihen kytkeytyvässä toiminnassa. Yhä 
pitemmälle etenevä yksilöllistyminen ja markkinasegmenttien pirstoutuminen asettavat 
markkinatutkimuksen, käyttäjätiedon kokoamisen ja tuotekehityksen entistä merkittä-
vämpään rooliin niin ruokaketjun kuin muidenkin siihen kytkeytyvien alojen yrityksissä 
ja palveluissa. Tämä tematiikka on otettava osaamisessa ja koulutuksessa painokkaasti 
huomioon.

Terveys ja ekologisuus

Liiketoiminta ja markkinointi

Verkot ja logistiikka

Ruokaketju
Liiketoiminta:

tuotekehitys, markkinointi

Terveys ja ekologisuus

Automaatio ja robotiikka

Verkot ja logistiikka

Yksilöllistyminen, tuotekehitys

Eettisyys, ekologisuus, luomu

Robotit, 3D, tee-se-itse

Toimitusketjut, verkko-
kauppa, kasvava vastuu 

Kuvio 19. 

Kuvio 19. Muiden toimialojen ja toimintaympäristön muutosten vaikutus ruokaketjun osaamistarpeisiin (oranssi, vasen) 
sekä ruokaketjun vastaava vaikutus muiden toimialojen osaamistarpeisiin (vihreä, oikea). Lähteenä kysely koulutustoimi-
kunnille ruokaketjun ja muiden alojen vaikutuksista kesäkuussa 2015. 

Kolmas tärkeä itse ruokaketjuun ja sitä kautta myös siihen kytkeytyvään muuhun toimin-
taan liittyvä muutosteema kyselyssä oli terveyden ja ekologisuuden merkityksen kasvu. 
Ruoan eettisyydellä ja ekologisuudella on tulevaisuudessa entistä suurempi merkitys, ja 
asia on otettava huomioon myös alan koulutuksessa.

Neljäntenä nimenomaan ruokaketjuun tulevaisuudessa vaikuttavana merkittävänä muutos-
teemana nähtiin teknologian nopea muutos, erityisesti automaation ja robotiikan etene-
minen. Ruokaketjun liiketoiminnassa, ruoan raaka-aineiden tuotannossa ja jalostuksessa 
sekä jakelussa tarvitaan jatkossa entistä enemmän robotiikan ja automaation osaamista. 
Oma roolinsa tulevaisuudessa on sillä, että ihmiset eivät enää käyttäydy homogeenisina 
asiakasmassoina vaan tee itse -kulttuuri tulee yhä yleisemmäksi. Ruoan halutaan olevan 
henkilökohtaista, itselle tuunattua, itse 3D-tulostettua ja yksilöllistä. Tietotekniikan osaa-
minen ruokaketjussa nousee entistä merkittävämpään rooliin tulevaisuudessa.
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5 Ruokaketjun skenaariot

Tulevaisuuden muutostekijöitä varioitiin toisessa työpajassa eräänlaiseen johdattelevaan 
tulevaisuustaulukkoon (ks. taulukko 1) niin, että ne muodostivat vaihtoehtoisia skenaa-
rioita (ks. luku 2, Ruokaketjun ennakointi – Prosessi ja menetelmät). Tavanomaiseen tu-
levaisuustaulukkomenetelmään verrattuna lähtökohta ei ollut täysin vapaa vaan tarkoitus 
oli hahmottaa tavoitteeksi asetetut neljä erityyppistä tulevaisuudenkuvaa tai miniskenaa-
rioita. Skenaarioiden rakennusaineina toimivat paitsi tulevaisuuden muutosvoimat myös 
toisessa ja kolmannessa työpajassa ideoidut ruokaketjun asiakastyypit. Kukin työpajaan 
muodostetusta neljästä ryhmästä loi yhden skenaarion, joka muokattiin tarinan muotoon. 
Skenaariotarinalle annettiin myös persoonalliset nimet. Ruokaketjun skenaarioiksi muo-
toutuivat seuraavat:

 � Nakit ja muusi – Kehitys etenee kuten tähänkin saakka -skenaario
 � Mikä muu muka – Toivottava skenaario
 � Day after tomorrow – Ei-toivottava skenaario
 � Hullun rohkea rokan myy – Yllättävä skenaario.

Taulukko 19. Ruokaketjun skenaariot pähkinänkuoressa.

Skenaario Erityispiirteet

Nakit ja muusi Kehitys tasaista

Hinta määräävä tekijä

Säätely säilyy; työlästä ja hidasta

Markkinointi säilyy samankaltaisena

Mikä muu muka Omaleimaisuus korostuu

”Nordic countries”

Jäljitettävyys, laatu, todennettavuus

Kilpailukyky

Kiertotalous kilpailukykyä vahvistavana

Day after tomorrow Ympäristömuutokset haasteena

Kustannukset määrääviä, ostovoima rajoittaa

Kotimainen tuotanto loppuu

Sosiaalinen eriytyminen kasvaa

Ruoan arvostus vähenee; ruoka on kapseli

Hullun rohkea rokan myy Ylivertaiset uudet markkinointikonseptit

Terveysteknologia ja ruoka yhdistyvät

Markkinat pirstaloituvat; kuluttajatieto luo yksilöllisiä ratkaisuja

Kiertotalous menestysulottuvuus

Ruokaketjun asiakkuudet tulevaisuudessa
Skenaarioiden rakennusaineiksi tunnistettiin ruokaketjun asiakasryhmiä, joille annettiin 
niin ikään nimet. Tyypit olivat 1) raaka-aineen ostajat (toisaalta alkutuotannon raaka-
aineen ostajat, toisaalta jalostuksen raaka-aineen ostajat), 2) kauppaketjut, 3) ruokahuolto 
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(Food Service) sekä hotellit, ravintolat ja catering (HoReCa) sekä 4) kuluttajat. Kuluttajat 
ryhmiteltiin lisäksi kolmeen toisistaan erottuvaan joukkoon: Taavi Taviksiin, Lotta Lohak-
siin ja Niilo Nautiskelijoihin.

Raaka-aineen ostajat

Raaka-aineasiakkaalle on tärkeää tuotteen tasainen laatu, hinta ja suunnitelmallinen 
toimitusvarmuus. Tuotteen toimituksessa edellytetään riittävää volyymia, kotimaisuutta 
ja pitkäkestoisia sopimuksia. Raaka-aineasiakas välittää tuottajalle tietoa myös markki-
noista, koska ymmärtää asiakkaan tarpeet tulevaisuudessa entistä paremmin. Tulevai-
suudessa raaka-aineasiakas edellyttää entistä enemmän raaka-aineelta terveellisyyttä, 
jäljitettävyyttä, tuoreutta, erilaisia variaatioita ja tuotedifferointia, älypakkauksia ja 
oheispalveluita.

Kauppaketjut

Kauppaketjuille tärkeitä asioita ovat hinta, tasalaatuisuus ja toimitusvarmuus. Kaup-
paketjut ovat vaativia asiakkaita ja hallitsevat markkinoita ruokaketjun asiakkaina 
tulevaisuudessakin, vaikka asiakaskuntaa saattavat monipuolistaa myös esimerkiksi ul-
komaiset kilpailijat. Tällöin myös vienti ulkomaisille kauppa-asiakkaille voisi lisääntyä. 
Kauppa-asiakkaat luovat suuruudellaan ennakoitavuutta ja osaavat välittää kuluttaja-
kentän tarpeita. Kauppaketjuilla on oman brändinsä, joihin ruokatuotteet istutetaan. 
Kotimaisten ruokatuotteiden arvostus säilyy, ja tulevaisuudessa paikallisen ruokatuo-
tannon merkitys saattaa jopa kasvaa myös kauppa-asiakkaiden ostokäyttäytymisessä.

Food Service ja HoReCa

Ruokahuolto (Food Service, FS) sekä hotellit, ravintolat ja catering (HoReCa) ovat 
moninainen asiakaskunta ruokaketjulle. Mukana on suuria ketjuja ja julkisia ruoka-
huoltajia, mutta myös pieniä yksityisiä asiakkaita. FS- ja HoReCa-asiakkaat edellyttävät 
tuotteilta laatua, toimitusvarmuutta ja edullista hintaa. Tuotteet ovat usein puolival-
misteita, ja varsinkin julkisella sektorilla hinta on hyvin määräävä hankintakriteeri. 
Hintakilpailu asettaa haasteita paikallisen ruokaketjun tarjonnalle. Tulevaisuudessa 
FS- ja HoReCa-asiakkaat edellyttävät entistä enemmän jäljitettävyyttä, terveellisyyttä, 
ekologisuutta, ravinto- ja tuotetietoa, erikoistuotteita, elämystuotteita sekä muita pe-
rustuotteeseen liittyviä palveluita.

Kuluttajat

Taavi Tavis 

Taavi on bulkkiruoan kuluttaja, jonka ostopäätöksiin vaikuttaa keskeisesti hinta. Taavi 
ei etsi erikoisuuksia vaan haluaa tuttua ja turvallista ruokaa, jonka hakee mielellään 
samasta tutusta ja helposti saavutettavasta ostopaikasta. Ruoan alkuperällä, jäljitettä-
vyydellä tai trendikkyydellä ei ole hänelle suurtakaan merkitystä. Taavi ostaa etukor-
tillaan mielellään ketjubrändiin kuuluvia tuotteita, koska hän kokee ne turvallisiksi ja 
yllätyksettömiksi. Tulevaisuudessa Taavin terveystietoisuus saattaa lisääntyä.
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Lotta Lohas 

Lotta on terveyden ja vastuullisuuden lipunkantaja, joka kuuluu viiteryhmään ”Lifes-
tyle of health and sustainability” (LoHaS). Lotta on vaativa asiakas, joka edellyttää 
tuotteilta paitsi passiivista terveellisyyttä myös aktiivista funktionaalisuutta. Ruoalla on 
oltava mielellään terveyttä edistäviä vaikutuksia. Lotta edellyttää täsmällisiä ja tarkkoja 
tuote- ja koostumustietoja. Tuotteiden läpinäkyvä jäljitettävyys kertoo alkuperän ja 
toimitusketjun. Lotta edellyttää luotettavuutta ja säädöstenmukaisuutta. Luottamuksen 
menetys katkaisee asiakassuhteen. Lotta etsii tuotteet sieltä, mistä niitä parhaiten saa 
– ketju-uskollisuus ei ole keskeistä. Tulevaisuudessa Lotta toivoo ruokatuotteita, jotka 
tukevat hänen itsediagnosointiaan ja terveyden itsehoitoa.

Niilo Nautiskelija 

Niilo etsii uusia nautintoja ja hifistelee. Hän on ensimmäisenä kokeilemassa uusia 
trendejä ja toimii edelläkävijänä, jota muut myöhemmin seuraavat. Niilo arvostaa yk-
silöllisyyttä ja luksusta. Hän etsii elämyksiä ja erikoistuotteita, joissa on persoonallisia 
ominaisuuksia. Samaan aikaa Niilo on myös terveys- ja laatutietoinen ja vaatii tuo-
tetietoutta. Tuotteet Niilo etsii vapaasti markkinoilta eikä ole kovin ketju-uskollinen. 
Kokonaisvaltaiset elämykset ovat Niilolle tärkeitä, ja siksi tuotteiden on muodostettava 
kokonaisia paketteja pakkauksineen, tarinoineen, oheistuotteineen ja palveluineen. 

Seuraavaksi esitettävät vuoden 2025 jälkeistä Suomea ruokaketjun näkökulmasta kuvaavat 
skenaariotarinat ovat siinä muodossa kuin ruokaketjun ennakointiryhmän neljä alatyöryh-
mää ne prosessin aikana muotoilivat.

5.1 Nakit ja muusi – Kehitys etenee kuten tähänkin saakka 
-skenaario

Suomen poliittinen ympäristö on vakaa. Maan talous ja kansallinen kilpailukyky kehittyvät 
maltillisesti. Elintarvikkeiden vienti- ja tuontimarkkinat ovat vakiintuneet. Kansainvälisillä 
toimijoilla ei ole suurta vaikutusta Suomen elintarvikemarkkinoihin, eivätkä ne uhkaa 
Suomen kilpailukykyä elintarvikkeiden vientimarkkinoilla.

Ruokapolitiikkaa harjoitetaan yhtä aktiivisesti kuin tänä päivänä. Poliittiset linjaukset eivät 
luo suomalaiselle ruokaketjulle uusia mahdollisuuksia, mutta eivät myöskään uhkia. Sään-
telyn määrä pysyy ennallaan ja vaatii paljon toimijoilta sekä työllistää neuvontaa. Säätely 
asettaa rajoituksia alan kehittymiselle.

Teknologinen kehitys yhteiskunnassamme on edelleen nopeaa. Uudet teknologiat ovat 
hyödynnettävissä ruokaketjun eri osa-alueilla. Uusilla teknologioilla ei kuitenkaan saavu-
teta läpimurtoja, joiden taloudellinen hyöty olisi huomattava.

Digitalisoituminen muuttaa yhteiskuntaa. Ruokaketjun toimialalla aplikaatioita syntyy ta-
saiseen tahtiin, mutta digitalisoitumista ei vielä hyödynnetä täysimääräisesti. Perinteisten 
toimintamallien ja digitalisoitumisen mukanaan tuomien mahdollisuuksien yhteensovit-
taminen on edelleen vajavaista.

Isot ympäristömuutokset ovat väistämättömiä. Ruokaketju sopeutuu jatkuvasti ilmaston-
muutoksen vaikutuksiin. Alalla onnistutaan löytämään uusia elintarvikelähteitä ja tehosta-
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maan niukkenevien resurssien, kuten veden, käyttöä. Uusiutuvan energian käyttö lisään-
tyy ja ruokaketjun hävikkiin kiinnitetään huomiota.

Koko ruokaketjun tuotantoketjua voidaan pitää turvallisena. Tuotantoketjussa esiintyy 
yksittäisiä kriisejä, mutta ne pystytään hallitsemaan. Vahvoja uhkatekijöitä on kuitenkin 
paljon, mikä edellyttää jatkuvaa seurantaa ja reagointia. Huoltovarmuuden perusta säilyy; 
sen suhteen ei meillä suomalaisilla ole syytä huoleen. Logistiikka toimii kansallisella ja 
kansainvälisellä tasolla.

Yhteiskuntamme ikääntyy. Terveydelliset seikat ovat entistä enemmän ja näkyvämmin 
huomion kohteena, myös ruokaketjun alalla. Ihmisten elinikä nousee saavuttaen huippun-
sa lähivuosina. Elintasosairaudet yleistyvät entisestään. Osa väestöstä kiinnittää huomiota 
ruokavalioon ja lieventää sairauksien vaikutuksia, osa ei ole kiinnostunut terveystiedon 
soveltamisesta omassa elämässään.

Vastuullisuuden merkitys kasvaa kuluttajien valinnoissa ja ruokaketjun toimijoiden kes-
kuudessa. Kuluttajat tekevät tietoisia valintoja vastuullisesti ja omaa arvomaailmaansa seu-
raten. Suomessa pystytään vastaamaan tyydyttävästi vastuullisuuden mukanaan tuomiin 
muutoksiin ja vaatimuksiin.

Kaupungistuminen näkyy yhteiskunnassamme. Kuluttaja etääntyy ruoan alkutuotannosta, 
ja tuotanto on yhä harvempien käsissä. Kuluttajat ovat trenditietoisia, mutta trendejä tulee 
ja menee. Mikään yksittäinen trendi ei jää vallitsevaksi ja siten pysyvästi muuta toimialan 
tuotantoa tai tapoja toimia. Asiakkaiden asemaa ja tarpeita tarkastellaan asiakasryhmittäin. 

Raaka-aineen ostaja määrää tuotteen laadun ja hinnan. Asiakas edellyttää tuotteelta tasaista 
laatua ja tuotannolta riittävää volyymiä. Hankinnat tehdään suunnitelmallisesti ja pitkäjän-
teisesti. Asiakas arvostaa tuotteen laatua ja luotettavuutta sekä kotimaisuutta. Kauppaketjut 
hallitsevat markkinoita. Kauppaketjut haluavat omia brändejään markkinoille. Asiakkaat 
edellyttävät toiminnalta ennakoitavuutta ja erityistarpeiden huomioimista, mikä mahdol-
listaa paikallisen tarjonnan osuuden kasvamisen. Kauppaketjut pyrkivät ennakoimaan 
kuluttajien odotuksia. Food Service- ja HoReCa-asiakkaat edellyttävät toimittajilta toimitus-
varmuutta. Toiminnassa korostuu suunnitelmallisuuden merkitys. Paikallisten tuotteiden 
tarjonta on rajallista, ja puolivalmisteita käytetään paljon. Määräävä tekijä ostopäätöksessä 
on hinta, erityisesti julkisella sektorilla.

Kuluttajista Taavi Tavis kiinnittää erityistä huomiota tuotteen hintaan ja ostopaikkaan, 
alkuperällä ei ole juurikaan väliä. Ostettavien tuotteiden tulee olla helposti saatavilla ja 
tuttuja. Hänelle voidaan tarjota muun muassa kaupan merkkituotteita ja turvallisuutta. 
Kuluttajista Lotta Lohas on vaativa asiakas. Hän edellyttää tarkkoja tuotetietoja muun mu-
assa koostumuksesta sekä tuotteen jäljitettävyyttä. Hänelle voidaan tarjota luotettavuutta, 
läpinäkyvyyttä ja säädöstenmukaisuutta. Hän vaatii laatua yli minimivaatimusten. Niilo 
Nautiskelija on edelläkävijä – kuluttaja, joka etsii uutta ja tuntee trendit. Kyseisessä asia-
kasryhmässä korostuu yksilöllisyyden vaatimus, ja asiakkaille tulee tarjota erikois-, jopa 
luksustuotteita. Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää tuotteen tuoreuteen ja makuun.

Koko skenaarion erityispiirteet voidaan kiteyttää tasaiseen kehitykseen, mukautumiseen, 
hinnan määräävään asemaan sekä perinteiseen markkinointimalliin, jossa markkinoidaan 
massaa.
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5.2 Mikä muu muka – Toivottava skenaario
Ruokaketju kiinnostaa ja houkuttelee niin Suomessa kuin maailmalla. Suomalaisten elin-
tarvikkeiden kilpailukyky esimerkiksi erikoistuotteissa ja palveluissa (mm. koulutusvienti 
ja erilaiset palvelukonseptit) on kasvanut nykyisestä. Pohjoismaiseen yhteistyöhön perus-
tuva vienti tietyillä osa-alueilla on kolminkertaistunut. Vienti kohdistuu laajalle eikä ole 
yhden markkina-alueen varassa. Vienti koostuu suomalaista alkuperää olevista erikois-
tuotteista (esim. luonnontuotteet, kaura, järvikalat). Suomalaisen ruoan brändi rakentuu 
laadun lisäksi pohjoisen sijainnin ja siihen liittyvien erityisominaisuuksien varaan.

Ruokapolitiikkaa harjoitetaan aktiivisesti ja määrätietoisesti, sen avulla suomalainen ruo-
kakulttuuri nostetaan uuteen kukoistukseen. Kustannuksia ja byrokratiaa aiheuttavaa vi-
ranomaisvalvontaa on vähennetty systemaattisesti koko ketjussa ja alalla on siirrytty yhä 
enemmän omavalvontaan. Laadusta ei ole tingitty.

Yrittäjyys ja erityisesti pk-yrittäjyys on lisääntynyt. Eriarvoisuus on poistunut ja pien-
tuottajien mahdollisuuksia päästä markkinoille on olennaisesti parannettu muun muassa 
kaupan rakenteen muutoksilla. Teknologinen kehitys yhteiskunnassamme ja alalla on 
nopeaa. Alkutuotanto on pitkälle automatisoitua. Tuotteiden säilyvyyttä on parannettu 
huomattavasti, mikä mahdollistaa vientimarkkinoiden laajentumisen entisestään. Suomes-
sa elintarvikkeiden valmistusteknologiat ovat kansainvälistä huippua, yhtenä esimerkki-
nä bakteeriosaamisen hyödyntäminen. Teknologinen edelläkävijyys tarjoaa suomalaiselle 
elintarviketuotannolle kilpailuedun kansainvälisillä markkinoilla.

Digitaalisuus on olennainen osa yhteiskunnallista kehitystä. Ruokaketjun toimialalla on-
nistutaan hyödyntämään digitalisoitumisen tarjoamat mahdollisuudet. Ravintotiedon lä-
pinäkyvyys ja ruoan jäljitettävyys ruokaketjussa lisäävät vastuullisuutta ja luottamusta 
kuluttajamarkkinoilla. Ne luovat myös kilpailuetua muiden maiden toimijoihin verrattuna. 
Tarkempi tieto kuluttajasta sekä kuluttajan tarpeista ja toiveista ohjaa tuotekehitystä ja 
markkinointia. Kuluttajien mieltymykset voidaan ottaa huomioon nykyistä kohdennetum-
min ja tehokkaammin. Myös kaupan digitalisoituminen tarjoaa toimijoille mahdollisuuksia 
muun muassa niin, että verkkokauppa laajentaa pk-yritysten markkinoita.

Isot ympäristömuutokset ovat väistämättömiä. Suomi on edelläkävijä tautien torjunnassa. 
Torjunta-aineiden käyttö on vähentynyt ja tuotteet ovat turvallisia. Kasvinjalostuksessa on 
onnistuttu kehittämään uusia lajikkeita, esimerkiksi viljelykasveja, jotka ovat sopeutuneet 
ilmaston aiheuttamiin muutoksiin. Kiinnostus turvallisia ja terveellisiä kotimaisia tuotteita 
kohtaan on kasvanut. Julkiset ruokahankinnat esimerkiksi seniori- ja kouluruokailussa 
perustuvat kotimaiseen tuotantoon.

Ruokaketju on turvallinen. Siinä korostuu tuotteen aukoton jäljitettävyys läpi koko tuo-
tannon ja logistisen ketjun. Vaara- ja riskitekijöitä varten on onnistuttu luomaan toimiva 
hälytysjärjestelmä, jonka avulla poikkeamiin reagoidaan välittömästi. Tällainen on esi-
merkiksi painettava elektroniikka (älyprintti), joka kertoo vaikkapa värillä, että tuotteen 
laatu on turvallinen. Analytiikka toimii online, hajautetusti, nopeasti, tehokkaasti ja on 
kaikkien helposti saatavilla.

Yhteiskuntamme ikääntyy ja elinikä pitenee. Terveydenhuollossa korostuu ennaltaehkäi-
sevän ravitsemuksen merkitys. Seniorit huomioidaan muun muassa kaikessa elintarvikkei-
siin liittyvässä, tuotemuodoissa, pakkauksissa ja ravitsemuksessa, vastaavalla tavalla kuin 
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lapset lastenruoissa. Tämä tarjoaa Suomelle mahdollisuuden menestyä kansainvälisillä 
markkinoilla, esimerkiksi erityisesti ikäihmisille tarkoitetuissa elintarvikkeissa.

Vastuullisuuden merkitys korostuu kuluttajien valinnoissa ja ruokaketjun toiminnassa. Ku-
luttajat tekevät tietoisia valintoja vastuullisesti ja omaa arvomaailmaansa seuraten. Kuluttajat 
ovat valmiita maksamaan vastuullisesti tuotetuista tuotteista. Myös tuotannossa kiinnitetään 
erityistä huomiota vastuullisuuteen, muun muassa hävikit on onnistuttu minimoimaan alle 
10 prosentin. Kiertotalous on osa vakiintunutta toimintaa. Kiertotaloudessa tuotantopanok-
set käytetään optimaalisella tavalla ja sivuainevirrat käytetään joko energiantuotantoon tai 
ruoantuotantoon. Kaikki tämä luo innovaatioita, energiatehokkuutta, työpaikkoja, kilpailu-
kykyä ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Eettisyyden ja vastuullisuuden korostuminen 
ravintoketjun alalla luo uusia markkinoita Suomen rajojen ulkopuolella.

Kuluttajien tahto eriytyy. Ravintotieto on läpinäkyvää, sen käyttö ja saanti on helppoa. 
Elintarvikkeiden alkuperä ja jäljitettävyys korostuvat. Ympäristövaikutukset on yhteisesti 
tunnistettu.

Yhteiskuntamme kaupungistuu. Kaupunkikulttuuri luo kysyntää uudentyyppisille tuotteil-
le ja palveluille. Esimerkiksi verkkokaupan käyttö lisää kotimaisten tuotteiden kysyntää, 
kun pk-yritysten tuotteiden jakelumahdollisuudet paranevat.

Asiakkaiden asemaa ja tarpeita tarkastellaan tässä asiakasryhmittäin. Raaka-aineen ostaja 
ymmärtää kuluttajien tarpeet. Asiakas edellyttää tuotteelta saatavuutta ja laatua. Han-
kintapäätöksissä korostuu tuotteen hinta, kotimaisuus ja sovituista toimitusajoista kiinni 
pitäminen. Asiakkaalle voidaan tarjota tasalaatuista, hyvin säilyvää raaka-ainetta sekä 
ominaisuuksiltaan ainutlaatuisia tuotteita. Asiakas ymmärtää raaka-aineen mahdollisuudet 
hyvinvoinnin ja tuotteistuksen näkökulmista.

Kauppaketjut muodostavat monipuolisen asiakaskunnan – asiakaskuntaan kuuluvat myös 
ulkomaiset ketjut kotimaassa ja ulkomailla. Tarpeet ovat kauppaketjukohtaisia kunkin toi-
mijan profiilin mukaisesti. Suomalaiset tuotteet ovat arvossaan. Asiakkaat edellyttävät tuot-
teelta saatavuutta, sovitun toimitusajan noudattamista sekä oikeaa hinnoittelua. Asiakas 
haluaa tasalaatuisen, sopimuksen mukaisen tuotteen. Kauppaketju haluaa valikoimiinsa 
erikoistuotteita, joita ei muualta saa. Vaikka kauppaketju on iso toimija, on hyvä muistaa, 
että päätöksen valikoimasta tekee yksittäinen henkilö.

Food Service ja HoReCa on asiakaskuntana moninainen. Siihen kuuluu sekä kunnallisia 
että yksityisiä toimijoita. He ovat hinta- ja laatutietoisia. Food Service -toimijat tarvitsevat 
heidän kuluttajasegmenttinsä mukaisen tuotetarjonnan ja edellyttävät selkeitä tuotetietoja 
sekä tarjonnan suunnitelmallisuutta. Kyseiselle asiakastyypille voi tarjota tuotteen ohella 
palvelua, esimerkiksi ravintotietoa.

Kuluttajista Taavi Tavis tekee ostopäätöksen tuotteen hinnan perusteella. Lotta Lohas ja 
Niilo Nautiskelija ovat tietoisia esimerkiksi tuotteen ravitsemusvaikutuksista, ja heidän 
ostopäätökseensä vaikuttavat muutkin tekijät kuin hinta. Taavi täyttää mahansa helposti 
ja halvalla. Lotta ja Niilo taas haluavat juuri itselleen sopivan tuotteen. Taaville voidaan 
tarjota kotimaisia peruselintarvikkeita, Lotalle ja Niilolle taasen juuri heille tarkoitettuja 
tuotteita. Taavilla ei ole korkeita odotuksia tuotteen laadusta tai kotimaisuudesta. Hän on 
mielellään jäsenenä erilaisissa etukorttiohjelmissa. Lotta ja Niilo arvostavat kotimaisuutta ja 
ovat ravinto- ja terveystietoisia kuluttajia, osaa heistä voidaan luonnehtia nautiskelijoiksi.
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5.3 Day after tomorrow – Ei-toivottava skenaario
Suomen kilpailukyky romahtaa kaupankäynnin globalisoituessa. Ylikansalliset yhtiöt 
valtaavat alaa, ja kotimainen elintarviketuotanto näivettyy. Suomessa säilyy vain pieni-
muotoinen eliitin perustuotanto: vain rikkaille tuotetaan elintarvikkeita pienimuotoisesti. 
Maataloudesta tulevat tuotteet ovat vain pienelle kuluttajaryhmälle, muilla ei ole niihin 
varaa. Muut kuluttajat käyttävät ylikansallisten yhtiöiden tuotteita ja luottavat niihin.

Sääntelyllä tuhotaan kotimainen toiminta, tutkimus ja koulutus. Tuotantokustannukset 
nousevat huippuunsa, ja kotimainen kilpailukyky heikkenee markkinoilla. Uusien tekno-
logioiden hyödyntämiselle ja uusien tuotteiden markkinoille tulolle on asetettu tehokkaita 
esteitä. Poliittiset päätökset sekä sodat ja muut konfliktit vaikeuttavat alan toimijoiden 
taloudellista menestymistä. Ulkomaisen tuonnin osuus on merkittävä. Suomi tulee täysin 
riippuvaiseksi muista maista. Suomen pellot ja muut tuotantovälineet on myyty muille 
maille, kuten hollantilaisille ja kiinalaisille. Toimintaympäristön muutokset aiheuttavat 
sen, että ruokaketjuun liittyvää osaamista ei enää ole eikä alalla ole enää toimijoita. Maa-
taloustuotantoa ei tueta kansallisesti eikä EU-tasolla.

Teknologinen kehitys on nopeaa. Teknologian testaus on kuitenkin puutteellista. Eettisyys 
menettää merkitystään ruokaketjun alalla. Uusia teknologioita ei käytetä kehitystyössä, 
eikä uusia innovaatioita synny. 3D-tulostus mahdollistaa ruoan valmistuksen molekyy-
leistä, ja ravintoaineet saadaan kapseleista. Suomessa pudotaan alan kehityksen kelkasta 
ja resurssit tuotekehitykseen hiipuvat.
 
Digitalisoituminen muuttaa yhteiskuntaa. Ruokaketjun toimialalle digitaalisuus tuo myös 
negatiivia asioita: some välittää aiheettomia ruokaskandaaleja tehokkaasti ja kyberhyökkä-
ykset lamauttavat tuotantoa, esimerkiksi lypsyasemia. Ruokatuotanto on patentoitu liiaksi, 
ja näin ruokaketjua hallitsee vain yksi monopoliasemassa oleva yritys, mikä saattaa myös 
vahingoittaa tuotantoa.

Isot ympäristömuutokset ovat väistämättömiä. Ilmastonmuutoksella on vakavia seuraa-
muksia. Itämeri saastuu ja suomalaisia luonnontuotteita ei voida enää hyödyntää alalla. 
Kannattamaton peltomaa siirtyy muuhun käyttöön, se joko metsittyy tai muutetaan raken-
nusmaaksi. Kierrätystalous ei kiinnosta yhteiskuntaa, eikä siihen ole tarvittavaa osaamista. 
Näemme maailmassa hallitsemattomia kansainvaelluksia ja ruokamellakoita. Torjunta-
aineiden käyttö ja muu yhteiskunnan toiminta aiheuttaa peruuttamattomia ympäristöon-
gelmia, esimerkiksi jokivedet saastuvat. Puhdasta ympäristöä uhkaavat myös terroristien 
hyökkäykset, joissa tarkoituksellisesti saastutetaan Suomen aiemmin puhdasta tuotanto-
ympäristöä. Hallitsemattomuus kaiken kaikkiaan lisääntyy. Ympäristötukien poistumisen 
takia ihmisillä ei ole myöskään taloudellista motivaatiota ottaa huomioon ympäristön tilaa.

Kiina hallitsee elintarvikemarkkinoita. Globalisaation myötä vastuullisuus menettää merki-
tystään. Huoltovarmuudesta ei pidetä huolta. Turvallisesta tuotannosta ja sen periaatteista 
ei enää olla kiinnostuneita. Suomi korostaa kuitenkin edelleen turvallisuuden merkitystä, 
mikä johtaa suomalaisten toimijoiden muita korkeampiin tuotantokustannuksiin. Suomi 
ei pysty vastaamaan markkinoiden hintakilpailuun. 

Yhteiskuntamme ikääntyy ja elinikä pitenee. Ruoasta on pula, ja vanhusten aliravitse-
mus lisääntyy. Suomessa ei osata hyödyntää ikääntyneiden tarpeita tuotekehityksessä, ja 
valmisruoka tuodaan ulkomailta. Vastuullisuus ei korostu kuluttajien valinnoissa. Ruoka-
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ketjun toimijat eivät myöskään huomioi vastuullisuuden periaatteita toiminnassaan. Kun 
väestön tuloerot kasvavat, varattomat eivät pysty korostamaan vastuullisuuden arvoja 
valinnoissaan. 

Kuluttajien tahto eriytyy, mutta ruokaketjun alalla ei osata räätälöidä tuotteita eri kulutta-
jaryhmille. Erilaiset ääri-ilmiöt lisääntyvät. Osa tuotantosektoreista häviää toimintaedelly-
tysten häviämisen myötä. Käytettävissä oleva ruokatieto ei ole luotettavaa ja läpinäkyvää. 
Pseudotieto johtaa kuluttajia harhaan ja vaarallisiin ruokavalioihin.

Yhteiskuntamme kaupungistuu. Maaseutu autioituu ja infrastruktuuria vapautuu hyö-
tykäytöstä, maisemat raunioituvat. Edellytykset kotimaisen ruoan tuotannolle häviävät. 
Ymmärrys ruoan tuotannosta heikkenee, eikä koulutukseen tai tutkimukseen löydy re-
sursseja. Kauppa ja teollisuus sijoittuvat valikoiduille alueille, mikä edelleen korostaa 
väestön tuloeroja ja lisää eriarvoisuutta. Logistiikkaketjun yllättävät ongelmat aiheuttavat 
sen, että ruokaa ei aina saada toimitettua kaikille.

Keskeinen asia skenaariossa on, että asiat linkittyvät toisiinsa. Kun syöksykierre lähtee 
liikkeelle, niin sitä ei voi pysäyttää. Syöksykierteen aiheuttavat hallitsemattomat ympäris-
tömuutokset, talouden tilanteen heikentyminen ja tukien loppuminen. Kehitys loppuu, ja 
sosiaalinen eriytyminen johtaa yhteiskunnan rauhattomuuteen. Tulevaisuudessa ruoalla 
ja ruokailulla ei ole arvoa, eikä ihmisillä ole rahaa panostaa ruokaan. Arvostukset ovat 
siirtyneet ruoasta muihin tuotteisiin, kuten autoiluun.

Asiakkaiden asemaa ja tarpeita tarkastellaan tässä asiakasryhmittäin. Alkutuotannon asi-
akkaana olevat raaka-aineen ostajat ovat köyhtyneet ja ostavat vain halvinta velaksi ja 
joutuvat hakemaan tuotteen kaukaa. Jalostaja haluaa suuria eriä halvalla, mutta kuitenkin 
hyvää ja tasaista laatua. Tosin hän ei halua maksaa laadusta. Alkutuottajalle voidaan tarjota 
minimilaadun täyttäviä perustuotantopanoksia, kun taas jalostajalle ei pystytä tarjoamaan 
toivottua laatua – laatu on sattumanvaraista tai huonoa. Raaka-aineen ostajilla on kasvanut 
riski joutua konkurssiin. Kotimaisuudella ja ylipäänsä tuotteen alkuperällä ei ole arvoa 
ostajalle.

Kauppaketjut ovat asiakkaina vaativia. He kilpailuttavat tuottajat näännyksiin, kyykyttävät 
hinnoilla, panostavat private label -tuotteisiin ja ostavat tuotteita erityisesti ulkomailta. 
Kauppaketjut pyrkivät maksimoimaan voittonsa, eikä toiminnassa jää tilaa pehmeille ar-
voille. Asiakas ”saa sitä mitä tilaa”. Verkkokaupan valvonta on mahdotonta ja laatu sen 
mukaista, myöskään kuluttajansuojaa ei ole.

Food Service ja HoReCa on asiakaskuntana moninainen; siinä on sekä julkisen että yksityi-
sen sektorin toimijoita. Julkisen sektorin, esimerkiksi koulujen, ostopäätöksiin vaikuttavat 
osittain myös poliittiset päätökset. Julkiset toimijat kilpailuttavat hankinnat ja ostavat suuria 
määriä. Usein käy myös niin, että kouluissa ei ole tarjolla ruokaa, koska ketju ei ole sitä 
voinut toimittaa tai asiakkaalla ei ole varaa sitä ostaa. Korkeintaan tarjoillaan ravintoa 
kapseleissa. Vaihtoehtoisesti kouluissa tarjoillaan ravitsemuksellisesti ala-arvoista ravintoa, 
mikä johtaa sairauksiin ja lisääntyviin terveydenhoitokuluihin. Kaupalliset toimijat vaativat 
tuotteilta laatua, mutta eivät ole siitä valmiita maksamaan. Asiakkaat edellyttävät tuotteilta 
sopivaa laatua, ja heille voidaankin tarjota peruslaatua paremmassa paketissa.

Kuluttajista Taavi Tavis tekee ostopäätöksen tuotteen hinnan perusteella. Lotta Lohas ja 
Niilo Nautiskelija eivät välttämättä saa kaikkea tarvitsemaansa. Koska Lotalle ja Niilolle 



73

ei ole tarjontaa, on tunnelma apaattinen. Syntyy ruokakapinoita. Terveyteen panostavat 
kuluttajat ovat pieni ryhmä, joka ostaa tuotteen sieltä mistä sen saa. Taavi haluaa tyydyttää 
perustarpeensa. Lotalla ja Niilolla puolestaan tarve on suurempi kuin mihin markkinat 
pystyvät vastaamaan (esimerkiksi eettisyyteen tai kulinarismiin liittyvät tarpeet). Taviksille 
voidaan tarjota halpoja bulkkituotteita, kun vain raaka-aineita ja tuotantoa on jossakin 
tarjolla. Peruselintarvikkeita on saatavilla – vai onko? – mutta erikoistuotteet ovat harvi-
naisempia. Lotan ja Niilon kaltaiset kuluttajat ovat pieni elitistinen kuluttajaryhmä.

5.4 Hullun rohkea rokan myy – Yllättävä skenaario
Suomi on johtava ruokamaa ja maailman suurin ruokatalo. Suomi on onnistunut brän-
däämään itsensä omavaraisena maana ja alan bisnesjohtajana. Brändätty omavaraistalous 
toimii myös vientituotteena. Suomalaiset kehittävät uuden tavan manageerata maailman 
elintarvikkeita markkinoille. Hygieniaosaaminen ja tuoteturvallisuus ovat myös osa johta-
juutta ja konseptia. Suomen ruokatuotanto perustuu täydelliseen erikoistumiseen, bulkkia 
ei tuoteta. Markkinat ovat täydellisen vapaat ja toimivat kysynnän ja tarjonnan ehdoilla.

Sääntelyä puretaan. Valistuneet kuluttajat tekevät tietoisia valintoja päättäessään, mitä elin-
tarvikkeita ostavat ja mitä eivät. Kiertotaloudessa mahdollistuu myös uudenlaisen politiikan 
harjoittaminen. Tulevaisuudessa esimerkiksi ylijäämää ja sivutuotetta myydään eteenpäin 
energiantuotantoon. Prosessissa ei synny mitään turhaa, eikä mitään mene hukkaan. Kei-
noruoka on vaihtoehto ruokatuotannon optimoimiseksi ja huoltovarmuuden turvaamiseksi. 

Uudet teknologiat otetaan käyttöön ja hyödynnetään täysimääräisesti ruokaketjun alalla. 
Robotiikka ja 3D-tulostus ovat koko ketjun, myös ruoanvalmistuksen ja jakelun, arkea. Uu-
silla teknologioilla saavutetaan nykyistä suurempi taloudellinen hyöty. Liiketoiminnan har-
joittaminen on ammattimaista, kaukana puuhastelusta. Digitalisoituminen tekee osaltaan 
mahdolliseksi Suomen kehittymisen maailman suurimmaksi ruokataloksi. Älysovellukset 
ja terveysteknologia mahdollistavat tiedolla johtamisen. Tieto kuluttajista on perusteellista 
ja osaaminen pitkälle kehittynyttä. Uusi teknologia auttaa vastaamaan kuluttajien tarpeisiin 
ja toiveisiin. Suomalaisista kerätty geenitieto on maailmassa ainutlaatuista, ja se tuottaa 
hyvinvointia uusin innovaatioin. Kiertotaloudessa alan tuotantopanokset ovat tarkkaan 
harkitut ja tulokset hyödynnettävissä.

Isot ympäristömuutokset tapahtuvat väistämättä. Suomi on johtava tuotantomaa muissakin 
kuin kuminassa, kaurassa, härkäpavussa ja nokkosessa. Vedestä tulee entistä arvokkaampi 
resurssi. Suomen hyvin hallitut vesiensuojelujärjestelmät palvelevat myös vientiä. Koko 
ruokaketju on turvallinen. Siinä korostuu aukoton jäljitettävyys läpi koko ketjun. Jokainen 
voi varmistua ketjun turvallisuudesta ja tuotteen alkuperästä.

Yhteiskuntamme ikääntyy ja elinikä pitenee. Kehitys antaa mahdollisuuden tarkastella 
kuluttajien profiileja ja muokata ravitsemus yksilöllisesti. Jokaiselle voidaan tarjota juuri 
hänelle sopivaa ruokaa. Tuotekehityksessä voidaan panostaa esimerkiksi ikäihmisiin tai 
lapsiin. Vastuullisuuden merkitys kasvaa kuluttajien valinnoissa ja ruokaketjun toiminnas-
sa. Kuluttajien tahto eriytyy. Teknologia mahdollistaa kuluttajien tarpeiden tyydyttämisen 
nopeasti – ravinto ei ole pelkkää pilleriruokaa.
 
Yhteiskuntamme kaupungistuu, ja samalla maaseutumyönteisyys lisääntyy. Kaupunki ja 
maaseutu eivät ole toistensa kilpailijoita, pikemminkin kumppaneita. Kaupunki–maaseu-
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tu-kumppanuus tarjoaa kaupunkilaisille mahdollisuuden olla osa maaseutua joko omista-
jana tai vuokraajana. Kaupunkilaiset voivat myös muuten osallistua lähiruoan tuotantoon. 
Esimerkkeinä voidaan mainita lehmän vuokraus ja tilanhoitajana toimiminen. Kumppa-
nuus antaa myös kaupungin lapsille mahdollisuuden päästä käsiksi multaan. 

Asiakkaiden asemaa ja tarpeita tarkastellaan tässä asiakasryhmittäin. Alkutuotannon asi-
akkaana olevat raaka-aineen ostajat ovat terveystietoisia ja luonteeltaan kokeilijoita. He 
haluavat saada suoraan henkilökohtaista palvelua ja arvostavat räätälöityä tuotetietoa ja 
palveluja. Alkutuotannon asiakkaalle voidaan tarjota hyvää palvelua ja tuoreita elintar-
vikkeita. Jalostuksen asiakkaat tarvitsevat hyvälaatuista raaka-ainetta. Yksin tai sopimus-
tuotannossa omistetaan oma lehmä tai osuus lehmästä. Jalostuksen raaka-aineasiakkaat 
edellyttävät toimittajalta sitoutumista ja tuotteilta laatua. Jalostuksen asiakkaalle voi tarjota 
yhteistyötä ja korkeatasoisia raaka-aineita.

Kauppaketjut haluavat toimitusvarmuutta ja laatua. He etsivät houkuttelevia tuotteita hal-
valla. Kauppaketjut pyrkivät minimoimaan hävikin. Asiakkaalle voidaan tarjota jatkuvuutta 
ja laatua. Food Service- ja HoReCa-asiakkaat edellyttävät toimittajilta toimitusvarmuutta 
ja ostavat suuria määriä. Kyseiset asiakkaat hakevat erikoisuuksia, joilla voivat erottautua 
kilpailijoista. He edellyttävät tuotteilta ravitsemuksellista laatua. HoReCa-asiakkaille voi-
daan tarjota kokonaisvaltaisia ruokaelämyksiä.
 
Kuluttajista Taavi Tavis ei halua mitään erityistä, vaan pikemminkin helposti, nopeasti 
ja halvalla, samaa kuin ennenkin. Tuotteen tulee olla helposti ostettavissa. Asiakkaalle 
voidaan tarjota laajaa, helposti saatavilla olevaa valikoimaa. Tuotteet voidaan toimittaa 
kotiin. Hifistelijäluonteinen Niilo Nautiskelija hakee kokonaisvaltaista elämystä ja vastuul-
linen Lotta Lohas ravitsemuksellisesti korkealaatuisia tuotteita. Lotalla ja Lotan kaltaisilla 
kuluttajilla on tietoa terveysvaikutuksista, ja he seuraavat terveyttään reaaliaikaisesti. He 
hakevat automatisoitua, täydellistä ruokavaliota.
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6 Ruokaketjun osaamistarpeet tulevaisuudessa

Ennakointiryhmä työsti osaamistarpeita kahdessa viimeisessä työpajassa skenaarioittain, 
toimialoittain (alkutuotanto, jalostus, jakelu) sekä muuttumattomuuden ja uutuuden 
mukaan. Lisäksi osaamistarvemassasta poimittiin tärkeimpiä asioita merkinnällä TOP-5. 
Kaiken kaikkiaan yksittäisiä osaamistarveajatuksia tai -aihioita kertyi prosessissa 407, 
kun ne kirjattiin luokittelua varten taulukkoon. Tätä voi kuitenkin pitää bruttolukuna, 
koska monet olivat osittain päällekkäisiä tai kahdella osaamistarveidealla saattoi olla 
jokin näkökulma- tai mittakaavaero. Tässä luvussa pyritään pääsääntöisesti tulkitsemaan 
osaamistarvemassaa ja nostamaan oleelliset piirteet esiin. Erityisesti painotetaan nykyistä 
osaamiskarttaa muuttavia asioita, uusia osaamistarpeita. Vaikka nykyisestä ruokaketjun 
osaamisesta osa on edelleen tärkeitä myös tulevaisuudessa, ne eivät aiheuta muutoksia 
nykyiseen. Tärkeiden taitojen ja osaamisen säilyvyydestä on toki pidettävä kiinni ja niiden 
jatkuvuus turvattava.

Tässä yhteydessä on mainittava, että käsillä olevan ruokaketjun ennakointiteema on to-
teutetuista VOSE-prosesseista sisällöllisesti kenties laajin ja monimuotoisin. Tässä proses-
sissa ei ollut ajankäytöllisesti mahdollista porautua niin syvälle ruokaketjun eri lohkojen 
tehtäviin ja ammatteihin kuin vaikkapa vanhuspalvelujen tapauksessa aikaisemmin. Tästä 
seuraa se, että yksittäisiin ruoantuotannon osatehtäviin (esimerkiksi viljanviljely, mylly-
jen toiminta, konditoriatuotanto) ei kyetty osaamista erittelemään. Osaamistarpeet jäävät 
tällaisessa avarassa tarkastelussa väkisinkin yleisemmälle tasolle. Toisaalta prosessin al-
kupuoliskon laaja-alaisuus mahdollistaa luovan tulevaisuustarkastelun ja uudenlaisten 
osaamisteemojen löytymisen. Jos ollaan kovin ahtaassa karsinassa, ajattelu on myös sup-
peampaa ja enemmän kiinni olemassa olevassa.

6.1 Ruokaketjun osaamistarpeet skenaarioittain
Skenaarioista pohdittiin, millaista osaamista niissä kussakin tarvitaan – tai ei-toivotun 
skenaarion osalta millaista osaamista tarvitaan, jotta skenaario ei toteutuisi. Skenaarioiden 
osaamisperustat noudattelevat niiden luonnetta. Nakit ja muusi -skenaariossa perusosaa-
minen säilyy, mutta lisäpanostusta tarvitaan kansainvälisyyteen, resurssitehokkuuteen, 
liiketoiminnan laatuun sekä uuden teknologian soveltamiseen. Myös jäljitettävyyden ke-
hittämiseen pitäisi olla entistä enemmän osaamista.  

Mikä muu muka -skenaariossa tartutaan voimakkaammin mahdollisuuksiin. Kaiken tietä-
minen ja osaaminen tee itse -periaatteella väistyvät, ja tilalle tulee verkostomaisen liiketoi-
mintajohtamisen osaaminen. Uutta tietoa on osattava koota, analysoida ja jalostaa omiin 
tarpeisiin. Kiertotalouden osaaminen on välttämätöntä. Kansainvälisen kaupan osaaminen 
ja monikanavaiset markkinointitaidot ovat entistä tärkeämpiä. Suuri osaamisen kokonai-
suus muodostuu uuden teknologian hyödyntämisestä. Teknologian uusia sovelluksia on 
omaksuttava koko ajan bio- ja geeniteknologian, automaation ja robotiikan sekä kommu-
nikaatioteknologian ja verkkokaupan saroilla. 

Day after tomorrow -skenaarion välttämiseksi perustuotannon teknisen osaamisen ja 
sen kehittämisen tulee olla vahvalla pohjalla. Ulkoisen toimintaympäristön epäedulliset 
kehityssuunnat edellyttävät jatkuvaa tilanteen seurantaa ja ennakointia sekä markkinoi-
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den tuntemusta. Juridinen osaaminen on tärkeää. Oman osaamisen lajinsa muodostavat 
halu muuttua sekä kyky luopua ja luoda uusia innovaatioita. Tuotekehitystaidot ja kyky 
muuttaa teknologiset ja liiketoiminnalliset keksinnöt kaupallisiksi tuotteiksi ovat tässä 
skenaariossa erityisen tärkeitä, jotta ei pudota kelkasta. Ympäristöön ja ekologiaan liit-
tyvät toimintaympäristön reunaehdot on pakko osata ottaa huomioon liiketoiminnassa. 
Digiosaaminen on toinen osaamisen kokonaisuus, jota ilman ei voi menestyä.

Taulukko 20. Ruokaketjun keskeiset osaamistarpeet skenaarioittain (ei-toivottavan Day after tomorrow -skenaarion 
osaamistarpeet ilmaisevat osaamista, jota tarvitaan, jotta skenaario ei toteutuisi).

Skenaario Top 5 osaamistarpeet

Nakit ja muusi Monikulttuurisuuden osaaminen ja kansainvälisen kaupan myyntiosaaminen

Ajantasaisen riskienhallinnan osaaminen

Resurssitehokkuuden osaaminen

Jäljitettävyysosaaminen

Robotiikkaosaaminen

Mikä muu muka Johtamisosaaminen

Kiertotalouden osaaminen

Uusien teknologioiden osaaminen

Monikanavaisuuden hallinta

Day after tomorrow Tuotannon tekninen osaaminen ja kehittäminen

Tuotekehitys- ja tuotteistusosaaminen

Innovaatio-osaaminen

Ympäristöälykkyys

Digiosaaminen

Hullun rohkea rokan myy Digiosaaminen

Kiertotalousosaaminen

Kuluttajaymmärrys

Terveys- ja ravitsemusosaaminen

Brändi- ja konseptiosaaminen

Hullun rohkea rokan myy -skenaariossa tarvitaan kaikenlaista osaamista. Oleellista on eri 
toimijoiden strateginen kyky erikoistua ja keskittyä valittuihin tuotantosuuntiin sekä tulla 
niissä maailman parhaaksi. Tässä työssä globaalin toimintaympäristöosaamisen on oltava 
hyvä. On ymmärrettävä kuluttajaa paitsi Suomessa myös maailmalla. Resurssiviisaus ja 
kokonaisuuksien hallinta ovat tärkeitä. Verkosto-osaaminen korostuu tässä offensiivisessa 
skenaariossa. Kuluttajien ymmärrys, palvelumuotoilu ja tuotteistusosaaminen ovat tärkeitä. 
Markkinoiden valtaamisessa brändi- ja konseptiosaaminen ovat käyttökelpoisia taitoja. 
Innovointi ja skaalaustaidot periaatteella ”Think big, start small, scale fast” vievät pitkälle. 
Keskeisiä osaamisteemoja myös tässä skenaariossa ovat digiosaaminen, kiertotalousosaa-
minen sekä terveys- ja ravitsemusosaaminen. Pärjätäkseen markkinoilla on osattava luoda 
elämyksiä ruoan kuluttajille. 
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6.2 Ruokaketjun osaamistarpeet toimialoittain
Osaamistarpeita työstettiin neljännessä työpajassa pääosin toivottavan, Mikä muu muka 
-skenaarion maailmasta käsin. Toisin sanoen tästä eteenpäin ajattelu painottuu mah-
dollisuuksiin tarttumiseen ja kehittävään muutokseen. Olemassa olevan säilyttäminen ja 
uhkien torjuminen eivät ole ajattelun keskiössä. Ajattelu on myös melko yleisluonteista. 
Valitettavasti tässä yhteydessä ei päästä kovin lähelle yksittäisiä ammatteja, tehtävätyyppejä 
tai koulutusasteiden koulutussisältöjä – puhumattakaan esimerkiksi tutkintotavoitteisen 
koulutuksen ja täydennyskoulutuksen erittelystä.

Yksittäiset osaamistarpeet on tässä kuten muissakin vastaavissa listauksissa asetettu 
prosessuaaliseen järjestykseen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että lista alkaa tiedon 
keruusta ja yrittäjän liiketoimintaosaamisesta. Sitten siirrytään tuotantoon: ensin raaka-
aineiden käyttöönottoon ja alkutuotantoon. Sen jälkeen edetään prosessissa teolliseen 
tuotantoon ja edelleen varastointiin ja kuljetukseen. Loppua kohden siirrytään kauppaan 
ja jakeluun. Listan lopussa on asiakaspalvelu, myynti ja markkinointi. 

Ruoan alkutuotannon osaamistarpeet
Nykyiset ja edelleen tulevaisuudessa tärkeinä pysyvät osaamistarpeet:

 � Viljelytuotantotekniikat, raaka-ainehankinta, resurssitehokkuus, tuotannonsuun-
nittelu ja tuotantotekniikka, eläinten hyvinvointi, raaka-aineen tunteminen (myös 
terveellisyys)

 � Ympäristöosaaminen, tuotantoympäristön biologia ja ekonomia, vastuullisuus, ym-
päristönsuojeluosaaminen

 � Liikkeenjohto, rahoitusosaaminen, riskienhallinta ja talousosaaminen, juridinen 
osaaminen, huoltovarmuus, ymmärrys arvoketjun ja toimintaympäristön toiminnasta, 
tukipolitiikkaosaaminen, strateginen osaaminen

 � Informaatioteknologian perusosaaminen
 � Markkinointiosaaminen, markkinoinnin suunnittelu, brändäysosaaminen
 � Vuorovaikutus- ja tiedonhankintataidot, asiakasosaaminen, verkostoitumistaidot
 � Kielitaito, kansainvälisyysosaaminen, monikulttuurisuus
 � Työhyvinvointi, ergonomia, turvallisuusosaaminen: työ- ja tuoteturvallisuus

Poistumassa olevat ja hiipuvat osaamistarpeet:
 � Kaiken itse tekeminen ja osaaminen
 � Kapea-alainen osaaminen 
 � Kaiken itse tietäminen
 � Eräät automatisoituvat kädentaidot

Muuttuvat, painottuvat tai kokonaan uudet osaamistarpeet: 
 � Elintarvikeketjun yleisosaamisen rajapinnat
 � Verkostosuunnittelu osana työsuunnittelua: työnjako, työnjärjestely, joustava työaika, 

johtaminen
 � Resurssitehokkuuden osaaminen: tuotantotalous (TOP-5)
 � Johtamisosaaminen: strateginen osaaminen (mm. erikoistuminen), henkilöstöjohta-

minen, työnantajaosaaminen, verkosto-osaaminen (TOP-5)
 � Yrittäjyystaidot
 � Jakamistalouden osaaminen: työ- ja työvälineet, resurssit ja investoinnit
 � Ajantasaisten riskien hallinta (TOP-5)
 � Juridiikan osaaminen 
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 � Kyky uuden tiedon hankintaan ja soveltamiseen sekä ongelmien ratkaisemiseen 
jatkuvassa muutoksessa, kriittinen ajattelukyky

 � Tuotannon asiakaslähtöisyyden osaaminen
 � Uusien viljely- ja tuotantoteknologioiden osaaminen
 � Digiosaaminen (TOP-5)
 � Tuoteturvallisuus- ja laatuosaaminen
 � Ennakointiosaaminen (ilmastonmuutoksen vaikutukset, lajikkeiden muutokset, mit-

taaminen)
 � Monikulttuurisuuden osaaminen (TOP-5)
 � Kansainvälisen kaupan myyntiosaaminen (TOP-5)
 � Jäljitettävyysosaaminen
 � Kiertotalousosaaminen: ravinteiden kierrätys, veden kierrätys, energian talteenoton 

osaaminen (TOP-5)
 � Kuluttaja- ja markkinaymmärrys
 � Verkkomarkkinointiosaaminen
 � Some-osaaminen
 � Brändiosaaminen: markkinointiviestintä, imago-osaaminen

Ruoan jalostuksen osaamistarpeet
Nykyiset ja edelleen tulevaisuudessa tärkeinä pysyvät osaamistarpeet:

 � Toimintaympäristöosaaminen: liiketoimintaympäristön ja markkinoiden tuntemus
 � Koko ketjun tunteminen
 � Johtamisosaaminen: esimiestaidot, verkostoituminen, yhteistyötaidot heterogeenisis-

sä verkostoissa, yrityssymbioosit, eri alojen integrointi, juridinen osaaminen
 � Liiketoimintaosaaminen
 � Raaka-aineosaaminen: hankinta, logistiikka
 � Substanssiosaaminen: tuotannollinen perusosaaminen, materiaalien tuntemus
 � Prosessiosaaminen: tekniikka, automaatio, robotiikka 
 � Bioteknologian osaaminen
 � Energia- ja materiaalitehokkuuden osaaminen
 � Laatujärjestelmien osaaminen: ketjun hallinta, hygienia
 � Pakkausteknologian osaaminen
 � Tuoteturvallisuusosaaminen
 � Ympäristötietoisuus
 � Vastuullisuusosaaminen
 � Tuotekehitysosaaminen ja tuotteistaminen, innovaatio-osaaminen, tutkimusosaami-

nen (TOP-5)
 � Brändiosaaminen
 � Markkinointiviestinnän osaaminen, asiakasosaaminen
 � Vientiosaaminen
 � Kielitaito
 � Kansainvälisyysosaaminen
 � Verkostoitumisosaaminen, yhteistyötaidot
 � Työhyvinvointiosaaminen
 � Työturvallisuusosaaminen

Poistumassa olevat ja hiipuvat osaamistarpeet:
 � Kaiken itse tekeminen ja osaaminen
 � Yleisosaaminen teollisuuslaitoksessa
 � Automatisoituvat kädentaidot
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Muuttuvat, painottuvat tai kokonaan uudet osaamistarpeet: 
 � Avoimen datan hyödyntämisosaaminen: open data, big data, metadatan analysointi-

kyky
 � Tieto- ja tutkimusosaaminen: genomiikka, bioinformatiikka, globaalin toimintaym-

päristötiedon analysointi
 � Strateginen osaaminen: yrityksen tuotantotoiminnan ketteryys, muutosnopeuden 

hallinta, ennakointi, toimialarajojen ylittäminen, verkostojen kokoaminen ja integroi-
minen, asioiden yhdistely uudella tavalla, innovointi ja skaalaustaidot (”Think big, 
start small, scale fast”)

 � Tuotannonsuunnittelun osaaminen: resurssiviisaus, kokonaisuuksien optimointi
 � Ennakointi- ja riskienhallintaosaaminen
 � Uuden teknologian osaaminen: metroniikan ja erikoiskoneiden ylläpito, painettava 

elektroniikka, biotekniikka (TOP-5)
 � Robotiikkaosaaminen: Automatiikka
 � Tuotekehitysosaaminen: Asiakaslähtöisyys 
 � Laatuosaaminen
 � Terveys- ja ravitsemusosaaminen: terveystiedon hyödyntäminen ravitsemuksessa, 

ennaltaehkäisevä terveydenhuolto (TOP-5)
 � Jäljitettävyysosaaminen (TOP-5)
 � Vastuullisuusosaaminen: työturvallisuus–vastuullisuus-ketju 
 � Kiertotalous- ja ympäristöosaaminen: pakkaukset, logistiikka (TOP-5)
 � Vientiymmärrys: kohdemarkkinat
 � Brändiosaaminen: palvelumuotoilu, tuotteistaminen
 � Arktinen osaaminen
 � Kuluttajaymmärrys (TOP-5) 

Ruoan jakelun osaamistarpeet
Nykyiset ja edelleen tulevaisuudessa tärkeinä pysyvät osaamistarpeet:

 � Tiedonhallintaosaaminen
 � Liiketoimintaosaaminen
 � Logistinen osaaminen: täyttöaste, kuljetusten yhdisteleminen, toimitusvarmuus, olo-

suhdevarmuus, keskitetty jakelu, suoramyynti, varastojen hallinta
 � Teknologiaosaaminen: tuoteteknologia, pakkausteknologia, logistiikka
 � Resurssitehokkuus: kyky sopeuttaa toiminta ekologisiin reunaehtoihin ja säädöksiin, 

energia- ja materiaalitehokkuus
 � Tuoteosaaminen: ruoan valmistusosaaminen, tuotteeseen liittyvä osaaminen
 � Ravitsemusosaaminen: erityisruokavaliot
 � Laatuosaaminen: omavalvonta, huoltovarmuus
 � Turvallisuusosaaminen: tuoteturvallisuus, varastointi, säilytys, kuljetus
 � Hygieniaosaaminen
 � Asiakasosaaminen: asiakastarpeiden ymmärtäminen, erityisruokavaliot, eettiset ku-

luttajat, asiakkaan kohtaaminen, asiakaspalvelu
 � Markkinointiosaaminen 
 � Kielitaito
 � Monikulttuurisuusosaaminen
 � Digiosaaminen
 � Sosiaalinen osaaminen: yhteistyötaidot
 � Työturvallisuusosaaminen
 � Työhyvinvointiosaaminen
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Poistumassa olevat ja hiipuvat osaamistarpeet:
 � Omatoiminen kuljetustaito: itse toteutetut kuljetukset
 � Kassaosaaminen
 � Hyllytysosaaminen

Muuttuvat, painottuvat tai kokonaan uudet osaamistarpeet 
 � Toimintaympäristön seurantaosaaminen: globaalit markkinat, heikkojen signaalien 

lukemistaidot
 � Asiakastiedon hyödyntäminen: big data, open data, verkkodata
 � Palveluyrittäjyysosaaminen
 � Liiketoimintaosaaminen
 � Teknologiaosaaminen: uusien teknologioiden osaaminen, verkkokauppa, miehittä-

mättömiin kuljetusvälineisiin (esim. UAV- ja RPA-lentolaitteisiin tai autorobotiikkaan) 
liittyvä osaaminen, uudet jakeluteknologiat

 � Robotiikkaosaaminen (TOP-5)
 � Digiosaaminen: Ajattelumaailman soveltaminen, sovellusten hyödyntäminen, tiedon-

hankinta ja arvottaminen (TOP-5)
 � Kassaosaaminen: itsepalvelukassat, automaattikassat 
 � Jäljitettävyysosaaminen
 � Ympäristöosaaminen
 � Asiakasosaaminen: kuluttajaymmärrys, kuluttajan informointi, ruokaostoskäyttäyty-

minen
 � Terveysvaikutusten osaaminen
 � Ympäristöosaaminen: suljettujen kiertojen hallinta, ympäristövaikutukset
 � Brändiosaaminen, konseptiosaaminen, elämysosaaminen, luovuus (TOP-5)
 � Verkkokauppaosaaminen: uudet jakeluteknologiat
 � Monikanavaisuuden hallinnan osaaminen: tietotekniikkataidot, kommunikaatiotek-

nologian taidot, markkinointiosaaminen, jakelujärjestelmien osaaminen, vientiosaa-
minen, suoramyynti, kumppanuudet, verkkokauppa (TOP-5)

6.3 Ruokaketjun osaamistarpeet C&Q-osaamiskvalifikaatio-
luokituksessa

Kaikki ruokaketjun ennakointiryhmässä esiin tulleet yksittäiset osaamistarveajatukset ja 
-aihiot ryhmiteltiin C&Q-luokituksella universaalimpaan, vertailtavampaan järjestykseen. 
Ryhmittely perustuu C&Q-osaamisenhallintajärjestelmässä käytettyyn dynaamiseen osaa-
miskvalifikaatioluokitteluun. Luokittelu palvelee eri aloja, ja se sisältää hierarkkisesti pää-
kategorioita ja niiden alla olevia tasoja. Luokittelu täydentyy jatkuvasti (Hanhinen Taina 
2010). Luokittelun ylin hierarkiataso on seuraava:
1. Toimialariippumattomat yleistiedot ja -taidot
2. Tuotteiden tuotanto-osaaminen
3. Palvelujen tuottaminen
4. Liiketoimintaosaaminen, hallinto- ja talousosaaminen
5. Asiakkuuden, asiakassuhteiden hallinta
6. Työyhteisötaidot, työyhteisöosaaminen
7. Henkilökohtaiset ominaisuudet ja asenteet
8. Ammatilliset taustatekijät
9. Tutkimus- ja kehitysosaaminen
10. Tieteellinen osaaminen
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Kuviosta 22 on nähtävissä, kuinka yksittäiset osaamistarpeet jakautuivat kvalifikaatioluok-
kiin. Kuvio ei täsmällisesti ottaen kuvasta ennakointiryhmän keskustelun sisältöä siinä 
mielessä, että suosituimmista osaamistarpeista oli paljon päällekkäisiä mainintoja. Tässä 
jakaumassa kukin osaamistarve on mainittu vain kerran. Kuvio kuitenkin osoittaa, että 
suurin osa ennakointiryhmän esille nostamista ruokaketjun tulevaisuuden osaamistarpeis-
ta kuvaa nimenomaan alan substanssin ydintä: itse tuotantoa, tuotteita ja palveluita. Paljon 
huomiota kohdistui tosin myös yleisempään liiketoimintaosaamiseen.

Seuraavassa nostetaan esille joitakin esimerkkejä ruokaketjun tulevaisuuden osaamistee-
moista kvalifikaatioluokittelun jäsentelyn mukaisesti. Kuvaus ei ole täydellinen ja jättää 
monet tällä hetkellä keskeiset osaamiset ilman mainintaa. Tarkoitus on tässä painottaa 
uusia osaamistarpeita tulevaisuuden näkökulmasta. Täydellinen ja yksityiskohtainen lu-
ettelo tässä ennakointiprosessissa esiin nostetusta osaamisesta on irrotettu liitteeksi 4. 

Kuvio 22, Ruokaketjun osaamistarpeiden jakautuminen C&Q-kvalifikaatioluokituksen pääluokkiin
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Osaamistarpeiden lukumäärä

Kuvio 20. Ruokaketjun osaamistarpeiden jakautuminen C&Q-kvalifikaatioluokituksen pääluokkiin.

Toimialariippumattomat yleistiedot ja -taidot
Ruokaketjun kaiken yleisosaamisen lähtökohta on koko ruokaketjun kokonaisuuden ym-
märtäminen ja kyky asemoida itsensä osaksi ketjua ja verkostoa. Tässä tiedon kokoaminen 
sekä nykyaikaiset verkottumis- ja kommunikaatiotaidot sosiaalisen median sovelluksineen 
ovat keskeisiä. Ruokaketjun tulevaisuudessakin itsestään selvänä yleisosaamisena voidaan 
pitää maatalouden ja elintarvikealan teknis-tuotannollisia perustaitoja, jotka liittyvät ruoan 
säilyvyyteen, tuoteturvallisuuteen, laatustandardeihin ja työturvallisuuteen. Uutena tule-
vaisuuden yleisosaamisena vahvistuvat uuden tietoteknologian käyttötaidot.

Tulevaisuudessa kaikenlainen ekologiaan ja ympäristönsuojeluun liittyvä tietämys tulee 
kuulumaan alan yleissivistykseen. Tällaista osaamista ovat ympäristövastuu, ymmärrys 
ympäristövaikutuksista, energiatehokkuuden huomioiminen omassa työssä, energiaa 
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säästävään toimintaan liittyvä tietous ja tietämys alkutuotannon resurssitehokkuudesta. 
Ruokaketjun yleistä osaamista edustavat myös projektiosaaminen, työturvallisuuden ja 
ergonomian hallinta sekä peruskielten taito. Ruokaketjun aloilla on myös omat eettisen 
vastuun normit ja arvot, jotka edellytetään hallittavan. 

Tuotteiden tuotanto-osaaminen
Ruokaketjun luonnonvara-aloihin liittyvästä osaamisesta voidaan tulevaisuudessa pitää 
nousevina teemoina sellaisia kuin elintarviketuotannon tuotantoympäristön biologiaan ja 
ekonomiaan liittyvä osaaminen, tuotteiden kehittämiseen liittyvä raaka-aineiden kemialli-
nen osaaminen, eläintenkäsittely ja eläintenhoitotaidot sekä eläinten hyvinvointiin liittyvä 
tietous. Tulevaisuuden merkittävä osaamisteema on kiertotalous, jossa tarkoituksena on 
käyttää uudelleen mahdollisimman suuri osa ihmisen toiminnassa kuluvasta materiaalis-
ta ja energiasta. Tällainen osaaminen liittyy muun muassa suljettuun kiertoon, energian 
talteenottoon, ravinteiden kierrätykseen, veden kierrätykseen ja resurssitehokkuuden op-
timointiin.

Oman voimistuvan osaamistarpeen myös alkutuotannossa muodostaa tulevaisuudessa 
kaikkinainen teknologian ja usein nimenomaan tietoteknologian soveltaminen. Tähän 
ryhmään sisältyy muun muassa sähköisten ja digitaalisten järjestelmien, paikkatietojärjes-
telmien sekä robottiautomatiikkaan perustuvien uusien järjestelmien osaaminen.

Elintarviketeollisuudessa on tulevaisuudessa ymmärrettävä entistä paremmin koko ruoka-
ketjun kokonaisuutta. Jäljitettävyysosaamisen merkitys tulee kasvamaan tulevaisuudessa. 
Tässä painottuu raaka-aineiden ja materiaalien tuntemus, omavalvontaosaaminen, lain-
säädännön tuntemus ja tuotanto- ja jakeluketjun hallinta. Uutta jäljitettävyysteknologiaa 
on hallittava (printtielektroniikka, taipuisat näytöt, langaton kommunikaatioteknologia, 
interaktiiviset tuote- ja hintamerkinnät yms.). Jäljitettävyys on osattava myös kytkeä tuo-
tekehitykseen, markkinointiin, analytiikkaan ja pakkausteknologiaan. Koko ruokaketjun, 
mutta erityisesti teollisuuden, on hallittava tulevaisuudessa robotiikan ja automaation 
uutta teknologiaa. Yhä suurempi osa tulevaisuuden ruoasta tehdään ilman ihmiskäden 
kosketusta. Sama koskee ruoan jakelua ja kauppaa.

Palvelujen tuottaminen
Palvelujen tuotanto ruokaketjussa edellyttää tulevaisuudessa yleisesti ottaen entistä enem-
män informaatio- ja kommunikaatioteknologian osaamista, olipa sitten kyse alkutuotan-
non, teollisuuden, jakelun tai kaupan alojen palvelutyöstä. On hallittava sekä laitteita että 
sovelluksia: ohjelmointikieliä, koodausta ja asianomaisia työkaluja. Tärkeä tulevaisuuden 
osaamislohko on asiakastiedon esille saaminen metatiedosta eli suurista big data -tieto-
massoista. Verkkokaupan ja virtuaaliteknologioiden osaaminen ruokaketjun palvelutuo-
tannossa on tulevaisuudessa välttämätöntä.

Ruokaketjun logistiikassa ja kaupassa edellytetään tulevaisuudessa kuljetusten koko-
naisvaltaista hallintaosaamista (esimeriksi kuljetusten ohjelmointia ja reittisuunnittelua, 
kuljetusten yhdistelemistä sekä täyttöasteiden optimointia). Jakelussa tarvitaan jatkossa 
kuljetus- ja autorobotiikan sekä pienten lentävien UAV-laitteiden ja UAS-järjestelmien 
osaamista (UAV, Unmanned Aerial Vehicle; UAS, Unmanned Aircraft System). Majoitus- ja 
ravitsemispalveluissa keskeinen tulevaisuuden osaamiskokonaisuus muodostuu ruokatur-
vallisuusosaamisesta. On hallittava terveellisen ruoan ravitsemustietous, osattava rakentaa 
erityisruokavalioita mitä erilaisimmille asiakasryhmille, tunnettava etniset ruokatuotteet ja 
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ruokakulttuurit osana omaa tuotekehitystä ja asiakasymmärrystä. Ruoan personoiminen 
ja räätälöiminen asiakaskohtaisesti on tulevaisuudessa tärkeä osaamisen laji. On hallittava 
myös nopeasti muuttuvat ruokatrendit.

Tulevaisuuden ruokakauppa automatisoituu, minkä vuoksi tietotekniikan osaaminen sekä 
kovalla laitepuolella että pehmeällä ohjelmasovelluspuolella nousee entistä tärkeämmäk-
si osaamisen lohkoksi. Kaupan monikanavaisuus edellyttää nykyistä monipuolisempaa 
kielitaitoa, tietotekniikkataitoja, sopimusjuridiikan ja sopimustekniikan hallintaa, moni-
kanavamarkkinointiosaamista, uusien jakelujärjestelmien hallintaa sekä monikanavaisen 
verkkokaupan osaamista. Asiakkaille on osattava tarjota elämyksiä. 

Liiketoimintaosaaminen, hallinto- ja talousosaaminen
Suomalaisen ruokaketjun avautuessa globaaleille markkinoille ja kilpailuolosuhteiden 
kiristyessä organisaation ja liiketoiminnan johtamistaidot nousevat tulevaisuudessa entistä 
tärkeämmiksi. Yrittäjyystaidot ja kyky toimia työnantajana koskettaa erityisesti maatalou-
den ja alkutuotannon toimijoita. Liiketoiminnalliset taidot ja kokonaisuuksien strategisen 
johtamisen taidot ovat välttämättömiä tulevaisuudessa. Tässä olennaista on jatkuva ulkoi-
sen toimintaympäristön seuranta sekä kyky koota ja analysoida tulevaisuutta koskevaa 
ennakointitietoa ruokaketjusta. Tuotantoa ja liiketoimintaa on osattava johtaa ketterästi; 
on osattava sopeutua nopeasti muutoksiin ja tartuttava ennakoivasti piileviin mahdolli-
suuksiin. Toisaalta liiketoiminnan kannattavuus on osattava turvata resurssitehokkuudella.

Verkostoituneessa taloudessa on entistä vähemmän tilaa tee itse -ajattelulle. Kaikkea ei 
voi eikä kannata enää tehdä itse. Tästä syystä kaikenlaisten tavaroiden, raaka-aineiden ja 
palvelusten ostaminen ulkopuolisilta tahoilta tulee välttämättömäksi osaksi liiketoimintaa. 
Tämä edellyttää hyvää hankintaosaamista. Ruoan jakelu ja kauppa edellyttävät jatkossa 
uudenlaista logistiikkaosaamista. Uusien jakeluteknologisten järjestelmien tuntemus, ro-
botiikan hallinta, automaattivarastoihin liittyvä osaaminen ja älypakkausosaaminen ym-
päristövaikutukset huomioon ottaen ovat tällaisia tulevaisuuden logistisia taitoja. 

Tulevaisuuden ruokaketjuyritys tai maatila toimii avoimessa verkostossa, jossa ei voi tulla 
toimeen yksin. Kyky verkostoitua ja johtaa ympärillä olevaa verkostoa oman liiketoiminnan 
kannalta tavoitteellisesti on tulevaisuudessa tärkeää. Verkostoissa ei pidä vain ajelehtia. 
Verkostot eivät rajoitu Suomen rajojen sisäpuolelle. Kansainväliseen toimintaympäristöön 
liittyvä osaaminen ja globaalien ruokamarkkinoiden tuntemus ovat oleellisia osaamisen 
lohkoja tulevaisuudessa. Vientiosaaminen on entistä tärkeämpää, jos yritys haluaa kasvaa.

Asiakkuuden, asiakassuhteiden hallinta
Liiketoiminta muuttuu tulevaisuudessa yhä asiakaskeskeisemmäksi. Asiakaslähtöisen toi-
mintatavan osaaminen on siis ruokaketjussakin erittäin tärkeää. Kyky koota ja analysoi-
da suuria big data -aineistoja on tulevaisuudessa tärkeää. Ylipäätään asiakastarpeiden 
ymmärtäminen ja kyky perustaa niin tuotekehitys kuin tuotanto asiakkaiden tarpeille 
on keskeistä. Kulttuurien tuntemus, monikulttuuriosaaminen ja kansainvälisen kaupan 
ymmärrys tulevat olemaan entistä tärkeämpiä osaamisaloja.

Prosessin myyntipäässä markkinointiin ja mainontaan liittyvä osaaminen on tietenkin edel-
leen tärkeää. Digitaalisen kuluttajakäyttäytymistiedon hallinta ja hyödyntäminen on vält-
tämätöntä. Tärkeitä ovat myös varsinainen myynnin, mainonnan ja menekinedistämisen 
osaaminen sekä verkkokauppa ja sen kauppatapaan liittyvä osaaminen. Niin maatiloilla 
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kuin yrityksissäkin tarvitaan myös oman organisaation maineenhallintaa sekä imagon ja 
brändin luomisen ja kehittämisen taitoja.

Työyhteisötaidot, työyhteisöosaaminen
Tulevaisuudessa työyhteisöissä nousevat entistä tärkeämmiksi henkilöstön verkostojoh-
tamisen osaaminen ja kyky toimia esimiehenä. Erityisesti tämä on nähtävissä alkutuotan-
nossa. Yleisemminkin muutoksen johtaminen on ruokaketjun liiketoiminnassa jatkossa 
tärkeää. Yhteistyötaidot yhteistyöverkostossa yli ruokaketjun rajapintojen ovat tulevaisuu-
den osaamista. Toisaalta myös oma organisaatio on tunnettava. Työyhteisön ja yrityksen 
toiminta-ajatuksen, liikeidean, toimintakonseptin ja arvojen tuntemus sekä niiden mu-
kaisesti toimiminen on tärkeää. Työhön liittyvät luvat, lait ja viranomaismääräykset sekä 
sopimusjuridiikka on syytä tuntea monikulttuuristuvassa työyhteisössä.

Henkilökohtaiset ominaisuudet ja asenteet
Tulevaisuudessa arvostettaneen samoja henkilökohtaisia ominaisuuksia kuin nykyisinkin. 
Joitakin tulevaisuudessa painottuvia ominaisuuksia voidaan kuitenkin hahmotella. Kehi-
tysnopeuden kasvaessa ja verkostomaisen toimintaympäristön monimutkaistuessa voidaan 
olettaa, että ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen on varattava enemmän aikaa. 
Motivaatio itsensä kehittämiseen ja ajan tasalla pysymiseen on eräänlainen tulevaisuuden 
henkilökohtaisen osaamisen laji. On osattava hankkia tietoa eri lähteistä ja on osattava analy-
soida ja hyödyntää hankkimaansa tietoa. Oma osaamisen lajinsa on teknisessä kehityksessä 
mukana pysyminen ja uuden teknologian omaksuminen. Tulevaisuuden henkilökohtaista 
osaamista on myös kyseenalaistamisen taito, kriittinen ajattelu, ongelmanratkaisukyky, tule-
vaisuusorientoitunut ja ennakoiva ote sekä kyky yhdistellä toisiinsa kuulumattomia asioita 
uudella tavalla. Tulevaisuuden kokeilukulttuurissa tärkeää on myös epäonnistumisen osaa-
minen (kyky käsitellä epäonnistumisia ja säilyttää kyky toimia yrittäjänä).

Tutkimus- ja kehitysosaaminen
Sanomattakin on selvää, että tutkimukseen ja kehittämiseen liittyvä osaaminen on ruo-
kaketjulle tulevaisuudessa tärkeää. Asiakkaiden tarpeista lähtevän tuotekehityksen osaa-
minen, kuluttajaymmärrys ja tuotteistusosaaminen ovat tärkeitä tulevaisuudessa. Palve-
lumuotoiluosaaminen uusien käyttäjälähtöisten palveluratkaisujen kehittämisessä sekä 
brändäämiseen ja konseptisuunnitteluun liittyvä osaaminen on keskeistä. Tuotteiden ai-
kaansaamiseen liittyvä tuotannonsuunnittelu ja uusien tuotantotekniikoiden kehittäminen 
on niin ikään tärkeää. Tulevaisuudessa tässä työssä on uutena ulottuvuutena ekologiset 
reunaehdot, resurssitehokkuus ja kiertotalous.

Tieteellinen osaaminen
Tuotekehitys edellyttää tiedonhallinnan osaamista. Tutkimus- ja tutkijaosaaminen sekä 
uuden tiedon tuottamisen taito ovat tulevaisuudessa entistä keskeisempiä. On osattava 
koota ja hyödyntää tieteellisiä tutkimustuloksia ja soveltaa niitä omaan tuotekehitykseen 
ja liiketoimintaan. Keskeistä tässä on myös verkostomainen innovaatiojohtaminen, kos-
ka kaikkea ei voi eikä kannata tutkia ja selvittää itse. On hankittava parasta mahdollista 
asiantuntemusta. Esimerkin omaisena luettelona mainittakoon ruokaketjulle keskeisiä tu-
levaisuuden tutkimusaloja ja tutkimuskohteita: genomiikka, geeniteknologia, bioinfor-
matiikka, biotekniikka, tietojenkäsittely, tietotekniikka, automatiikka, robotiikka, tekoäly, 
3D-tulostusteknologia, pakkausteknologia, etätunnistusteknologia, sensorit ja analytiikka, 
painettava elektroniikka sekä keinoruoan kehittäminen.
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6.4 Ruokaketjun uudet osaamistarpeet
Vaikka seuraavassa ei erityisesti mainita alkutuotannon, teollisuuden, jakelun ja kaupan 
nykyistä tuotanto- ja substanssiosaamista (muun muassa viljelytekniikat, biologinen osaa-
minen, teollisen tuotantotalouden prosessiosaaminen, kuljetusosaaminen tai kaupallinen 
osaaminen), ne ovat luonnollisesti keskeisiä myös tulevaisuudessa. Seuraavassa painotus 
on erityisesti uusissa, nykyistä osaamisperustaa muuttavissa asioissa. Tässä esiteltävät 
osaamistarpeet luovat muutospaineita nykyiseen koulutukseen. Ruokaketjun merkittä-
vimmät uudet osaamistarpeet tulevaisuudessa voidaan ryhmitellä kuvion 21 mukaisesti.

Strateginen
tieto- ja verkosto-

osaaminen
Teknologia-
osaaminen

Vastuu- ja
turvallisuus-
osaaminen

Asiakaslähtöinen
tuotekehitys-
osaaminen Kansainvälinen

monikanava-
osaaminen

Ruokaketjun
uudet osaamistarpeet

tulevaisuudessa

Kiertotalous-
osaaminen

Kuvio 21. Ruokaketjun uudet osaamistarpeet tulevaisuudessa.

Strateginen tieto- ja verkosto-osaaminen
Tulevaisuudessa millä tahansa luonnontuotteiden talteenoton, viljelyn, puutarhatuotan-
non, kalatalouden, karjatalouden, elintarviketeollisuuden, elintarvikkeiden logistiikan ja 
kaupan alatoimialoilla on ymmärrettävä koko ruokaketjun muodostaman kokonaisuuden 
toiminta ja tunnistettava sen eri osien rajapinnat. On hallittava kokonaisvaltaisen strategi-
sen ajattelun ja johtamisen perusteet ja työkalut. Menestyksekäs liiketoiminta edellyttää, 
että osataan katsoa peiliin ja tunnetaan niin sanottu sisäinen toimintaympäristö. On tunnet-
tava oman yrityksen tai organisaation tila sekä toiminta-ajatus, liikeidea, toimintakonsepti 
ja arvot sekä taloudellinen tila. Yrittäjätaidot sekä kannattavan liiketoiminnan edellyttämät 
taloushallinnon, markkinoinnin ja riskien hallinnan taidot ovat välttämättömiä. On myös 
tunnettava juridiikkaa sekä rahoituslähteitä ja -välineitä.

Ruokaketjun ulkoisen toimintaympäristön aikaisemman kehityksen, nykytilan ja tulevai-
suuden hahmottamiseksi tarvitaan tietoa. Tämän toimintaympäristötiedon keruun, analy-
soinnin ja tulkinnan taitoja voisi kutsua toimintaympäristötieto-osaamiseksi. On tunnistet-
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tava omalle liiketoiminnalle tärkeät ja käyttökelpoiset tietolähteet ja osattava käyttää niitä. 
Tässä työssä on tunnettava tilastot ja ennusteet. On osattava lukea ja tulkita tutkimustu-
loksia sekä tunnettava ainakin merkittävimmät uutta tietoa tuottavat tutkimuslaitokset. On 
seurattava niin kotimaisia kuin globaaleja tapahtumia ja ilmiöitä: esimerkiksi raaka-aine-
markkinoita, kilpailijoiden tuotteita, teknologian kehitystä, asiakaskunnan käyttäytymistä 
ja preferenssejä, ympäristö- ja energiakysymyksiä, yhteistyökumppaneiden kenttää ja niin 
edelleen. Tietojen keruun ja toimintaympäristön seurannan on oltava jatkuvaa. 

Koottua ja tulkittua tietoa on osattava soveltaa strategisesti. Strategisen ajattelun ja johta-
misen osaaminen on välttämätöntä. Kriittinen ja luova ajattelu edellyttää kyseenalaistami-
sen taitoa, ongelmanratkaisukykyä ja rajojen ylittämistä. Kokeilukulttuurin hyväksyminen 
mahdollistaa innovaatioiden syntymisen ja virheistä oppimisen. On osattava tehdä stra-
tegisia valintoja erikoistumisesta ja liiketoiminnan suuntaamisesta. Johtamisosaamiseen 
kuuluu paitsi esimiestaidot myös muutoksen johtaminen. On myös osattava suhtautua 
epäonnistumisiin rakentavasti ja oppia niistä. On tärkeää ymmärtää elinikäisen oppimisen 
merkitys ja kehittää henkilöstön osaamista jatkuvasti. 

Tulevaisuudessa menestyvää liiketoimintaa ei ole mahdollista harjoittaa yksin. Yhä pitem-
mälle etenevä työnjako edellyttää yhteistyötä muiden yritysten, organisaatioiden, viran-
omaisten ja palveluntarjoajien kanssa. Tarvitaan vuorovaikutus-, viestintä- ja kommuni-
kointitaitoja. On luotava suhteita kumppaneihin ja verkostoiduttava. Taitava ja menestyvä 
toimija ei ainoastaan kiinnity verkostoihin vaan pyrkii johtamaan niitä oman toiminnan 
kannalta myönteiseen suuntaan. Tarvitaan verkosto-osaamista, jolla luodaan, ylläpidetään 
ja johdetaan erilaisia verkostoja ja yritysten yhteenliittymiä sekä toimitaan jakamistalou-
dessa. Yhteistyön osaamista tarvitaan myös yritysten ja organisaatioiden sisällä.

Esimerkkejä uusista osaamistarpeista:
 � Elintarvikeketjun kokonaisuuden ja rajapintojen hallinta
 � Tiede- ja tutkimusosaaminen: Kyky hankkia, tulkita ja soveltaa oman alan tutkimuk-

sia sekä tilasto- ja ennakointiaineistoja
 � Avoimen datan ja big datan keruun ja analysoinnin osaaminen: esimerkiksi asiakas-

tiedon keruu ja hyödyntäminen liiketoiminnan suunnittelussa
 � Tulevaisuusosaaminen: tulevaisuusorientoituneisuus ja tulevaisuusajattelun perus-

osaaminen sekä ennakointitaidot 
 � Epäonnistumisen osaaminen: kyky sietää epäonnistumisia ja oppia niistä
 � Verkosto-osaaminen: kyky luoda, ylläpitää ja johtaa yhteistyöverkostoja sekä toimia 

jakamistaloudessa. Jakamistaloudessa ei enää välttämättä osteta ja myydä. Sen sijaan 
yhä enemmän lainataan, vaihdetaan, liisataan, vuokrataan ja lahjoitetaan.

 � Yritysintegraatio-osaaminen: yritysyhteistyöhön, yhteenliittymiin ja erilaisiin liit-
toumiin liittyvä osaaminen sekä organisaatioiden välisen osaamisen yhdistämiseen 
liittyvä taito

 � Kokeilukulttuurin osaaminen: yrityksen ja erehdyksen salliminen sekä virheistä 
oppimisen taito

Teknologiaosaaminen
Laajemmin ymmärrettynä teknologiaosaamiseen voidaan lukea ylipäätään luonnontietei-
den perusosaaminen, elintarvikealan materiaali- ja raaka-ainetuntemus sekä maatalouden 
ja elintarviketeollisuuden tuotantoprosessien ja tuotantoteknologioiden osaaminen (muun 
muassa koneiden ja laitteiden hankinta, käyttö ja kunnossapito). On hallittava tuotantota-
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lous ja tuotannonsuunnittelu niin taloudellisesti, teknisesti kuin ekologisesti. Jo nykyisin – 
tulevaisuudesta puhumattakaan – tieto- ja viestintätekniikan osaaminen on välttämätöntä. 
Ilman tietokoneiden avustusta mikään ei toimi. 

Digitalisaation tuntemus ja kyky hyödyntää sen mahdollisuuksia ovat entistä tärkeämpiä 
tulevaisuudessa. Digiosaaminen pitää sisällään muun muassa kuluttajatiedon keräämistä, 
analysointia ja hyödyntämistä, tietojärjestelmien ja ohjelmistojen hallintaa, kykyä säh-
köistää ja digitalisoida palveluja sekä ottaa käyttöön uusia digitaalisia sovelluksia omassa 
liiketoiminnassa. Markkinoinnissa on osattava mennä internetiin ja käydä kauppaa ver-
kossa etänä. Jatkuvasti kehittyvien virtuaalitodellisuuden teknologioiden hyödyntäminen 
myynnissä ja markkinoinnissa on tulevaisuudessa arkipäivää. On osattava langattoman 
paikannuksen ja paikkatietojärjestelmien teknologiat. Lisäksi kaiken tietotekniikan kan-
nalta hyödyllisiä taitoja ovat ohjelmointitekniikoiden, ohjelmointikielten, koodauksen ja 
ohjelmointityökalujen hallinta.

Vaikka tietotekniikka on kaiken läpäisevä asia, on menestyvässä liiketoiminnassa seurattava 
jatkuvasti kehittyviä teknologian sovelluksia ja otettava ne tarvittaessa käyttöön. Esimerkkei-
nä tällaisista ruokaketjulle merkittävistä teknologioista ovat muun muassa raaka-aineiden 
tai valmiin ruoan 3D-tulostus, keinoruoan valmistus, tulostettava ja painettava elektroniikka 
sekä miehittämättömät liikennevälineet. Yksi merkittävistä teknologisista vallankumouksista 
tulee olemaan robotiikan kehitys. Ruokaketjussa tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän 
prosessitekniikan automaatio-osaamista, robotiikkaosaamista ja koneaistiteknologian osaa-
mista esimerkiksi sellaisilla osa-alueilla kuin videokamerat, liikkeentunnistus, puheentunnis-
tus, keinotuntoaisti ja keinohajuaisti. Liikenteen ja kuljetusten automaatio edellyttää  robotti-
liikennevälineisiin liittyvää osaamista; esimerkkejä ovat muun muassa robottiautot, lennokit 
(Drone), miehittämättömät lentolaitteet (UAV Unmanned Aerial Vehicle, UAS Unmanned 
Aerial Systems) sekä MAV-lennokit ja helikopterit (Micro Aerial Vehicle).

Ruokaketjun logistiikkaosaamiseen liittyy luonnollisesti monenlaisia perinteisiä taitoja: kul-
jetusten optimointia, kuljetusten yhdistelemistä, kuljetusreittien luomista, täyttöasteen opti-
mointia, optimaalisten eräkokojen suunnittelua, logistisesti tehokasta raaka-ainehankintaa 
ja varastonhallintaa. Lisäksi on tunnettava elintarvikkeiden saatavuus ja sesongit sekä huo-
lehdittava toimitusvarmuudesta, olivatpa olosuhteet mitkä tahansa. Logistisen osaamisen 
keskeinen osatekijä on tuoteturvallisuudesta vastaaminen, mikä edellyttää ruokatuoteturval-
lisuuteen liittyvien vaatimusten tuntemista. On hallittava kontaminaation, pilaantumisen ja 
saastumisen ehkäisyyn liittyvät asiat. On hallittava eläin- ja kylmäkuljetukset. Tulevaisuudes-
sa entistä tärkeämpää on hallita ympäristöystävälliset logistiikkaratkaisut, automaattivarastot, 
jakeluautomaatio ja robottikuljetusteknologiat sekä paikkatietoteknologiat. Myös pakkaus-
teknologiaan liittyvä osaaminen tulee olemaan keskeistä. Digitaaliset pakkausmerkinnät, 
etätunnistusteknologiat, älypakkaukset sekä tulostettava ja painettava elektroniikka lienevät 
arkipäivää tulevaisuuden ruoanjakelussa ja ruokakaupassa.

Esimerkkejä uusista osaamistarpeista:
 � Taloudellisen, energiaa säästävän ja ekotehokkaan tuotannon suunnitteluosaaminen
 � Kuluttajatiedon keräämisen, hallinnan ja hyödyntämisen osaaminen
 � Uusien teknologisten sovellusten tuntemus: esimerkiksi tulostettava ja painettava 

elektroniikka, bioteknologian sovellukset, keinoruoan tuottaminen ja ruoan 3D-
tulostus

 � Ohjelmointiosaaminen
 � Robotiikka- ja automaatio-osaaminen
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 � Koneaistiteknologian osaaminen: kamerateknologia, liikkeentunnistus, puheentun-
nistus, konepuhe, keinotuntoaisti, keinohajuaisti yms.

 � Robottiliikennevälineisiin ja jakeluautomaatioon liittyvä osaaminen
 � Paikkatietoteknologian osaaminen
 � Ruoan ja elintarvikkeiden kuljetusten turvallisuusosaaminen
 � Ympäristöystävällisten logistiikkaratkaisujen hallinta
 � Automaattivarastoihin liittyvä osaaminen
 � Pakkausteknologian osaaminen: digitaaliset pakkausmerkinnät, etätunnistusteknolo-

giat, älypakkaukset sekä tulostettava ja painettava elektroniikka
 � Sähköiseen internet-markkinointiin ja verkkokauppaan liittyvä osaaminen

Kiertotalousosaaminen
Ympäristön huomioon ottaminen ja ekologisen jatkuvuuden turvaaminen ovat tällä vuo-
situhannella nousseet kaiken inhimillisen toiminnan keskeisiksi reunaehdoiksi. Aivan 
viime aikoina ei kyse ole ollut enää edes reunaehdoista vaan kaikkea toimintaa sisältä 
päin ohjaavasta arvosta. Kun asiaa tarkastellaan liiketoiminnan tai kansan- ja aluetalou-
den näkökulmasta, voidaan puhua kiertotaloudesta. Siinä kaikki käytössä ollut materia 
ja energia pyritään pitämään hyötykierrossa mukana niin, että jätettä tai hävikkiä pääsee 
systeemistä ulos mahdollisimman vähän. 

Kiertotalouden määrittämässä ruokaketjun tulevaisuudessa tarvitaan uudenlaista osaa-
mista: ympäristöosaamista, resurssitehokkuusosaamista ja kiertotalousosaamista. Itses-
tään selvä lähtökohta on ympäristötietoisuus. Tarvitaan ympäristömyönteistä ja ekologista 
asennetta. On tunnettava tuotantoprosessien ympäristövaikutukset sekä osattava arvioida 
ja laskea niitä. Luonnollisesti arvioinnilla tulee olla vaikutuksensa entistä ympäristöystä-
vällisempien prosessien, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen.

Kiertotalous edellyttää kaikenlaisten resurssien (raaka-aineet, materiaalit, energia, työvoima 
yms.) entistä tehokkaampaa hyödyntämistä. Tämä edellyttää uudenlaista osaamista – voi-
daan puhua resurssitehokkuusosaamisesta tai kiertotalousosaamisesta. On hallittava raaka-
aineiden tehokas hankinta ja käyttö. On tunnettava materiaalivirrat, tuotannon optimointi 
ja suljetut kierrot: esimerkiksi energian talteenotto, ravinteiden kierrätys, veden kierrätys, 
lannan käytön tehostaminen tilaverkostossa, teollisten prosessien suljetut kierrot sekä bio-
materiaalin hyödyntäminen. On osattava suunnitella tuotantoprosessit niin, että mahdolli-
simman vähällä energialla, jätteillä, päästöillä ja kustannuksilla syntyy mahdollisimman suuri 
tuotos ja arvonlisäys, olipa sitten kyseessä maatalous, teollisuus, jakelu tai kauppa. Ihmis-
työn organisointi, investoinnit koneisiin ja laitteisiin sekä energian käyttö on optimoitava 
tehokkaaksi kokonaisuudeksi niin, että ympäristökuormitus on mahdollisimman vähäinen. 

Kiertotalouden toteuttamisessa aivan keskeinen rooli on verkostoyhteistyöllä. Resurssien 
käyttö on optimoitava yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Näin kaikki hyötyvät. On kyet-
tävä luomaan suhteet naapureihin ja yhteistyöyrityksiin. On sovittava koneiden, laitteiden, 
energian, investointien, työvoiman sekä muiden resurssien ja palveluiden yhteiskäytöstä 
(esimerkkeinä yhteistyökohteista voi mainita energiantuotannon, biokaasun ja ravinteiden 
rikastamon). On osattava siirtyä uuteen jakamistalouteen.

Tulevaisuuden maailmassa vedestä saattaa tulla pula. Suomessa veden käsittely ja jalosta-
minen kaupalliseksi tuotteeksi voisivat tarjota mahdollisuuksia kannattavaan liiketoimin-
taan. Vesiteknologian ja vedenkäsittelyn koulutus ja kehittäminen saattaa olla investointi 
tulevaisuuteen. Kiertotalous voi tarjota muitakin uusia mahdollisuuksia uuden yritystoi-
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minnan syntymiselle. Esimerkiksi hajautetun ja paikallisen energiantuotannon teknologiat 
ja energianlähteet tarjoavat mahdollisuuden energiayrittäjyyteen. Uusiin mahdollisuuksiin 
tarttuminen edellyttää uudenlaista osaamista.

Esimerkkejä uusista osaamistarpeista:
 � Ympäristötietoisuus, ympäristömyönteinen ja ekologinen asenne 
 � Ympäristövaikutusten tuntemus ja arviointiosaaminen: tuotantoprosessien ympäris-

tövaikutusten laskenta
 � Resurssitehokkuusosaaminen: raaka-aineiden käyttö, materiaalivirrat, tuotannon 

optimointi, tuotannonsuunnittelu, prosessien tehostaminen, työnsuunnittelu, inves-
tointisuunnittelu, suljetut kierrot, sivu- ja jätevirrat

 � Energiatehokkuusosaaminen: energiatehokkuuden parantaminen, energiaa säästä-
vän teknologian ja prosessien tuntemus

 � Kiertotalouden verkosto-osaaminen: resurssien käyttöön liittyvä kumppanuusosaa-
minen, suhteiden luomisen ja verkostoitumisen taidot

 � Jakamistalousosaaminen: resurssien jakaminen, työvälineiden jakaminen, investoin-
tien jakaminen

 � Vesiteknologian ja vedenkäsittelyn osaaminen
 � Energiayrittäjyysosaaminen

Vastuu- ja turvallisuusosaaminen
Globalisaation edetessä markkinat, myös elintarvikkeiden raaka-aineiden ja jalosteiden 
markkinat, avautuvat ja monikulttuuristuvat. Enää ei eletä ainoastaan säädellyillä, valvo-
tuilla ja turvallisilla kotimarkkinoilla. Toimintaympäristön kansainvälistyessä ja monimuo-
toistuessa saattaa tapahtua kehitystä kahteen, osittain vastakkaiseen suuntaan: toisaalta on 
tarvetta säädellä ja hallita monimutkaistuvia ja monimuotoistuvia elintarvikkeiden raaka-
aineiden ja jalosteiden markkinoita, mutta toisaalta lisääntyy myös tarve omaehtoiseen ja 
jokaisen toimijan omalla vastuulla olevaan valvontaan ja laadunvarmistukseen. 

Ruokaketjun tulevaisuudessa tarvitaan eettistä osaamista. Jokaisella toimijalla on oltava 
vahva ammattietiikka, ja työn eettisiä arvoja on noudatettava aikaisempaa tunnollisemmin. 
Ulkopuolinen ohjaus ja valvonta saattavat tältä osin heikentyä. Liiketoimintaa on osattava 
harjoittaa entistä vastuullisemmin. Uusia vahvistuvia eettisiä koodeja ovat esimerkiksi 
eläinten eettisempi hoito, asiakkaiden lisääntyvä ohjaus- ja neuvonta sekä yrityksen henki-
löstön työhyvinvoinnin, työturvallisuuden, ergonomian ja työssä jaksamisen edistäminen. 
Vaikka omavalvonta ja eettinen vastuu kasvavat, saattaa säädösten ja sopimusten määrä 
monimutkaistuvassa ja avautuvassa toimintaympäristössä silti kasvaa. Todennäköisesti 
juridisen osaamisen tarve ei tulevaisuudessa ainakaan vähene. On hallittava alan lain-
säädäntö, luvat ja viranomaismääräykset. Verkostoituvassa liiketoimintaympäristössä on 
oltava myös vahva sopimusjuridiikan tuntemus. Voi olla, että tulevaisuudessa älykkäät 
tietoverkot ja tekoälysovellukset ovat avuksi juridisissa tehtävissä.

Edellisessä alaluvussa kuvatun kiertotalousosaamisen taustalla on voimistuva ympäristön 
ja ekologisen jatkuvuuden huomioon ottaminen. Tällä ekologisella tematiikalla on myös 
vastuu- ja turvallisuusulottuvuus. Se liittyy toisaalta vastuuseen ympäristövaikutusten vä-
hentämisestä mutta toisaalta myös tuoteturvallisuudesta. On osattava toimia ympäristön 
kannalta vastuullisesti ja tunnettava ympäristövaikutukset, jotta riskien toteutuminen väl-
tetään. On myös hallittava ravitsemus- ja terveystietous, jotta ruoan turvallisuus ja terveel-
lisyys voidaan varmistaa. Tässä keskeisiä osatekijöitä ovat ylipäätään luonnonvara-alojen 
tuotanto-osaaminen, kasvi- ja eläintautien ennakointi ja ehkäisy, tuoteturvallisuusvaati-
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musten tunteminen sekä hygieniaosaaminen. Omavalvontaosaamisen merkitys kasvaa, 
mikä merkitsee sitä, että on hallittava laatujärjestelmät ja laatustandardit. 

Ruoan terveellisyyden ja turvallisuuden takaaminen edellyttää, että on hallittava muun 
muassa ravitsemuksen perusteet, ravitsemussuositukset, terveyden edistämiseen liittyvän 
tiedon hyödyntäminen ravitsemuksessa, terveyskasvatuksen menetelmät, ennaltaehkäise-
vä terveydenhoitotyö sekä psykologinen ja sosiaalipsykologinen osaaminen tiedottamises-
sa ja ruoan markkinoinnissa. Asiakkaita on tulevaisuudessa ehkä ohjattava ja neuvottava 
entistä enemmän. On hallittava opastava myyntityö. Osaamista edellytetään entistä vah-
vemmin myös erityisruokavalioista ja erityisryhmien ravitsemuksesta (esimerkiksi lapset, 
urheilijat, vanhukset, etniset ryhmät). 

Elintarvikkeiden raaka-aineiden ja ruokajalosteiden alkuperän jäljitettävyys ja logistinen 
läpinäkyvyys on globalisoituvilla ruokamarkkinoilla välttämätöntä. Tämä edellyttää jälji-
tettävyysosaamista. Elintarvikeketjun kokonaiskuvan hahmottaminen ja sen rajapintojen 
tunteminen ovat kaiken perusta. On hallittava raaka-aineiden ja materiaalien hankinta-
alueet ja hankintaprosessit. On tunnettava oman alan kotimaiset ja ulkomaiset tavarantoi-
mittajat ja palveluntarjoajat sekä alihankintaketjut. On osattava elintarvikealan kotimainen 
ja Euroopan unionin lainsäädäntö sekä mielellään myös ulkomaiden lainsäädäntöä. Jälji-
tettävyyden kehittämisessä tarvitaan myös asiakkaiden tarpeiden ymmärtämistä. Kuinka 
kuluttajat haluavat asian näkyvän, ja mitä he haluavat alkuperästä tietää?

Jäljitettävyydellä on myös tekninen puolensa. Jäljitettävyyden kehittämisessä tarvitaan 
tietoteknistä osaamista sekä ohjelmointitekniikan, ohjelmointikielten, koodauksen ja niitä 
tukevien työkalujen hallintaa. Raaka-aineita, materiaaleja ja tuotteita on osattava analy-
soida ja mitata. On hallittava tavaravirtojen seurantavälineet ja teknologia. Pakkaustek-
nologiaan, etätunnistusteknologiaan ja älypakkauksiin liittyvä osaaminen on keskeistä 
jäljitettävyyden kehittämisessä.

Esimerkkejä uusista osaamistarpeista:
 � Eettinen, vastuullisen liiketoiminnan osaaminen: entistä vahvempi ammattietiikka ja 

työn eettisten arvojen noudattaminen, eettisen vastuun ymmärtäminen
 � Työturvallisuusosaaminen: henkilöstön työhyvinvoinnin, työturvallisuuden, ergono-

mian ja työssä jaksamisen edistäminen sekä työturvallisuusmääräysten ja -ohjeiden 
hallinta

 � Juridinen osaaminen: lainsäädännön, lupien ja viranomaismääräysten sekä sopimus-
juridiikan tuntemus

 � Eläinten eettisemmän hoidon osaaminen: eläinten käsittely ja hoito, eläinten hyvin-
vointi

 � Kasvi- ja eläintautien ennakointiin ja ehkäisyyn liittyvä osaaminen
 � Omavalvontaosaaminen: laatujärjestelmien, laatustandardien ja tuoteturvallisuusvaa-

timusten tuntemus, analytiikan osaaminen, hygieniaosaaminen
 � Terveys- ja ravitsemusosaaminen: terveyden edistämiseen liittyvän tietouden hyö-

dyntäminen ravitsemuksessa, terveyskasvatuksen menetelmien hallinta, ennaltaeh-
käisevään terveydenhoitotyöhön liittyvä osaaminen, psykologinen ja sosiaalipsyko-
loginen osaaminen tiedotuksessa ja ruoan markkinoinnissa, erityisruokavalioihin ja 
erityisryhmiin liittyvä osaaminen

 � Asiakkaiden ohjaus- ja neuvontaosaaminen: tuotteiden terveys- ja ympäristövaiku-
tukset
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 � Jäljitettävyysosaaminen: elintarvikeketjun kokonaisuuden hallinta ja sen rajapintojen 
tunteminen, raaka-aineiden ja materiaalien hankinta-alueiden ja hankintaprosessien 
hallinta, kotimaisten ja ulkomaisten tavarantoimittajien ja palveluntarjoajien sekä ali-
hankintaketjujen tuntemus, elintarvikealan kotimaisen ja Euroopan unionin lainsää-
dännön hallinta sekä mielellään myös ulkomaiden lainsäädännön tuntemus

 � Jäljitettävyysteknologian osaaminen: tietotekniset ratkaisut, ohjelmointikielet, kooda-
us, tuoteanalytiikka, tavaravirtojen seuranta, paikkatietoteknologia, pakkausteknolo-
gia ja älypakkaukset sekä etätunnistusteknologia

Asiakaslähtöinen tuotekehitysosaaminen
Tulevaisuudessa ruokaketjun tuotekehitystä palveleva tutkimustieto on entistä tärkeäm-
pää. Tarvitaan tieteellistä osaamista ja kykyä tulkita tutkimustuloksia. On osattava hank-
kia tietoa ja etsiä sitä eri lähteistä. Esimerkiksi luonnontiedeosaaminen on tärkeää, jotta 
raaka-aineita voidaan kemiallisesti fraktioida ja kehittää uusia tuotteita (esimerkiksi lääk-
keitä tai hyvinvointituotteita). Tiedon hallinta johtaa innovaatioihin ja tuotekehitykseen. 
Tarvitaan myös innovaatiojohtamisen osaamista: luovaa ajattelua, innovaatiokyvykkyyttä 
ja ongelmanratkaisukykyä. 

On osattava rakentaa kokeilukulttuuria. Se taas edellyttää riskinsietokykyä ja epäonnistu-
misen hyväksymistä. Kokeilut sopivat luonnollisesti parhaiten opetus-, tutkimus- ja kehi-
tysympäristöihin. Oikeassa liiketoiminnassakaan niitä ei kuitenkaan saa unohtaa, vaikka 
kokeilut onkin sopeutettava resursseihin ja jatkuvaan yritystoimintaan. Tuotekehitystä 
tukevia yleisiä taitoja ovat sertifiointi- ja patenttiosaaminen sekä projektiosaaminen. Esi-
merkkejä ruokaketjun tuotekehityksen lupaavista teemoista ovat muun muassa tuottava 
ja tehokas tuotanto sekä resurssien käyttö, ruoka- ja juomakulttuurin kehittäminen, bio-
tekniikka, raaka-aineiden ominaisuuksien muuntaminen, elintarvikkeiden jäljitettävyyteen 
liittyvä analytiikka sekä etnisen ruokakulttuurin kehittäminen. 

Tuotekehitys perustuu tulevaisuudessa entistä enemmän siihen, että tunnetaan asiakas-
kunnan ominaisuudet ja preferenssit. Voidaan puhua kuluttajaymmärryksestä tai asia-
kasymmärrysosaamisesta. On hallittava asiakaslähtöinen toimintatapa ja ymmärrettävä 
asiakaslähtöisyys. On kerättävä asiakaskuntaa koskevaa tietoa ihmisten tarpeista, käyt-
täytymisestä ja odotuksista. Tulevaisuudessa tässä työssä yhä merkittävämpi rooli on 
tietoverkkoihin tallentuvalla metadatalla eli big datalla. Tätä tietoa on jatkossa osattava 
käsitellä, analysoida ja soveltaa. Asiakastyössä olevilla on luonnollisesti oltava sosiaalisia 
taitoja, ja on osattava kohdata asiakas. Työntekijät tarvitsevat vuorovaikutus-, viestintä-, 
markkinointi- ja kommunikointitaitoja. Sosiaalisen median ja uusien kommunikaatiotekno-
logioiden osaaminen on välttämätöntä. On hallittava markkinointisuunnittelu ja -viestintä 
sekä segmentointi. On myös osattava luoda kysyntää.

Tuotekehityksessä on ymmärrettävä kansainvälisen kaupan kenttää ja tunnettava eri kult-
tuureita. Monikulttuurisuusosaaminen ja etnisen ruokakulttuurin tuntemus ovat tulevai-
suudessa tärkeitä taitoja. On osattava luoda elämyksiä ja räätälöidä tuotteita ja palveluja 
yksittäisille asiakkaille. Ylipäätään kohderyhmäskaalaamiseen liittyvä osaaminen on vält-
tämätöntä. On oltava kyky soveltaa tuotteen tai palvelun perusideaa erikokoisiin koh-
deryhmiin. Palvelumuotoiluosaaminen on tulevaisuudessa tärkeää. On osattava kehittää 
uusia käyttäjälähtöisiä palveluratkaisuja. Elintarvikkeiden tuotekehityksessä pitää tuntea 
nopeasti muuttuvat ruokatrendit.
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Tuotekehitysprosessi päättyy kaupallistamiseen ja markkinointiin. Tarvitaan kykyä muut-
taa ideat tuottavaksi liiketoiminnaksi. Mainontaan ja markkinointiviestintään liittyvä osaa-
minen on välttämätöntä. On hallittava palvelukonseptin suunnittelu ja tuotteiston brändää-
minen. Oman organisaation maineenhallintaan sekä imagon luomiseen ja kehittämiseen 
liittyvä osaaminen on niin ikään tarpeellista. Ruokatuotteisiin ja palveluihin on osattava 
kytkeä elämyksellisiä elementtejä, ilmiöitä ja tapahtumia.

Esimerkkejä uusista osaamistarpeista:
 � Tutkimusosaaminen: kyky etsiä ja soveltaa tietoa tai esimerkiksi raaka-aineiden ke-

miallinen fraktiointiosaaminen, joka tuottaa uusia tuoteinnovaatioita
 � Tuotekehitys- ja innovaatio-osaaminen: luova ajattelu, kokeiluihin rohkaiseminen, 

ongelmanratkaisukyky, riskinsietokyky ja epäonnistumisten osaaminen (kyky sal-
lia epäonnistumiset ja oppia niistä), sertifiointi- ja patenttiosaaminen sekä projek-
tiosaaminen

 � Kuluttajaymmärrysosaaminen: asiakaslähtöisyyden ymmärtäminen, asiakkaan tarpei-
den ja odotusten tunnistus, kuluttajatiedon keräämiseen ja analysointiin liittyvä big 
data -osaaminen

 � Sosiaalisen median osaaminen ja uusien kommunikaatioteknologioiden hallinta
 � Kansainvälisen kaupan ja ruokamarkkinoiden ymmärrys: kulttuurien tuntemus, 

monikulttuurisuusosaaminen ja etnisten ruokakulttuurien tunteminen sekä näiden 
soveltaminen tuotekehityksessä

 � Brändi- ja konseptiosaaminen: tuotteistaminen, konseptisuunnittelu, mainonta, mark-
kinointiviestintä, brändääminen, organisaation maineenhallinta, imagonluominen

 � Elämysosaaminen: elämyksellisten elementtien liittäminen ruokatuotteisiin ja palve-
luihin, tuotteiden ja palveluiden kytkeminen ilmiöihin ja tapahtumiin

Kansainvälinen monikanavaosaaminen
Globalisaatio ajaa suomalaisen ruokaketjun kansainvälistymään. Toisaalta kyse on ulko-
maisten kilpailijoiden ilmestymisestä kotimarkkinoille, toisaalta suomalaisten yritysten laa-
jentumisesta ulkomaille joko vientikaupan tai tytäryritysten muodossa. Tässä toiminnassa 
tarvitaan monipuolista kielitaitoa, kohdemaiden kulttuurien ymmärrystä ja vientikaupan 
tuntemusta. On hallittava kansainvälistymisstrategiat ja kansainvälinen toimintaympäristö. 
Kuten kaikessa ulkomaankaupassa, lähialueet ovat aina tärkeimmät. Skandinavian, Baltian 
ja Venäjän markkinoiden osaamiselle on eniten käyttöä. 

Kaupankäynnin muodot ovat muuttumassa. Verkkokauppa yleistyy ja kehittyy. Kaiken-
lainen tietotekniikkaosaaminen sekä informaatio- ja kommunikaatioteknologian hallinta 
ovat kaupankäynnissäkin välttämättömiä tulevaisuudessa. On hallittava monikanavainen 
kaupankäynti, uudet jakelujärjestelmät ja suoramyynti. Verkkokaupassa tarvitaan kump-
panuusosaamista: kykyä luoda, ylläpitää ja johtaa verkostoja ja kumppanuuksia. Sopimus-
juridiikan ja sopimustekniikan osaaminen on välttämätöntä. Verkkokauppa ja sähköinen 
kaupankäynti edellyttävät uusien media-, tiedotus- ja somekanavien hallintaa; tarvitaan 
monikanavamarkkinointiosaamista. 

Esimerkkejä uusista osaamistarpeista:
 � Monipuolinen kielitaito, kohdemaiden kulttuurien ymmärrys ja vientikaupan 

tuntemus
 � Skandinavian, Baltian ja Venäjän markkinoiden osaaminen
 � Monikanavaisen kaupankäynnin, uusien jakelujärjestelmien ja suoramyynnin 

osaaminen
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 � Verkkokaupan kumppanuusosaaminen: kyky luoda, ylläpitää ja johtaa verkostoja ja 
kumppanuuksia 

 � Sopimusjuridiikan ja sopimustekniikan osaaminen
 � Monikanavamarkkinointiosaaminen: verkkokaupan ja sähköisen kaupankäynnin 

uusien media-, tiedotus- ja somekanavien hallinta 
 � Someosaaminen: ymmärrys sosiaalisen median hyödyntämisestä ja käyttömahdolli-

suuksista sekä kyky hyödyntää tehokkaasti sosiaalista mediaa

Ennakointitulosten ja taustaselvityksen etukäteisoletusten vastaavuus 
Yleisesti ottaen voi sanoa, että taustaselvityksestä saatu etukäteisinformaatio ja aikaisem-
missa tutkimuksissa syntyneet ennakko-odotukset ruokaketjun tulevaisuuden osaamistar-
peista vastaavat melko hyvin käsillä olevan raportin ennakointituloksia. 

Asiakaslähtöinen tuotekehitysosaaminen
Ennakko-oletuksissa oli eniten esillä asiakaslähtöisyys, asiakaspalvelu ja tuotekehityksen 
merkitys. Asiakaslähtöinen tuotekehitysosaaminen onkin yksi käsillä olevan ennakointira-
portin kuudesta pääkategoriasta. Tässä ruokaketjun ennakointiprosessissa kuitenkin nos-
tettiin etukäteisnäkemyksiä voimakkaammin esille tietoinen, aktiivinen ja systemaattinen 
kuluttaja- ja asiakasymmärryksen kasvattaminen ja nimenomaan tulevaisuushakuisemmin. 
Samoin brändäys ja konseptointi on korostetumpi osaamisalue tässä selvityksessä.

Kansainvälinen monikanavaosaaminen
Taustaselvityksen perusteella kaikenlainen kansainvälisyys-, ulkomaankauppa-, kieli- ja 
kulttuuriosaaminen oli ruokaketjun merkittävä osaamistarve. Tämän osoitti myös käsillä 
oleva ennakointiprosessi. Tältä osin ennakointitulokset siis vastasivat hyvin ennakkokä-
sityksiä. Ennakointiprosessissa saatiin kuitenkin monipuolisempi ja enemmän tulevai-
suuteen kallistuva käsitys alan osaamistarpeista. Merkittävin ero aikaisempiin käsityksiin 
nähden oli uuden teknologian synnyttämissä välineissä. Aikaisemmin ei kovin paljoa ole 
puhuttu sosiaalisen median ja verkkokaupan vaatimasta osaamisesta. Nämä ovat koros-
tetusti esillä tässä raportissa.
 
Teknologiaosaaminen
Ennakkoinformaatiossa ja aikaisemmissa selvityksissä on puhuttu melko paljon myös 
teknologiasta ja sen edellyttämistä osaamistarpeista. Tältä osin vastaavuus käsillä olevan 
prosessin kanssa on melko suuri. Tuotantoteknologian, tietotekniikan, digitaalisuuden 
ja tutkimusteknologian (muun muassa geeni- ja bioteknologian) osaamistarpeet olivat 
tiedossa melko hyvin jo ennen ennakointiprosessia. Sen sijaan logistiikkaosaamisesta ei 
etukäteen puhuttu kovin paljoa.
 
Kiertotalousosaaminen
Jonkin verran taustaselvityksen perusteella oli odotuksia myös kiertotalousosaamisesta, 
mutta tätä teemaa ei voi pitää erityisen korostuneena. Kestävästä alkutuotannosta, mate-
riaalien kestävästä käytöstä ja biotaloudesta kyllä on ollut puhetta, mutta tässä raportissa 
teema on selvästi korostuneempi.

Strateginen tieto- ja verkosto-osaaminen
Taustaselvityksessä ja aikaisemmissa tutkimuksissa puhutaan yrittäjyydestä ja sen edellyt-
tämästä yrittäjä- ja liiketoimintaosaamisesta. Tältä osin vastaavuutta käsillä olevan raportin 
ja ennakko-odotusten välillä selvästi on. Sen sijaan ruokaketjun osaamistarve-ennakointi 
syvensi tietämystä toimintaympäristön ja asiakaskunnan systemaattisen seurannan merki-
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tyksestä sekä aktiivisen verkostoitumisen tärkeydestä. Näitä voidaan pitää tulevaisuudessa 
yhä merkittävämpinä osaamisen lajeina.

Vastuu- ja turvallisuusosaaminen
Käsillä olevan raportin osaamistarvetyypeistä eniten uutuusarvoa on vastuuseen, etiikkaan 
ja turvallisuuteen liittyvässä osaamisessa. Taustaselvityksen ja aikaisempien tutkimusten 
perusteella aiheesta ei juurikaan puhuta, tai ainakin aihepiiri on ollut ei-niin-tärkeiden 
asioiden listalla. Tässä ruokaketjun osaamistarve-ennakoinnissa ruoan turvallisuus- ja jäl-
jitettävyysosaaminen ovat erittäin keskeisellä sijalla.



95

7 Ajatuksia ja ideoita alan koulutuksen kehittämiseksi

Koko ennakointiprosessin viimeisenä teemana oli alan koulutuksen ja tutkintojen kehittä-
minen. Ennakointiryhmä pohti toimenpide-ehdotuksia ruokaketjun koulutuksen kehittä-
miseksi. Ajattelu perustui koko prosessin aikana tehtyyn työhön. Pohdintaa varten ei tehty 
muuta inventointia alan tämänhetkisestä koulutuksesta kuin mitä on kuvattu luvussa 3.2 
ja liitteessä 3 (ovat myös prosessia varten laaditussa taustaselvityksessä). Nämä kuvaukset 
olivat kuitenkin vain kvantitatiivisia; kuvattiin asioita organisaatioiden ja tutkintojen mää-
rillä. Tässä esitettyjä koulutuksen kehittämisajatuksia ei ole peilattu nykyisen opetuksen 
laadullisiin sisältöihin tai oppimistavoitteisiin. 

Lisäksi on painotettava sitä, että seuraavassa esitetyt alan koulutuksen kehittämisajatukset 
ovat työpajatyöskentelyn satoa sellaisenaan, eikä niitä ole työstetty koulutuksen kehit-
tämissuunnitelmaksi tai kattavaksi, systemaattiseksi, yksityiskohtaiseksi luetteloksi alan 
koulutuksen kehittämisestä. Tarjotkoon nämä ideat aineksia varsinaiseen koulutuksen-
kehittämistyöhön.
 
Seuraavassa toimenpide-ehdotukset on jäsennelty edellisen luvun kuuden uuden osaa-
mistarveteeman alle koulutusasteittain luetteloksi.

7.1 Strateginen tieto- ja verkosto-osaaminen
Ammatillisen koulutuksen kehittäminen

 � On vahvistettava koko ruokaketjun muodostaman kokonaisuuden ymmärtämistä.
 � Koulutusjärjestelmä on nivottava yhteen koko ruokaketjun laajuudelta. Tällä hetkellä 

se koostuu erillisistä palasista. Myös resurssien yhteiskäyttöä ja kehittämistyön ver-
kostoimista tulee edistää opetusmaatiloilta oppilaitosten kautta tutkimusyksiköihin 
ja yrityksiin. 

 � Ammatillisessa koulutuksessa pitäisi opettaa taitoja etsiä tietoja monipuolisesti eri 
lähteistä.

 � Ruokaketjun ydinosaamisen ylläpitäminen ajan tasalla edellyttää kaikilla koulutus-
asteilla uusimman tutkimustiedon saamista mukaan opetukseen (koulutusasteiden 
yhteistyöllä esimerkiksi eläinten hyvinvointi tai tautiriskit).

 � Taloudellisten riskien hallintakoulutusta tulee lisätä.
 � On koulutettava yrittäjyyden perusvalmiudet ja asenne.
 � On opetettava ymmärtämään jatkuvan muutoksen luonne ja henkilön rooli muutok-

sessa. On myös opetettava tavat muutoksen käsittelyyn ja työkalut sen työstämiseen.
 � Verkosto-osaamista pitäisi vahvistaa opettamalla perustaitoja yhteistoiminnasta, 

kumppanuuksien solmimisesta, viestinnästä ja sopimustekniikasta.

Ammattikorkeakoulutuksen kehittäminen
 � Ammattikorkeakouluihin ja erityisesti yliopistoihin tarvitaan ruokaketjun erikoistu-

miskoulutusta. Koulutuksen tulisi tarjota ymmärrystä siihen, kuinka ruoka ja siihen 
liittyvä tuotanto asemoituvat yhteiskunnassa. Ruokaketjun tulisi sisältyä kokonaisuu-
tena koulutukseen ja tutkintoihin (pellolta pöytään ja takaisin). Koulutuksen tulisi 
sisältää paitsi alkutuotanto ja jalostus, myös jakelu-, kauppa- ja HoReCa-sektorit 
(HoReCa: hotelli-, ravintola- ja catering- eli ateriapalvelut).
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 � Koulutusjärjestelmä on nivottava yhteen koko ruokaketjun laajuudelta. Tällä hetkellä 
se koostuu erillisistä palasista.

 � Koulutuksessa pitäisi opettaa kykyä tiedon hankkimiseen, analysointiin ja hyödyntä-
miseen.

 � Ruokaketjun ydinosaamisen ylläpitäminen ajan tasalla edellyttää kaikilla koulutus-
asteilla uusimman tutkimustiedon saamista mukaan opetukseen (koulutusasteiden 
yhteistyöllä esimerkiksi eläinten hyvinvointi tai tautiriskit).

 � Juridisten asioiden koulutuksessa on tehostettava kokonaisuuksien hallintaa ja re-
surssien käyttöön liittyvää osaamista.

 � Koulutusta taloudellisten riskien hallinnasta tulee lisätä.
 � On koulutettava yrittäjyyteen ja yrityksen perustamiseen.
 � On opetettava muutososaamista: ymmärtämään jatkuvan muutoksen luonne, henki-

lön rooli muutoksessa, tavat muutoksen käsittelyyn, työkalut sen työstämiseen sekä 
tavat hallita ja toteuttaa muutosprosesseja.

 � Verkosto-osaamista pitäisi vahvistaa opettamalla yhteistoiminnan, kumppanuuksien 
ja sopimusjuridiikan asioita.

Yliopistokoulutuksen kehittäminen
 � Erityisesti yliopistoihin ja myös ammattikorkeakouluihin tarvitaan ruokaketjun eri-

koistumiskoulutusta. Koulutuksen tulisi tarjota ymmärrystä siihen, kuinka ruoka ja 
siihen liittyvä tuotanto asemoituvat yhteiskunnassa. Ruokaketjun tulisi sisältyä koko-
naisuutena koulutukseen ja tutkintoihin (pellolta pöytään ja takaisin). Koulutuksen 
tulisi sisältää paitsi alkutuotanto ja jalostus, myös jakelu-, kauppa- ja HoReCa-sekto-
rit (HoReCa: hotelli-, ravintola- ja ateriapalvelut).

 � Koulutusjärjestelmä on nivottava yhteen koko ruokaketjun laajuudelta. Tällä hetkellä 
se koostuu erillisistä palasista.

 � Ruokaketjun ydinosaamisen ylläpitäminen ajan tasalla edellyttää kaikilla koulutus-
asteilla uusimman tutkimustiedon saamista mukaan opetukseen (koulutusasteiden 
yhteistyöllä esimerkiksi eläinten hyvinvointi tai tautiriskit).

 � Koulutuksessa pitäisi opettaa kykyä paitsi tiedon hankkimiseen ja analysointiin 
myös sen soveltamiseen ja uuden tiedon luomiseen.

 � Tutkimusmenetelmiä tulee kehittää.
 � Juridisten asioiden koulutuksessa on tehostettava kokonaisuuksien hallintaa ja re-

surssien käyttöön liittyvää osaamista.
 � Koulutusta taloudellisten riskien hallinnasta tulee lisätä.
 � On opetettava muutososaamista: ymmärtämään jatkuvan muutoksen luonne, henki-

lön rooli muutoksessa, tavat muutoksen käsittelyyn, työkalut sen työstämiseen sekä 
tavat hallita ja toteuttaa muutosprosesseja.

 � Verkosto-osaamista pitäisi vahvistaa opettamalla, kehittämällä ja tutkimalla yhteistoi-
mintaa ja kumppanuuksia.
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7.2 Teknologiaosaaminen
Ammatillisen koulutuksen kehittäminen

 � On järjestettävä koulutusta sähköisten järjestelmien hyödyntämisestä ja vahvistettava 
taitoa ja uskallusta ottaa sähköisiä järjestelmiä käyttöön.

 � 3D-tulostuksesta on tarjottava koulutusta.
 � Automaatio, robotiikka ja uusi teknologia on otettava huomioon koulutuksessa ny-

kyistä paremmin. Teknologian kehitys koskettaa muun muassa pakkauksia, logis-
tiikkaa, analytiikkaa ja prosessiohjausta.

 � On järjestettävä koulutusta uudesta pakkausteknologiasta: älypakkauksista ja niiden 
käytöstä, uuden pakkausteknologian yhdistämisestä sisällöntuotantoon (tällä hetkel-
lä koulutuksen aiheina ovat materiaalit, merkinnät ja säädökset).

 � On järjestettävä koulutusta elintarvikelogistiikan perustaidoista: elintarviketurvalli-
suudesta (kontaminaatiot), hygieniasta (puhtaus, eläintaudit, kemialliset ja mikro-
biologiset vierasaineet) ja elintarvikkeen laadusta (olosuhteiden hallinta: lämpötila, 
aika, kylmäketju).

Ammattikorkeakoulutuksen kehittäminen
 � Tarvitaan koulutusta sähköisten järjestelmien hyödyntämisestä, esimerkiksi paikka-

tietojärjestelmistä
 � 3D-tulostuksesta on tarjottava koulutusta.
 � Automaatio, robotiikka ja uusi teknologia on otettava huomioon koulutuksessa ny-

kyistä paremmin. Teknologian kehitys koskettaa muun muassa pakkauksia, logis-
tiikkaa, analytiikkaa ja prosessiohjausta.

 � Pakkausteknologian koulutukseen on saatava mukaan pakkausten kehittäminen, 
palvelukonseptit ja sisällön tuotanto (ei vain elintarvikealalla).

 � On järjestettävä koulutusta elintarvikelogistiikasta: elintarviketurvallisuudesta (konta-
minaatiot), hygieniasta (puhtaus, eläintaudit, kemialliset ja mikrobiologiset vierasai-
neet) ja elintarvikkeen laadusta (olosuhteiden hallinta: lämpötila, aika, kylmäketju).

Yliopistokoulutuksen kehittäminen
 � On lisättävä bio- ja elintarviketekniikan koulutusta muun muassa bakteerien hyö-

dyntämisestä, pika-analyysien kehittämisestä, pohjoisten raaka-aineiden käyttämi-
sestä ja pohjoisen elintarviketuotannon kehittämisestä.

 � Tarvitaan koulutusta sähköisten järjestelmien hyödyntämisestä, esimerkiksi paikka-
tietojärjestelmistä.

 � Automaatio, robotiikka ja uusi teknologia on otettava huomioon koulutuksessa ny-
kyistä paremmin. Teknologian kehitys koskettaa muun muassa pakkauksia, logis-
tiikkaa, analytiikkaa ja prosessiohjausta.

 � 3D-tulostuksesta on tarjottava koulutusta.
 � Pakkausteknologian koulutukseen otetaan mukaan pakkausten muotoilu ja kehittä-

minen (ei vain elintarvikealalle).
 � On järjestettävä koulutusta elintarvikelogistiikasta: elintarviketurvallisuudesta (konta-

minaatiot), hygieniasta (puhtaus, eläintaudit, kemialliset ja mikrobiologiset vierasai-
neet) ja elintarvikkeen laadusta (olosuhteiden hallinta: lämpötila, aika, kylmäketju).
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7.3 Kiertotalousosaaminen
Ammatillisen koulutuksen kehittäminen

 � On opetettava, kuinka voidaan tunnistaa lisäarvon syntyminen siitä, että ympäristö-
asiat otetaan huomioon.

 � On opetettava tekemään valintoja ympäristönäkökulmat huomioiden.
 � Biologista tuotanto-osaamista tulee vahvistaa.
 � On koulutettava ympäristölaskentaohjelman käyttöön.
 � Pitäisi kouluttaa sivuvirtojen käyttöprosesseja ja niiden menetelmiä. Pitäisi ymmärtää 

koko ketju.
 � Ravinnekiertoon ja energiatalouteen liittyvän teoreettisen ammattikorkeakoulu- ja 

yliopistokoulutuksen rinnalle tarvitaan käytännöllisempää suunnittelun ja prosessien 
koulutusta.

 � Ympäristönäkökulmaa tulee laajentaa ja konkretisoida elintarvikkeiden alkutuotan-
non ja jalostuksen ammatillisessa koulutuksessa. Tämän pitäisi sisältää muun muas-
sa resurssien tehokkaampaan käyttöön, suljettuihin kiertoihin, energiatehokkuuteen 
ja analytiikkaan liittyvää koulutusta.

Ammattikorkeakoulutuksen kehittäminen
 � Pitäisi tarjota koulutusta sivuvirtojen käyttöprosesseista ja niissä käytettävistä mene-

telmistä. Pitäisi ymmärtää koko ketju. Tällä hetkellä koulutus sisältää vain lannan ja 
metsäbioenergian käytön.

 � Biologista tuotanto-osaamista tulee vahvistaa.
 � Ravinnekiertoon ja energiatalouteen liittyvän teoreettisen ammattikorkeakoulu- ja 

yliopistokoulutuksen rinnalle tarvitaan käytännöllisempää suunnittelun ja prosessien 
koulutusta.

 � On laadittava tietokoneohjelma ympäristölaskentaan.
 � On kehitettävä suljettuja kiertoja.
 � On tehostettava raaka-ainevirtoja.
 � On tutkittava raaka-aineita, jakeista alkaen, ja etsittävä käyttömahdollisuuksia eri 

toimialoilla.
 � Ammattikorkeakouluissa tulee käynnistää ruokaketjun ympäristöerikoistumiskoulutus.

Yliopistokoulutuksen kehittäminen
 � Käynnistettävä ruokaketjun ympäristöerikoistumiskoulutus.
 � Koulutuksen saaneille pitäisi luoda valmius soveltaa asiantuntemustaan erilaisissa 

tehtävissä (esimerkiksi kiertotalouteen liittyvissä tehtävissä).
 � Pitäisi tarjota koulutusta sivuvirtojen käyttöprosesseista ja niissä käytettävistä mene-

telmistä. Pitäisi ymmärtää koko ketju. 
 � Biologista tuotanto-osaamista tulee vahvistaa.
 � On kehitettävä ympäristölaskentaa: analyyttista, systemaattista ja tieteellistä suhtau-

tumista ympäristöreunaehtojen huomioimiseen ja ekologiseen sopeutumiseen. 
 � On kehitettävä suljettuja kiertoja.
 � On tutkittava raaka-aineita, jakeista alkaen, ja etsittävä käyttömahdollisuuksia eri 

toimialoilla.
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7.4 Vastuu- ja turvallisuusosaaminen
Ammatillisen koulutuksen kehittäminen

 � On opetettava perusperiaatteet vastuullisuudesta, ravitsemuksesta, eettisyydestä, 
ruokaturvallisuudesta, ympäristöasioiden huomioimisesta sekä hyvinvoinnista.

 � Jäljitettävyyden koulutus on käynnistettävä ja sitä on kehitettävä. Jäljitettävyyden 
käsitettä ei edes ole tutkinnon perusteissa. Ammatilliset oppilaitokset keskittyvät 
sovellusohjelmien käyttöön ja sisällöntuotantoon. Kaikilla tasoilla jäljitettävyys tulee 
nähdä useista näkökulmista, joita ovat muun muassa eettisyys, turvallisuus, liiketalo-
us, markkinointi ja teknologia.

 � Koulutuksen tavoitteena tulee olla se, että luonnonvara-alan pk-yrittäjä osaa luoda 
jäljitettävyysketjun.

 � Jäljitettävyyskoulutukseen on sisällytettävä verkostoitumistaitojen kehittäminen, 
kyky hankkia palveluita, jäljitettävyyteen liittyvän lainsäädännön tuntemus ja tiedon-
hankintataidot.

Ammattikorkeakoulutuksen kehittäminen
 � On koulutettava toimimaan vastuullisesti ja eettisesti sekä ottamaan ympäristö- ja 

hyvinvointiasiat huomioon. Samoin on opetettava ravitsemukseen ja ruokaturvalli-
suuteen liittyvät asiat.

 � Jäljitettävyyden tutkimusta, kehittämistä ja koulutusta on lisättävä. Yliopistot kes-
kittyvät perustutkimukseen ja menetelmien kehittämiseen. Ammattikorkeakoulut 
keskittyvät tutkimustiedon soveltamiseen ja jäljitettävyyden T&K-toimintaan. Amma-
tilliset oppilaitokset keskittyvät sovellusohjelmien käyttöön ja sisällön tuotantoon. 
Kaikilla tasoilla jäljitettävyys tulee nähdä useista näkökulmista, joita ovat muun 
muassa turvallisuus, liiketalous, markkinointi ja teknologia.

 � Jäljitettävyyskoulutukseen on sisällytettävä siihen liittyvä koodausosaaminen, logis-
tiikan tuntemus ja jäljitettävyysketjun järjestelmäsuunnittelu.

Yliopistokoulutuksen kehittäminen
 � On koulutettava toimimaan ja kehittämään ruokaketjua vastuullisesti ja eettisesti 

sekä ottamaan ympäristö- ja hyvinvointiasiat huomioon. Samoin on opetettava ke-
hittämään ravitsemukseen ja ruokaturvallisuuteen liittyviä asioita.

 � Jäljitettävyyden tutkimusta, kehittämistä ja koulutusta on lisättävä. Yliopistot kes-
kittyvät perustutkimukseen ja menetelmien kehittämiseen. Ammattikorkeakoulut 
keskittyvät tutkimustiedon soveltaminen ja jäljitettävyyden T&K-toimintaan. Amma-
tilliset oppilaitokset keskittyvät sovellusohjelmien käyttöön ja sisällön tuotantoon. 
Kaikilla tasoilla jäljitettävyys tulee nähdä useista näkökulmista, joita ovat muun 
muassa turvallisuus, liiketalous, markkinointi ja teknologia.

 � Jäljitettävyyskoulutukseen on sisällytettävä sekä jäljitettävyyden kehittämisosaami-
nen (pakkaukset, analytiikka) että sen koodausosaaminen.

 � On kannustettava monitieteiseen yhteistyöhön jo koulutusvaiheessa, mikä voi sitten 
linkittyä esimerkiksi jäljitettävyyteen
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7.5 Asiakaslähtöinen tuotekehitysosaaminen
Ammatillisen koulutuksen kehittäminen

 � On opetettava asiakkuudenhallintaa ja opetettava tunnistamaan asiakassegmentit.
 � Tuotekehityksen menetelmäosaaminen on erotettava elintarvikesidonnaisesta pro-

sessiosaamisesta kaikilla koulutustasoilla.
 � On opetettava konseptoinnin, tuotteistuksen ja varioinnin perusteita sekä niihin 

liittyvien mahdollisuuksien tunnistamista.
 � On edistettävä kokeilukulttuuria. On kannustettava kokeiluihin ja tekemiseen.

Ammattikorkeakoulutuksen kehittäminen
 � On koulutettava asiakkuusosaamista käyttäytymis- ja sosiaali- ja kulttuuritieteiden 

näkökulmista.
 � On opetettava muun muassa konseptointia (palvelut, tuotteet, variointi), asiak-

kuudenhallintaa (kulttuuriset ja sosiaaliset ulottuvuudet), muutoskyvykkyyttä sekä 
tiedon hankinta- ja analysointitaitoja.

 � Tuotekehityksen menetelmäosaaminen on erotettava elintarvikesidonnaisesta pro-
sessiosaamisesta kaikilla koulutustasoilla.

 � On opetettava soveltamaan ja hyödyntämään konseptoinnin, tuotteistuksen ja vari-
oinnin mahdollisuuksia.

 � On edistettävä kokeilukulttuuria ja sitä tukevia yhteisrahoitusmalleja kaikilla tasoil-
la. Koulutus ja kehittäminen on toteutettava todellisissa kokeilutilanteissa. Kokei-
lukulttuurin elimellinen osa on muutoskyvykkyys, mitä on myös koulutettava. On 
päästävä pois siiloista ja harjoitettava kokeiluja yli rajojen. Myös yritykset on saatava 
toimintaan mukaan. 

Yliopistokoulutuksen kehittäminen
 � On koulutettava, kehitettävä ja tutkittava asiakkuusosaamista käyttäytymis- ja sosiaa-

li- ja kulttuuritieteiden näkökulmista.
 � On opetettava muun muassa konseptointia (palvelut, tuotteet, variointi), asiak-

kuudenhallintaa (kulttuuriset ja sosiaaliset ulottuvuudet), muutoskyvykkyyttä sekä 
tiedon hankinta- ja analysointitaitoja. 

 � On jatkettava ja vahvistettava aistinvaraisen arvioinnin kehittämistä sekä sen kytke-
mistä markkinointiin ja brändäykseen (muotoiluun, media-alaan ja teknisiin sovel-
luksiin).

 � Tuotekehityksen menetelmäosaaminen on erotettava elintarvikesidonnaisesta pro-
sessiosaamisesta kaikilla koulutustasoilla.

 � On koulutettava kehittämään ja johtamaan konseptointia, tuotteistusta ja tuotevari-
ointia.

 � On koulutettava vientiin tähtäävää pohjoisten tuotteiden kehittämistä, konseptointia 
ja markkinointia. Tässä työssä on keskeisiä elementtejä kokonaisvaltainen pohjoinen 
laatu (esimerkiksi Food from Finland), ruoka puhtaasta luonnosta, korkealaatuiset 
raaka-aineet, vähäiset jäämät, vähäiset torjunta-aineet, hyvä hygieniaosaaminen, 
tutkimus tuotteiden takana ja jäljitettävyys.

 � On edistettävä ja kehitettävä kokeilukulttuuria ja sitä tukevia yhteisrahoitusmalleja 
kaikilla tasoilla. Koulutus ja kehittäminen on toteutettava todellisissa kokeilutilan-
teissa. Kokeilukulttuurin elimellinen osa on muutoskyvykkyys, mitä on myös koulu-
tettava. On päästävä pois siiloista ja harjoitettava kokeiluja yli kaikenlaisten rajojen. 
Myös yritykset on saatava toimintaan mukaan.
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7.6 Muu ruokaketjua tukeva kehittäminen
Kansainvälinen monikanavaosaaminen

 � Kaikilla koulutusasteilla tulisi viestinnässä opettaa yrityksen maineeseen, luotetta-
vuuteen, brändäykseen ja luottamuksen syntymiseen liittyviä asioita. 

Suomen kielen opetus
 � Maahanmuuttajille on opetettava suomen kieltä.

Oppisopimuskoulutus
 � Oppisopimusjärjestelmää tulisi uudistaa byrokratiaa vähentämällä ja vapausasteita 

lisäämällä. Oppisopimusjärjestelmä voitaisiin myös ottaa käyttöön kaikilla koulutus-
tasoilla.

Yritys–oppilaitos-yhteistyö
 � Elinkeinoelämä, jolla on tieto uusimmista osaamistarpeista, ja oppilaitokset on saata-

va säännölliseen ja jatkuvaan yhteistyöhön. Tiedon kahdensuuntaiselle jakamiselle 
tulee luoda kannustimet.

Poliittiset ja hallinnolliset uudistukset
 � Suomeen on asetettava ruokaministeri.
 � Yliopistoihin pitäisi luoda uudeksi monitieteiseksi oppiaineeksi jäljitettävyyden eri-

koistumiskoulutus.

Ruokakulttuuri
 � Kouluissa on opetettava arvostamaan ruokaa. Ruokakulttuuriin voidaan hakea 

enemmän eteläeurooppalaista asennetta.

Koulutusvienti ja kansainväliset koulutusmarkkinat
 � Kansainvälisten maisteriohjelmien pysyvyys on turvattava Suomessa myös mahdol-

listen lukukausimaksujen tultua EU:n ulkopuolelta tuleville opiskelijoille.
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Wallin Jyrki  Agronomiliitto, Akava
  
Elintarvikealan koulutustoimikunnan edustajat:
Kokkonen Markku  Opetushallitus 
Laitinen Jaakko  Mestarikiltaneuvosto, Suomen Yrittäjät 
Mattila Johanna  Turun yliopisto, Agronomiliitto, Akava  
Meller Leena-Maija  Saarioinen Oy, EK 
Parikka Outi  Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 
Pasto Matti-Pekka  Seinäjoen ammattikorkeakoulu, OAJ 
Pentikäinen Annaleena  Elintarviketeollisuusliitto ry, EK 
Purontaus Sirkku  Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä, AMKE ry 
Saaranen Jaana  Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry, SAK 
Saukko Maire  Oulun seudun ammattiopisto, OAJ 
Sinisalo Teija  Ammattiliitto Pro, STTK 
Suojala Leena  Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
 
Kiinteistö- ja kotityöpalvelualan koulutustoimikunnan edustaja: 
Tikkanen Maila  Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, SA
 
Kone- ja metallialan koulutustoimikunnan edustaja: 
Ala-Kojola Lasse  Teknologiateollisuus ry, EK

Matkailu- ja ravitsemispalvelujen alan koulutustoimikunnan edustajat:
Lahdenkauppi Merja  Opetushallitus 
Syväniemi Anni-Mari  Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
 
Mesätalousalan koulutustoimikunnan edustaja:
Säisä Marjatta   Opetushallitus
 
Kutsuttuina asiantuntijoina osallistuneet:
Hyrylä Leena   Kaakkois-Suomen ELY-keskus, TEM
Jomppanen Terhi  Apetit Oyj 
Kantola Martti   Palmia
Ketola-Annala Kaija  Atria Suomi Oy
Koskela Petri  Maa- ja metsätalousministeriö
Kuhmonen Tuomas  Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus
Kurppa Sirpa  Luonnonvarakeskus
Lallukka Heli  Sinebrychoff
Lammela Jyri  Valio Oy
Linnainmaa Tiina  Kaupin maitotila Hämeenkyrö
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Marniemi Annikka Kuluttajaliitto
Meltovaara Kari Leipomo Rosten Oy, Suomen Leipuriliitto 
Metsänvuori Kai Patakukkonen Oy
Mäyrä Annika Verso Finland Oy
Ojanen Meri Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Pakarinen Annukka Hämeen ammattikorkeakoulu  
 (varajäsenet Peltonen Susanna ja Pirttijärvi Tuija)
Ristioja Anne Lapin ELY-keskus, TEM
Rutanen Juha Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry
Seppänen Mervi Helsingin yliopisto, maataloustieteiden laitos
Toivonen Jussi TEKES
Veteläinen Merja Boreal Kasvinjalostus Oy

Projektin organisointi:
Vepsäläinen Jukka Opetushallitus

Ennakointityöpajojen fasilitointi:
Holmberg Annastiina KPMG Oy Ab
Juntunen Eeva KPMG Oy Ab
Korkatti Sirpa KPMG Oy Ab
Tuominen-Thuesen Minna KPMG Oy Ab
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Liite 2. Ruokaketjun toimialat

Tämän tutkimukseen tilastollisiin analyyseihin mukaan määritellyt toimialat ilmenevät 
oheisesta luettelosta. Jakelu, logistiikka ja liikenne olivat mukana aihepiirinä, mutta ei 
tilastoanalyysissa.

A Maatalous, metsätalous ja kalatalous
01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (alatoimialaluok-
kineen 011–016) 

011 Yksivuotisten kasvien viljely (pl. tupakka)
012 Monivuotisten kasvien viljely
013 Taimien kasvatus ja muu kasvien lisääminen
014 Kotieläintalous
015 Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous (sekatilat)
016 Maataloutta palveleva toiminta
03 Kalastus ja vesiviljely (alatoimialaluokkineen 031 ja 032)

C Teollisuus
10 Elintarvikkeiden valmistus (alatoimialaluokkineen 101–109)

101 Teurastus, lihan säilyvyyskäsittely ja lihatuotteiden valmistus
102 Kalan, äyriäisten ja nilviäisten jalostus ja säilöntä
103 Hedelmien ja kasvisten jalostus ja säilöntä
104 Kasvi- ja eläinöljyjen ja -rasvojen valmistus
105 Maitotaloustuotteiden valmistus
106 Mylly- ja tärkkelystuotteiden valmistus
107 Leipomotuotteiden, makaronien yms. valmistus
108 Muiden elintarvikkeiden valmistus
109 Eläinten ruokien valmistus
11 Juomien valmistus (alatoimialaluokkineen 1101–1107)

G Tukku- ja vähittäiskauppa
46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa):

462 Maatalousperäisten raaka-aineiden ja elävien eläinten tukkukauppa
463 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan tukkukauppa (pl. tupakan tukkukauppa)

47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)
4711 Elintarvikkeiden ja juomien erikoistumaton vähittäiskauppa
472 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan vähittäiskauppa erikoismyymälöissä
(pl. tupakan vähittäismyynti)
478 Tori- ja markkinakauppa
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Liite 3. Ruokaketjun koulutus (luvut vain suuntaa-antavia)

Koulutusaste Oppilaitos, paikka-
kunta

Koulutusala Tutkinnot Suoritetut tutkinnot 
2014 (ammatilli-
nen 2013)

Ammatillinen oppilaitos AEL Ammattien edistä-
miskeskus

Tekniikan ja liikenteen ala / 
Elintarvikeala

 • Elintarviketekniikan erikoisammat-
titutkinto

2

Ammatillinen oppilaitos Ahlmanin ammattiopisto Luonnonvara- ja ympäristöala / 
Maatilatalous

 • Maatalousalan perustutkinto (23)
 • Tuotantoeläinten hoidon ja hyvin-
voinnin ammattitutkinto (2)

25

Ammatillinen oppilaitos Ahlmanin koulun säätiö Luonnonvara- ja ympäristöala  • Puutarhuri, puutarhatalouden 
perustutkinto

27

Ammatillinen oppilaitos Ammatti-instituutti 
Iisakki

Luonnonvara- ja ympäristöala / 
Maatilatalous

 • Maatalousalan perustutkinto (25) 25

Ammatillinen oppilaitos Ammattiopisto Lappia Luonnonvara- ja ympäristöala / 
Kalatalous

 • Kalanviljelijän ammattitutkinto (1)
 • Kalatalouden perustutkinto (8)

9 

Ammatillinen oppilaitos Ammattiopisto Lappia Luonnonvara- ja ympäristöala / 
Maatilatalous

 • Maatalousalan perustutkinto 23 

Ammatillinen oppilaitos Ammattiopisto Lappia Tekniikan ja liikenteen ala / 
Elintarvikeala 

 • Elintarvikealan perustutkinto 15

Ammatillinen oppilaitos Ammattiopisto Livia, 
Maaseutuopisto

Luonnonvara- ja ympäristö / 
Kalatalous

 • Kalatalouden perustutkinto 21

Ammatillinen oppilaitos Ammattiopisto Livia, 
Maaseutuopisto

Luonnonvara- ja ympäristöala / 
Maatilatalous

 • Maatalousalan perustutkinto (68)
 • Tuotantoeläinten hoidon ja 
hyvinvoinnin ammattitutkinto: 
karjatalouden ammattitutkinto (2)

70

Ammatillinen oppilaitos Ammattiopisto Luovi Luonnonvara- ja ympäristöala / 
Maatilatalous

 • Maatalousalan perustutkinto (4)
 • Puutarhuri, puutarhatalouden 
perustutkinto (34)

38

Ammatillinen oppilaitos Ammattiopisto Tavastia Tekniikan ja liikenteen ala / 
Elintarvikeala 

 • Elintarvikealan perustutkinto 15

Ammatillinen oppilaitos Axxell Luonnonvara- ja ympäristöala / 
Maatilatalous

 • Maatalousalan perustutkinto (24)
 • Puutarhuri, puutarhatalouden 
perustutkinto (62)

86 

Ammatillinen oppilaitos Etelä-Karjalan aikuis-
opisto

Tekniikan ja liikenteen ala / 
Elintarvikeala 

 • Elintarvikealan perustutkinto (2) 2 

Ammatillinen oppilaitos Etelä-Karjalan ammat-
tiopisto 

Tekniikan ja liikenteen ala / 
Elintarvikeala 

 • Elintarvikealan perustutkinto (30) 30

Ammatillinen oppilaitos Etelä-Karjalan ammat-
tiopisto

Luonnonvara- ja ympäristöala  • Puutarhuri, puutarhatalouden 
perustutkinto

15

Ammatillinen oppilaitos Etelä-Kymenlaakson 
ammattiopisto 

Tekniikan ja liikenteen ala / 
Elintarvikeala 

 • Elintarvikealan perustutkinto (13) 13

Ammatillinen oppilaitos Etelä-Savon ammatti-
opisto

Luonnonvara- ja ympäristöala / 
Maatilatalous

 • Maatalousalan perustutkinto 12

Ammatillinen oppilaitos Etelä-Savon ammatti-
opisto

Tekniikan ja liikenteen ala / 
Elintarvikeala 

 • Elintarvikealan perustutkinto (6)
 • Leipurin ammattitutkinto (2)

8

Ammatillinen oppilaitos Etelä-Savon ammatti-
opisto

Luonnonvara- ja ympäristöala  • Puutarhuri, puutarhatalouden 
perustutkinto

44

Ammatillinen oppilaitos Haapajärven ammat-
tiopisto

Luonnonvara- ja ympäristöala / 
Maatilatalous

 • Maatalousalan perustutkinto (27)
 • Tuotantoeläinten hoidon ja 
hyvinvoinnin ammattitutkinto: 
karjatalouden ammattitutkinto 
(15)

 • Viljelijän ammattitutkinto (2)

44

Ammatillinen oppilaitos Harjun oppimiskeskus Luonnonvara- ja ympäristöala / 
Maatilatalous

 • Maatalousalan perustutkinto (7)
 • Puutarhuri, puutarhatalouden 
perustutkinto (50)

57
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Koulutusaste Oppilaitos, paikka-
kunta

Koulutusala Tutkinnot Suoritetut tutkinnot 
2014 (ammatilli-
nen 2013)

Ammatillinen oppilaitos Huittisten ammatti- ja 
yrittäjäopisto

Luonnonvara- ja ympäristöala / 
Maatilatalous, puutarhatalous

 • Maatalousalan perustutkinto (51)
 • Puutarhuri, puutarhatalouden 
perustutkinto (55)

106

Ammatillinen oppilaitos Hyria koulutus Oy Luonnonvara- ja ympäristöala / 
Maatilatalous

 • Maatalousalan perustutkinto (37)
 • Viljelijän ammattitutkinto (3)
 • Puutarhuri, puutarhatalouden 
perustutkinto (68)

108

Ammatillinen oppilaitos Hämeen ammatti-
instituutti

Luonnonvara- ja ympäristöala / 
Maatilatalous

 • Maatalousalan perustutkinto (9)
 • Mehiläistarhaajan ammattitutkinto 
(20)

 • Puutarhuri, puutarhatalouden 
perustutkinto (23)

52

Ammatillinen oppilaitos Hämeen ammatti-
instituutti

Tekniikan ja liikenteen ala / 
Elintarvikeala ja biotekniikka

 • Elintarvikealan perustutkinto (50)
 • Maidonjalostajan ammattitutkinto 
(8)

 • Meijeriteollisuuden ammattitut-
kinto (2)

60

Ammatillinen oppilaitos Itä-Savon koulutuskun-
ta-yhtymä

Luonnonvara- ja ympäristöala  • Kalatalouden perustutkinto (5)
 • Puutarhuri, puutarhatalouden 
perustutkinto (1)

6

Ammatillinen oppilaitos Jokilaaksojen 
koulutuskunta-yhtymä

Luonnonvara- ja ympäristöala  • Puutarhuri, puutarhatalouden 
perustutkinto (11)

11

Ammatillinen oppilaitos Jyväskylän aikuisopisto Tekniikan ja liikenteen ala / 
Elintarvikeala 

 • Elintarvikealan perustutkinto (30)
 • Kondiittorimestarin erikoisammatti-
tutkinto (3)

 • Kondiittorin ammattitutkinto (1)
 • Leipurimestarin erikoisammattitut-
kinto (1)

35

Ammatillinen oppilaitos Jyväskylän aikuisopisto Luonnovara- ja ympäristöala / 
Puutarhatalous

 • Puutarhuri, puutarhatalouden 
perustutkinto 

127

Ammatillinen oppilaitos Jyväskylän ammatti-
opisto

Tekniikan ja liikenteen ala / 
Elintarvikeala ja biotekniikka 

 • Elintarvikealan perustutkinto (49) 49

Ammatillinen oppilaitos Järviseudun ammatti-
instituutti

Luonnonvara- ja ympäristöala / 
Maatilatalous

Luonnonvara- ja ympäristöala / 
Puutarhatalous

 • Maatalousalan perustutkinto (22)
 • Tuotantoeläinten hoidon ja 
hyvinvoinnin ammattitutkinto: 
karjatalouden ammattitutkinto (1)

 • Puutarhuri, puutarhatalouden 
perustutkinto (25)

48

Ammatillinen oppilaitos Kainuun ammattiopisto Tekniikan ja liikenteen ala / 
Elintarvikeala ja biotekniikka 

 • Elintarvikealan perustutkinto (14) 14

Ammatillinen oppilaitos Kainuun ammattiopisto Luonnonvara- ja ympäristöala / 
Luonto- ja ympäristöala

 • Luonnontuotealan ammattitutkinto 
(12)

 • Luonto- ja ympäristöalan perustut-
kinto (13)

 •   (Porotalouden AT)

25

Ammatillinen oppilaitos Kainuun ammattiopisto Luonnonvara- ja ympäristöala / 
Maatilatalous

 • Maatalousalan perustutkinto (41)
 • Tuotantoeläinten hoidon ja 
hyvinvoinnin ammattitutkinto: 
karjatalouden ammattitutkinto (4)

45

Ammatillinen oppilaitos Kainuun ammattiopisto Luonnonvara- ja ympäristöala / 
Puutarhatalous

 • Puutarhuri, puutarhatalouden 
perustutkinto 

33

Ammatillinen oppilaitos Kemi-Tornio-laakso, 
Ammattiopisto Lappia

Luonnonvara- ja ympäristöala / 
Kalatalous

 • Kalatalouden perustutkinto 8

Ammatillinen oppilaitos Keski-Pohjanmaan 
aikuisopisto

Luonnonvara- ja ympäristöala / 
Maatilatalous

 • Tuotantoeläinten hoidon ja 
hyvinvoinnin ammattitutkinto: 
karjatalouden ammattitutkinto

2
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Koulutusaste Oppilaitos, paikka-
kunta

Koulutusala Tutkinnot Suoritetut tutkinnot 
2014 (ammatilli-
nen 2013)

Ammatillinen oppilaitos Keski-Pohjanmaan 
maaseutuopisto

Luonnonvara- ja ympäristöala / 
Maatilatalous

 • Maatalousalan perustutkinto (69)
 • Seminologin ammattitutkinto (16)
 • Tuotantoeläinten hoidon ja 
hyvinvoinnin ammattitutkinto: 
karjatalouden ammattitutkinto (7)

92

Ammatillinen oppilaitos Keudan aikuisopisto Luonnonvara- ja ympäristöala / 
Maatilatalous

 • Maatalousalan perustutkinto 12

Ammatillinen oppilaitos Keudan ammattiopisto Luonnonvara- ja ympäristöala / 
Maatilatalous ja puutarhatalous

 • Maatalousalan perustutkinto (31)
 • Puutarhuri, puutarhatalouden 
perustutkinto (194)

225

Ammatillinen oppilaitos Keudan ammattiopisto Tekniikan ja liikenteen ala / 
Elintarvikeala ja biotekniikka 

 • Elintarvikealan perustutkinto 14

Ammatillinen oppilaitos Kiipulan ammattiopisto Luonnonvara- ja ympäristöala  • Puutarhuri, puutarhatalouden 
perustutkinto 

114

Ammatillinen oppilaitos Kokkolan ammattiopisto Tekniikan ja liikenteen ala / 
Elintarvikeala 

 • Elintarvikealan perustutkinto 26

Ammatillinen oppilaitos Koulutuskeskus Sedu Luonnonvara- ja ympäristöala / 
Maatilatalous

 • Maatalousalan perustutkinto 27

Ammatillinen oppilaitos Koulutuskeskus Sedu Tekniikan ja liikenteen ala / 
Elintarvikeala 

 • Elintarvikealan perustutkinto (36)
 • Elintarviketeollisuuden ammatti-
tutkinto (1)

37

Ammatillinen oppilaitos Koulutuskeskus Salpaus Luonnonvara- ja ympäristöala / 
Kalatalous

 • Kalatalouden perustutkinto 4

Ammatillinen oppilaitos Koulutuskeskus Salpaus Luonnonvara- ja ympäristöala / 
Maatilatalous

 • Maatalousalan perustutkinto (58)
 • Tuotantoeläinten hoidon ja 
hyvinvoinnin ammattitutkinto: 
karjatalouden ammattitutkinto (7)

65

Ammatillinen oppilaitos Koulutuskeskus Salpaus Tekniikan ja liikenteen ala / 
Elintarvikeala ja biotekniikka

 • Elintarvikealan perustutkinto (57)
 • Kondiittorin ammattitutkinto (2)
 • Leipurin ammattitutkinto (1)

60

Ammatillinen oppilaitos Kouvolan seudun 
ammattiopisto

Luonnonvara- ja ympäristöala / 
Maatilatalous

 • Maatalousalan perustutkinto (23)
 • Viljelijän ammattitutkinto (9)

32

Ammatillinen oppilaitos Lapin ammattiopisto Luonnonvara- ja ympäristöala / 
Luonto- ja ympäristöala 

 • Luonnontuotealan ammattitutkinto 
(7)

 • Luonto- ja ympäristöalan perustut-
kinto (30) 
(Porotalouden AT)

37

Ammatillinen oppilaitos Lapin ammattiopisto Luonnonvara- ja ympäristöala / 
Maatilatalous

 • Maatalousalan perustutkinto 9

Ammatillinen oppilaitos Lapin ammattiopisto Tekniikan ja liikenteen ala / 
Elintarvikeala ja biotekniikka

 • Elintarvikealan perustutkinto 15

Ammatillinen oppilaitos Lihateollisuusopisto Tekniikan ja liikenteen ala / 
Elintarvikeala ja biotekniikka

 • Lihantarkastuksen ammattitutkinto 
(14)

 • Elintarvikealan perustutkinto (37)
 • Elintarviketekniikan erikoisammat-
titutkinto (4)

55

Ammatillinen oppilaitos Loimaan ammatti- ja 
aikuisopisto

Luonnonvara- ja ympäristö / 
Maatilatalous

 • Maatalousalan perustutkinto 9

Ammatillinen oppilaitos Omnian aikuisopisto Tekniikan ja liikenteen ala / 
Elintarvikeala ja biotekniikka 

 • Elintarvikealan perustutkinto (31)
 • Leipurimestarin erikoisammattitut-
kinto (1)

 • Leipurin ammattitutkinto (2)
 • Kondiittorimestarin erikoisammatti-
tutkinto (3) 

37

Ammatillinen oppilaitos Omnian ammattiopisto Tekniikan ja liikenteen ala / 
Elintarvikeala ja biotekniikka

 • Elintarvikealan perustutkinto 28
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Koulutusaste Oppilaitos, paikka-
kunta

Koulutusala Tutkinnot Suoritetut tutkinnot 
2014 (ammatilli-
nen 2013)

Ammatillinen oppilaitos Optima Luonnonvara- ja ympäristö / 
Maatilatalous, puutarhatalous

 • Maatalousalan perustutkinto (46)
 • Puutarhuri, puutarhatalouden 
perustutkinto (1)

47

Ammatillinen oppilaitos Optima Tekniikan ja liikenteen ala / 
Elintarvikeala ja biotekniikka

 • Elintarvikealan perustutkinto 1

Ammatillinen oppilaitos Oulun seudun ammatti-
opisto, Kempele

Luonnonvara- ja ympäristöala  • Puutarhuri, puutarhatalouden 
perustutkinto 

173

Ammatillinen oppilaitos Oulun seudun ammatti-
opisto, Muhos

Luonnonvara- ja ympäristöala / 
Maatilatalous

 • Maatalousalan perustutkinto 39

Ammatillinen oppilaitos Oulun seudun ammatti-
opisto, Myllytulli

Tekniikan ja liikenteen ala / 
Elintarvikeala ja biotekniikka

 • Elintarvikealan perustutkinto 49

Ammatillinen oppilaitos Oulun seudun ammatti-
opisto, Pudasjärvi

Luonnonvara- ja ympäristöala / 
Maatilatalous

 • Maatalousalan perustutkinto (1) 1

Ammatillinen oppilaitos Peimarin koulutuskun-
tayhtymä

Luonnonvara- ja ympäristöala / 
Kalatalous, puutarhatalous

 • Kalatalouden perustutkinto (21)
 • Puutarhuri, puutarhatalouden 
perustutkinto (99)

120

Ammatillinen oppilaitos Pohjois-Karjalan 
aikuisopisto

Luonnonvara- ja ympäristöala / 
Maatilatalous

 • Maatalousalan perustutkinto 23

Ammatillinen oppilaitos Pohjois-Karjalan 
aikuisopisto

Tekniikan ja liikenteen ala / 
Elintarvikeala ja biotekniikka

 • Elintarvikealan perustutkinto (19)
 • Leipurin ammattitutkinto (2)

21

Ammatillinen oppilaitos Pohjois-Karjalan 
aikuisopisto

Luonnonvara- ja ympäristöala  • Puutarhuri, puutarhatalouden 
perustutkinto

26

Ammatillinen oppilaitos Pohjois-Karjalan ammat-
tiopisto, Joensuu 

Tekniikan ja liikenteen ala / 
Elintarvikeala ja biotekniikka

 • Elintarvikealan perustutkinto 16

Ammatillinen oppilaitos Pohjois-Karjalan ammat-
tiopisto, Kitee

Luonnonvara- ja ympäristöala / 
Maatilatalous

 • Maatalousalan perustutkinto 27

Ammatillinen oppilaitos Pohjois-Karjalan opisto Tekniikan ja liikenteen ala / 
Elintarvikeala ja biotekniikka 

 • Elintarvikealan perustutkinto 3

Ammatillinen oppilaitos Pohjoisen Keski-Suomen 
ammattiopisto

Luonnonvara- ja ympäristöala / 
Maatilatalous

 • Maatalousalan perustutkinto (60)
 • Viljelijän ammattitutkinto (7)

67

Ammatillinen oppilaitos Porvoon ammattiopisto Tekniikan ja liikenteen ala / 
Elintarvikeala ja biotekniikka 

 • Elintarvikealan perustutkinto 7

Ammatillinen oppilaitos Päijät-Hämeen koulutus-
kuntayhtymä

Luonnonvara- ja ympäristöala / 
Kalatalous

 • Kalatalouden perustutkinto 4

Ammatillinen oppilaitos Raahen ammatillinen 
aikuiskoulutuskeskus

Luonnonvara- ja ympäristöala / 
Maatilatalous

 • Tuotantoeläinten hoidon ja 
hyvinvoinnin ammattitutkinto: 
karjatalouden ammattitutkinto

1 

Ammatillinen oppilaitos Ruukin maaseutuopisto Luonnonvara- ja ympäristöala / 
Maatilatalous

 • Maatalousalan perustutkinto (5) 5

Ammatillinen oppilaitos Saimaan ammattiopisto 
Sampo

Tekniikan ja liikenteen ala / 
Elintarvikeala ja biotekniikka 

 • Elintarvikealan perustutkinto 1

Ammatillinen oppilaitos Savonlinnan ammatti- ja 
aikuisopisto

Luonnonvara- ja ympäristöala / 
Kalatalous

 • Kalatalouden perustutkinto 5 

Ammatillinen oppilaitos Savon ammatti- ja 
aikuisopisto

Luonnonvara- ja ympäristöala / 
Maatilatalous, puutarhatalous

 • Maatalousalan perustutkinto (38)
 • Puutarhuri, puutarhatalouden 
perustutkinto (137)

175

Ammatillinen oppilaitos Savon ammatti- ja 
aikuisopisto

Tekniikan ja liikenteen ala / 
Elintarvikeala ja biotekniikka 

 • Elintarvikealan perustutkinto (52)
 • Kondiittorin ammattitutkinto (3)
 • Leipurin ammattitutkinto (2)

57

Ammatillinen oppilaitos Sedu Aikuiskoulutus Luonnonvara- ja ympäristö / 
Maatilatalous

 • Maatalousalan perustutkinto (2)
 • Tuotantoeläinten hoidon ja 
hyvinvoinnin ammattitutkinto: 
karjatalouden ammattitutkinto (2)

 • Viljelijän ammattitutkinto (14)

18
 

Ammatillinen oppilaitos Sedu Aikuiskoulutus Tekniikan ja liikenteen ala / 
Elintarvikeala ja biotekniikka 

 • Elintarvikealan perustutkinto
 • Elintarviketeollisuuden ammatti-
tutkinto

7
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Koulutusaste Oppilaitos, paikka-
kunta

Koulutusala Tutkinnot Suoritetut tutkinnot 
2014 (ammatilli-
nen 2013)

Ammatillinen oppilaitos Suupohjan ammatti-
instituutti

Luonnonvara- ja ympäristöala  • Puutarhuri, puutarhatalouden 
perustutkinto

14

Ammatillinen oppilaitos Stadin aikuisopisto Tekniikan ja liikenteen ala / 
Elintarvikeala ja biotekniikka 

 • Elintarvikealan perustutkinto (14)
 • Kondiittorimestarin erikoisammatti-
tutkinto (1)

 • Kondiittorin ammattitutkinto (11)
 • Leipurin ammattitutkinto (6)

32

Ammatillinen oppilaitos Stadin ammattiopisto Tekniikan ja liikenteen ala / 
Elintarvikeala ja biotekniikka

 • Elintarvikealan perustutkinto 37 

Ammatillinen oppilaitos Suupohjan ammatti-
instituutti

Luonnonvara- ja ympäristöala / 
Maatilatalous

 • Maatalousalan perustutkinto (32)
 • Tuotantoeläinten hoidon ja 
hyvinvoinnin ammattitutkinto: 
karjatalouden ammattitutkinto (8)

40

Ammatillinen oppilaitos Svenska Österbottens 
förbund för utbildning 
och kultur

Luonnonvara- ja ympäristöala  • Puutarhuri, puutarhatalouden 
perustutkinto

8

Ammatillinen oppilaitos Tampereen seudun 
ammattiopisto

Tekniikan ja liikenteen ala / 
Elintarvikeala ja biotekniikka

 • Elintarvikealan perustutkinto 52 

Ammatillinen oppilaitos Turun ammatti-instituutti 
– Åbo yrkesinstitut

Tekniikan ja liikenteen ala / 
Elintarvikeala ja biotekniikka

 • Elintarvikealan perustutkinto (32)
 • Elintarviketeollisuuden ammatti-
tutkinto (9)

 • Leipurin ammattitutkinto (8)

49 

Ammatillinen oppilaitos Turun Aikuiskoulutus-
keskus

Tekniikan ja liikenteen ala / 
Elintarvikeala ja biotekniikka

 • Elintarvikealan perustutkinto 1

Ammatillinen oppilaitos TTS Työtehoseura ry Luonnonvara- ja ympäristöala  • Puutarhuri, puutarhatalouden 
perustutkinto

44

Ammatillinen oppilaitos Vammalan ammatti-
koulu

Tekniikan ja liikenteen ala / 
Elintarvikeala ja biotekniikka

 • Elintarvikealan perustutkinto 12

Ammatillinen oppilaitos Vantaan ammattiopisto 
Varia

Tekniikan ja liikenteen ala / 
Elintarvikeala ja biotekniikka

 • Elintarvikealan perustutkinto (14)
 • Elintarviketeollisuuden ammattitut-
kinto (10)

24

Ammatillinen oppilaitos WinNova Tekniikan ja liikenteen ala / 
Elintarvikeala ja biotekniikka

 • Elintarvikealan perustutkinto 30

Ammatillinen oppilaitos Ylä-Savon ammatti-
opisto

Luonnonvara- ja ympäristöala / 
Maatilatalous,
puutarhatalous

 • Maatalousalan perustutkinto (73)
 • Puutarhuri, puutarhatalouden 
perustutkinto (2)

75 

Ammatillinen oppilaitos Ylä-Savon ammatti-
opisto

Tekniikan ja liikenteen ala / 
Elintarvikeala ja biotekniikka

 • Elintarvikealan perustutkinto (3)
 • Leipurin ammattitutkinto (8)

11

Ammatillinen oppilaitos Ypäjän Hevosopisto Luonnonvara- ja ympäristöala / 
Maatilatalous

 • Maatalousalan perustutkinto (1) 1

Ammatillinen oppilaitos Yrkesakademin i 
Österbotten

Tekniikan ja liikenteen ala / 
Elintarvikeala ja biotekniikka

 • Elintarviketeollisuuden ammatti-
tutkinto

1

Ammatillinen oppilaitos Yrkesakademin i 
Österbotten

Luonnonvara- ja ympäristöala / 
Maatilatalous

 • Maatalousalan perustutkinto (34) 34

Ammatti-korkeakoulu Haaga-Helia ammatti-
korkeakoulu

Matkailu-, ravitsemis- ja 
talousala

 • Restonomi (ylempi AMK), 
liikkeenjohto

34

Ammatti-korkeakoulu Hämeen ammattikor-
keakoulu

Tekniikan ja liikenteen ala / 
Bio- ja elintarviketekniikka

 • Insinööri (AMK), bio- ja elintarvi-
ketekniikka

19

Ammatti-korkeakoulu Hämeen ammattikor-
keakoulu

Luonnonvara- ja ympäristöala  • Hortonomi (AMK) (78)
 • Hortonomi (ylempi AMK) (3)
 • Agrologi (AMK) (72)
 • Agrologi (ylempi AMK) (10)

163

Ammatti-korkeakoulu Jyväskylän ammattikor-
keakoulu

Matkailu-, ravitsemis- ja 
talousala

 • Restonomi (AMK), liikkeenjohto 
(78)

 • Restonomi (ylempi AMK), liikkeen-
johto (21)

99
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Koulutusaste Oppilaitos, paikka-
kunta

Koulutusala Tutkinnot Suoritetut tutkinnot 
2014 (ammatilli-
nen 2013)

Ammatti-korkeakoulu Jyväskylän ammattikor-
keakoulu

Luonnonvara- ja ympäristöala  • Agrologi (AMK) 20

Ammatti-korkeakoulu Kajaanin ammattikor-
keakoulu

Matkailu-, ravitsemis- ja 
talousala

 • Restonomi (AMK), liikkeenjohto 2

Ammatti-korkeakoulu Karelia-ammattikorkea-
koulu

Luonnonvara- ja ympäristöala  • Agrologi (AMK) 16

Ammatti-korkeakoulu Lahden ammattikor-
keakoulu

Matkailu-, ravitsemis- ja 
talousala

 • Restonomi (AMK), liikkeenjohto 
(1)

 • Restonomi (ylempi AMK), liikkeen-
johto (4)

5

Ammatti-korkeakoulu Lapin ammattikorkea-
koulu

Matkailu-, ravitsemis- ja 
talousala

 • Restonomi (ylempi AMK), 
liikkeenjohto

13

Ammatti-korkeakoulu Lapin ammattikorkea-
koulu

Luonnonvara- ja ympäristöala  • Agrologi (AMK) 14

Ammatti-korkeakoulu Laurea-ammattikorkea-
koulu

Matkailu-, ravitsemis- ja 
talousala

 • Restonomi (AMK), liikkeenjohto 
(41)

 • Restonomi (ylempi AMK), liikkeen-
johto (11)

52

Ammatti-korkeakoulu Metropolia ammattikor-
keakoulu

Tekniikan ja liikenteen ala / 
Bio- ja elintarviketekniikka

 • Insinööri (AMK), bio- ja elintarvi-
ketekniikka 

19 

Ammatti-korkeakoulu Mikkelin ammattikor-
keakoulu

Matkailu-, ravitsemis- ja 
talousala

 • Restonomi (AMK), liikkeenjohto 
(36)

 • Restonomi (ylempi AMK), liikkeen-
johto (14)

50

Ammatti-korkeakoulu Oulun seudun ammatti-
korkeakoulu

Luonnonvara- ja ympäristöala  • Hortonomi (AMK)
 • Agrologi (AMK) (34)
 • Agrologi (ylempi AMK) (4)

53

Ammatti-korkeakoulu Savonia-ammattikor-
keakoulu

Matkailu-, ravitsemis- ja 
talousala

 • Restonomi (ylempi AMK), 
liikkeenjohto

6

Ammatti-korkeakoulu Savonia ammattikor-
keakoulu

Luonnonvara- ja ympäristöala  • Agrologi (AMK) 53

Ammattikorkeakoulu Seinäjoen ammattikor-
keakoulu

Matkailu-, ravitsemis- ja 
talousala

 • Restonomi (AMK), liikkeenjohto 46

Ammatti-korkeakoulu Seinäjoen ammattikor-
keakoulu

Tekniikan ja liikenteen ala / 
Bio- ja elintarviketekniikka

 • Insinööri (AMK), bio- ja elintarvi-
ketekniikka 

23

Ammatti-korkeakoulu Seinäjoen ammattikor-
keakoulu

Elintarvike- ja maatalousala  • Agrologi (AMK) (37)
 • Agrologi (ylempi AMK) (5)

42

Ammatti-korkeakoulu Tampereen ammattikor-
keakoulu

Matkailu-, ravitsemis- ja 
talousala

 • Restonomi (AMK), liikkeenjohto 55

Ammatti-korkeakoulu Turun ammattikorkea-
koulu

Matkailu-, ravitsemis- ja 
talousala

 • Restonomi (AMK), liikkeenjohto 
(58)

 • Restonomi (ylempi AMK), liikkeen-
johto (23)

81

Ammatti-korkeakoulu Turun ammattikorkea-
koulu

Luonnonvara- ja ympäristöala / 
Kala- ja ympäristötalous

 • Iktyonomi (AMK) 15

Ammatti-korkeakoulu Turun ammattikorkea-
koulu

Tekniikan ja liikenteen ala / 
Bio- ja elintarviketekniikka

 • Insinööri (AMK), bio- ja elintarvi-
ketekniikka 

53

Ammatti-korkeakoulu Yrkeshögskolan Novia Luonnonvara- ja ympäristöala  • Hortonomi (AMK) (13)
 • Agrologi (AMK) (12)

25

Yliopisto Helsingin yliopisto Matemaattis-luonnontieteel-
linen 

 • Luonnontieteiden kandidaatti
 • Filosofian maisteri
 • Tekniikan kandidaatti / diplomi-
insinööri

(Luku ei ole 
vertailukelpoinen, 
koska suurin osa ei 
sijoitu ruokaketjuun 
ja lisäksi suurin 
osa henkilöistä on 
laskettu ainakin 
kahteen kertaan.)
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Koulutusaste Oppilaitos, paikka-
kunta

Koulutusala Tutkinnot Suoritetut tutkinnot 
2014 (ammatilli-
nen 2013)

Yliopisto Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen  • Elintarviketieteiden kandidaatti / 
maisteri

Pääaineet:
biotekniikka, elintarvike-
ekonomia, elintarvikekemia- ja 
teknologia,ravitsemustiede

 • Maatalous- ja metsätieteiden 
kandidaatti / maisteri 

Pääaineet:
agroteknologia, biotekniikka, kasvi-
tuotannon biologia, kotieläintiede, 
maatalous- ja ympäristöteknologia, 
maatalous-ekonomia

(Luku ei ole 
vertailukelpoinen, 
koska suurin osa ei 
sijoitu ruokaketjuun 
ja lisäksi suurin 
osa henkilöistä on 
laskettu ainakin 
kahteen kertaan.)

Yliopisto Itä-Suomen yliopisto Matemaattis-luonnontieteel-
linen 

 • Luonnontieteiden kandidaatti 
 • Filosofian maisteri

(Luku ei ole 
vertailukelpoinen, 
koska suurin osa ei 
sijoitu ruokaketjuun 
ja lisäksi suurin 
osa henkilöistä on 
laskettu ainakin 
kahteen kertaan.)

Yliopisto Itä-Suomen yliopisto Maatalous-metsätieteellinen  • Maatalous- ja metsätieteen tai 
elintarviketieteen kandidaatti/ 
maisteri 

(Luku ei ole 
vertailukelpoinen, 
koska suurin osa ei 
sijoitu ruokaketjuun 
ja lisäksi suurin 
osa henkilöistä on 
laskettu ainakin 
kahteen kertaan.)

Yliopisto Itä-Suomen yliopisto Terveystieteet (ravitsemus-
tiede) 

 • Terveystieteiden kandidaatti 
(elintarviketiede)

 • Terveystieteidenmaisteri (elintarvi-
kebiotekniikka)

Pääaineet:
kliininen ravitsemustiede,
kansanterveystiede

(Luku ei ole 
vertailukelpoinen, 
koska suurin osa ei 
sijoitu ruokaketjuun 
ja lisäksi suurin 
osa henkilöistä on 
laskettu ainakin 
kahteen kertaan.)

Yliopisto Jyväskylän yliopisto Matemaattis-luonnontieteel-
linen 

 • Luonnontieteiden kandidaatti
 • Filosofian maisteri 

(Luku ei ole 
vertailukelpoinen, 
koska suurin osa ei 
sijoitu ruokaketjuun 
ja lisäksi suurin 
osa henkilöistä on 
laskettu ainakin 
kahteen kertaan.)

Yliopisto Oulun yliopisto Matemaattis-luonnontieteel-
linen

 • Luonnontieteiden kandidaatti
 • Filosofian maisteri 

(Luku ei ole 
vertailukelpoinen, 
koska suurin osa ei 
sijoitu ruokaketjuun 
ja lisäksi suurin 
osa henkilöistä on 
laskettu ainakin 
kahteen kertaan.)

Yliopisto Tampereen Teknillinen 
yliopisto

Teknis-luonnontieteellinen  • Luonnontieteiden kandidaatti 
 • Filosofian maisteri Pääaineet:
 • biotekniikka

(Luku ei ole 
vertailukelpoinen, 
koska suurin osa ei 
sijoitu ruokaketjuun 
ja lisäksi suurin 
osa henkilöistä on 
laskettu ainakin 
kahteen kertaan.)
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Koulutusaste Oppilaitos, paikka-
kunta

Koulutusala Tutkinnot Suoritetut tutkinnot 
2014 (ammatilli-
nen 2013)

Yliopisto Turun yliopisto Matemaattis-luonnontieteel-
linen

 • Luonnontieteiden kandidaatti
 • Filosofian maisteri
 • Biotekniikan diplomi-insinööri-
koulutus (DI) yhteistyönä Åbo 
Akademin kanssa

Pääaineet:
elintarvikekemia ja elintarvikekehitys 

(Luku ei ole 
vertailukelpoinen, 
koska suurin osa ei 
sijoitu ruokaketjuun 
ja lisäksi suurin 
osa henkilöistä on 
laskettu ainakin 
kahteen kertaan.)

Yliopisto Åbo Akademi Matemaattis-luonnontieteel-
linen

 • Luonnontieteiden kandidaatti
 • Filosofian maisteri 

(Luku ei ole 
vertailukelpoinen, 
koska suurin osa ei 
sijoitu ruokaketjuun 
ja lisäksi suurin 
osa henkilöistä on 
laskettu ainakin 
kahteen kertaan.)
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Liite 4. Ruokaketjun osaamistarpeet C&Q-osaamiskvalifi-
kaatio-luokituksessa

Toimialasta riippumattomat yleistiedot ja -taidot 

Perustaidot
Oman alan kokonaiskuvan ymmärtäminen: elintarvikeketjun ja sen rajapintojen tuntemus

 � Kyky hahmottaa kokonaiskuva koko ruokaketjusta (jäljitettävyysosaamisen 
osatekijä)

Vuorovaikutus-, viestintä- ja kommunikointitaidot
 � Verkostojohtamista tukevat viestintätaidot kollegaverkostossa
 � Asiakasymmärrystä edellyttävä vuorovaikutusosaaminen markkinoinnissa

Ymmärrys sosiaalisen median (some) hyödyntämisestä ja käyttömahdollisuuksista
 � Uusien viestintävälineiden käyttötaito
 � Sosiaalisen median hyödyntäminen asiakasviestinnässä 

Tekninen ja tuotannollinen yleinen osaaminen
Omaan alaan liittyvä tutkimusosaaminen

 � Tutkimusosaaminen teollisuudessa (kuten tähänkin saakka)

Kontaminaation, pilaantumisen ja saastumisen ehkäisyyn liittyvä osaaminen 
 � Jakeluun liittyvän tuoteturvallisuuden ja säilyvyyden osaaminen

Tuoteturvallisuusosaaminen, tuoteturvallisuusvaatimusten tuntemus
 � Työturvallisuusosaaminen, työturvallisuusmääräysten ja -ohjeiden hallinta
 � Ruokaturvallisuusosaaminen: tuoteturvallisuus, prosessien ja tuotteiden laatu

Robotiikkatekniikkaan liittyvä osaaminen
 � Robotiikan osaaminen niin teollisuuden prosesseissa kuin logistiikassa

Konenäköteknologiaan liittyvä osaaminen
 � Konenäköteknologian osaaminen

3D-tulostusteknologian hallinta
 � 3D-tulostusosaaminen niin tuotantovälineenä kuin asiakkaan tee itse -palveluna

Tietotekninen yleinen osaaminen
Tieto- ja viestintätekniikan perustaidot, ICT-perustaidot, yleisimpien työvälineohjelmien 
käyttötaidot

 � Alkutuotannossa käytettävän tietotekniikan käyttötaidot

Laatuosaaminen
Laatujärjestelmän ja laatustandardien tuntemus

 � Alkutuotannon digitaalisten laatujärjestelmien osaaminen
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Sertifiointiin liittyvä osaaminen
 � Elintarviketeollisuuden tuotekehitystä palveleva sertifiointiosaaminen

Elintarvikkeiden saatavuuden ja sesonkien tuntemus sekä toimitusvarmuus
 � Tuotteiden toimitusvarmuuteen liittyvä osaaminen

Ympäristöosaaminen
Ympäristöosaaminen

 � Ympäristövastuuosaaminen: ympäristön suojeluun ja ympäristövastuulliseen toimin-
taan liittyvä osaaminen alkutuotannossa, teollisuudessa ja jakelussa

Ympäristötietoisuus ja ympäristömyönteinen, ekologinen asenne
 � Teollinen ympäristötietoisuus

Energiatehokkuuden huomioiminen omassa työssä, energiaa säästävään toimintaan liit-
tyvä tietous

 � Ruokaketjun jakelun energia- ja materiaalitehokkuuden osaaminen
 � Alkutuotannon resurssitehokkuusosaaminen

Ympäristöystävällisten tuotteiden tuotekehitysosaaminen
 � Elintarviketeollisuuden ympäristöälykkään tuotekehityksen osaaminen

Ympäristövaikutusten tuntemus ja arviointi
 � Alkutuotannon ympäristöriskien tuntemus ja kyky välttää niitä
 � Teollisten prosessien ympäristövaikutusten laskentaosaaminen ja kyky kehittää pro-

sesseja

Projektiosaaminen, projektityöskentelyvalmiudet
Projektiosaaminen, projektityöskentelyvalmiudet

 � Teollisuuden innovaatioprojektiosaaminen

Työturvallisuusosaaminen, työsuojeluun liittyvä osaaminen
Työturvallisuus- ja ergonomiaosaaminen

 � Työturvallisuus-, ergonomia- ja työhyvinvointiosaaminen

Kielitaito, työn kannalta riittävä vieraan kielen osaaminen
Kulttuurien tuntemus, monikulttuuriosaaminen ja kansainväliseen toimintaympäristöön 
liittyvä osaaminen

 � Monipuolinen kielitaito ja kansainvälinen kulttuurien osaaminen

Eettinen osaaminen, ammattietiikan ja työn eettisten arvojen noudattaminen
Eettinen osaaminen, ammattietiikan ja työn eettisten arvojen noudattaminen, eettisen 
vastuun ymmärtäminen

 � Eettinen vastuuosaaminen
 � Vastuullisen liiketoiminnan ja markkinoinnin osaaminen
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Tuotteiden tuotanto-osaaminen

Luonnonvara-aloihin liittyvä osaaminen
Maaseudun arvostaminen

 � Arvo-osaaminen

Luonnontieteiden perusosaaminen
 � Alkutuotannon luonnontieteellis-tekninen osaaminen ja kehittäminen

Elintarviketuotannon tuotantoympäristön biologiaan ja ekonomiaan liittyvä osaaminen
 � Tuotantoympäristön biologian ja ekonomian ymmärtäminen
 � Rehuomavaraisuuden osaaminen (valkuaiskasvit)

Biologian perusosaaminen
 � Alkutuotannon biologinen perusosaaminen

Luonnonvara-alan raaka-aineiden kemialliseen fraktiointiin liittyvä osaaminen
 � Teollisten tuotteiden kehittämiseen liittyvä raaka-aineiden kemiallinen fraktiointi-

osaaminen, jonka avulla voidaan luoda uusia kosmeettisia, farmaseuttisia tai hyvin-
vointituotteita

Luonnonvara-alojen tuotanto-osaaminen
 � Alkutuotannon tuotanto-osaaminen

Kasvinviljelyyn ja sen tuotantoprosesseihin liittyvä osaaminen
 � Viljelytaidot ja viljelytuotantotekniikoiden osaaminen
 � Erityiset viljelytaidot (seinäviljely, täsmäviljely yms.)

Eläintenkäsittely, eläinten hoitotaidot sekä eläinten hyvinvointiin liittyvä tietous
 � Eläinten hoidon osaaminen
 � Eläinten hyvinvoinnista vastaamisen osaaminen

Kotieläintalouteen liittyvän logistiikan hallinta
 � Eläinkuljetusosaaminen

Kiertotalouteen liittyvä teknologia-, verkosto- ja yhteistyöosaaminen
 � Alkutuotannon kiertotalousosaaminen
 � Elintarviketeollisuuden kiertotalouden ja suljetun kierron osaaminen 
 � Kiertotalouden edellyttämä verkosto- ja yhteistyöosaaminen
 � Energian talteenottoon liittyvä kiertotalousosaaminen
 � Ravinteiden kierrätykseen liittyvä kiertotalousosaaminen
 � Veden kierrätykseen liittyvä kiertotalousosaaminen

Alkutuotantoon liittyvä optimointi (lannoitus, ruokinta ym.)
 � Alkutuotantoon liittyvä resurssitehokkuuden optimointiosaaminen (lannoitus, ruo-

kinta ym.)

Vesiteknologia-alan, vedenkäsittelyalan tuntemus
 � Maatilan vesiasioiden osaaminen (myös kiertotalouden näkökulmasta)
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Kasvi- ja eläintautien ennakointiin ja ehkäisyyn liittyvä osaaminen
 � Kasvi- ja eläintautien ennakointi- ja ehkäisyosaaminen

Luonnonvara-alojen laitteiden ja koneiden toiminnallinen tuntemus ja käyttötaito
 � Alkutuotannon tekninen kone- ja robotiikkaosaaminen (traktorit, ruokintalaitteet, 

mittaukset nelikoptereilla yms.)

Luonnonvara-alojen tietojärjestelmien ja ohjelmistojen hallinta
 � Alkutuotannon sähköisten ja digitaalisten järjestelmien osaaminen

Paikkatietojärjestelmän käytön hallinta (paikannusjärjestelmä, GPS)
 � Alkutuotannon paikkatietojärjestelmien osaaminen

Paikkatietoteknologiaan liittyvä osaaminen
 � Maataloustuotteiden robottiautomatiikkaan perustuvien uusien jakelujärjestelmien 

paikkatietoteknologian osaaminen 

Elintarviketeollisuuteen liittyvä osaaminen
Elintarvikeketjun ja sen rajapintojen tuntemus

 � Koko ruokaketjun kokonaisuuden ymmärrys ja rajapintojen tuntemus alkutuotan-
non, jalostuksen sekä jakelun ja kaupan osalta

Elintarvikealan lainsäädännön tuntemus
 � Ruokaketjun lainsäädännön tuntemus (erityisesti jäljitettävyysosaamisen osalta)

Ruoan ja elintarvikkeiden kuljetusten turvallisuuden osaaminen
 � Kylmäketjuosaaminen: elintarvikkeiden kylmäketjun vaatimusten tuntemus
 � Ruoan ja elintarvikkeiden kuljetusten turvallisuuden osaaminen

Omavalvontaosaaminen sekä laatujärjestelmän ja laatustandardien tuntemus
 � Teollisuuden ja jakelun laatujärjestelmien ja huoltovarmuuden tuntemus
 � Teollisuuden ja jakelun tuotanto- ja jakeluketjun hallinta ja omavalvontaosaaminen

Elintarvikkeiden hygieniaa koskeva tieto omavalvontajärjestelmässä
 � Ruokaketjun hygieniatietous

Elintarvikealan materiaali- ja raaka-ainetuntemus
 � Ruokaketjun tuotannon materiaalien tuntemus
 � Ruokaketjun raaka-aineosaaminen (lajit, lajikkeet, fraktiot, sivuvirrat yms.)

Elintarviketuotantoon ja -teollisuuteen liittyvä osaaminen
 � Ruokaketjun teollisten tuotantoprosessien osaaminen

Elintarviketuotannon teknologioihin liittyvä osaaminen
 � Alkutuotannon teknologiaosaaminen

Elintarvikkeiden jäljitettävyyteen liittyvä osaaminen
 � Jäljitettävyysosaaminen
 � Jäljitettävyysosaaminen kytkeytyneenä tuotekehitykseen
 �
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Jäljitettävyysosaaminen kytkeytyneenä markkinointiin
 � Asiakastarpeiden tuntemus osana jäljitettävyyden kehittämistä
 � Analytiikkaosaaminen

Prosessiteollisuuteen liittyvä osaaminen
Tuotantoprosessin tekniikan ja prosessitekniikan hallinta

 � Elintarviketeollisuuden prosessiosaaminen

Graafisiin aloihin liittyvä osaaminen
Tulostettavaan ja painettavaan elektroniikkaan liittyvä osaaminen

 � Painettavan elektroniikan osaaminen
 � Älykkään pakkausteknologian osaaminen

Energiatekniikkaan liittyvä osaaminen
Energiaan liittyvä yrittäjyysosaaminen

 � Alkutuotannon energiayrittäjyysosaaminen (energiantuotanto, autojen tankkaus 
yms.)

Sähkötekniikkaan liittyvä osaaminen
Automaatiotekniikan osaaminen

 � Ruokaketjun alkutuotannon, teollisuuden ja jakelun prosessien automatisointi- ja 
robotiikkaosaaminen 

 � Jakeluautomaation ja robottikuljetusteknologian osaaminen
 � Konenäköön liittyvän kameratekniikan osaaminen

Palvelujen tuottaminen

Tietotekniikkaan ja ICT-palvelutuotantoon liittyvä osaaminen
 � Tietotekniikkaan ja ICT-palvelutuotantoon liittyvä osaaminen
 � Informaatio ja kommunikaatioteknologian perusosaaminen alkutuotannossa, teolli-

suudessa sekä jakelussa ja kaupassa

Ohjelmointitekniikan, ohjelmointikielen ja työkalujen hallinta
 � Koodausosaaminen

Big datan analysointiin ja hyödyntämiseen liittyvä osaaminen
 � Metadatan eli big datan analysointiosaaminen

Verkkokaupan ja julkaisujärjestelmän kehittämiseen liittyvä osaaminen
 � Verkkokaupan tekninen osaaminen

Virtuaaliteknologioiden osaaminen
 � Ruokaketjun monikanavaisen verkkokaupan jakeluun ja markkinointiin liittyvien 

virtuaaliteknologioiden osaaminen
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Kuljetus- ja logistiikkapalveluihin liittyvä osaaminen
Erilaisten tuoteryhmien kuljetuksen hallinta (reitin luominen ja optimointi, täyttöasteen 
optimointi yms.)

 � Ruokaketjun kuljetusten hallinta (kuljetusten yhdistäminen, täyttöasteet yms.)

Nelikoptereiden ohjauksen hallinta
 � Pienten lentävien UAV-laitteiden osaaminen (nelikopterirobotiikka)

Matkailu-, ravitsemis-, puhdistus- ja kotitalousaloihin liittyvä osaaminen
 � Ruokaturvallisuusosaaminen: ravitsemustietous, ravitsemuksen perusteiden tunte-

mus, ravitsemussuosituksien hallinta
 � Ravitsemuksellinen vastuuosaaminen koko ruokaketjussa

Ruoanvalmistuksen perustaidot, aterioiden valmistusmenetelmien hallinta
 � Ruuanvalmistusosaaminen ja tuotteeseen liittyvä osaaminen

Erityisruokavalio-osaaminen
 � Ravitsemusosaaminen erityisruokavalioiden rakentamista varten (lapset, urheilijat, 

vanhukset, allergiat yms.)

Etnisten ruokakulttuurien tunteminen
 � Etnisten ruokatuotteiden ja ruokakulttuurien osaaminen osana tuotekehitystä ja 

asiakasymmärrystä

Yksittäisten kuluttajien ja asiakkaiden ruoan räätälöintiin liittyvä osaaminen
 � Ruoan personointi ja räätälöinti asiakaskohtaisesti

Ruoka- ja juomakulttuurin kehittämiseen liittyvä osaaminen
 � Ruoka- ja juomakulttuurin kehittäminen ja innovaatio-osaaminen
 � Ruokatrendien seuraaminen ja hyödyntäminen osana tuotekehitystä ja 

markkinointia

Terveysalan palveluihin liittyvä osaaminen
Terveystieto, terveyden edistämiseen liittyvä tietous ja terveyskasvatuksen menetelmien 
hallinta

 � Terveys- ja ravitsemusosaaminen: terveystiedon hyödyntäminen ravitsemuksessa
 � Terveyssuositusten tuntemus
 � Ennaltaehkäisevään terveydenhoitotyöhön liittyvä osaaminen
 � Terveyskasvatuksen ohjauksen ja neuvonnan hallinta, terveysvalistusosaaminen

Humanistisiin palveluihin (viestintä, kirjastot ym.) liittyvä osaaminen
Oleellisen tiedon tunnistaminen ja analysointi

 � Kyky hyödyntää alkutuotannossa uutta tietoa ja kyky seuloa tietotulvasta oleellista 
tietoa

Suojelualan palveluihin liittyvä osaaminen
Turvallisuusvastaavan tehtävään liittyvä osaaminen

 � Teollisuustuoteturvallisuusosaaminen
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Huoltovarmuuden ylläpitoon liittyvä osaaminen
 � Alkutuotannon huoltovarmuusosaaminen

Laboratoriopalveluihin liittyvä osaaminen
Tuoteanalytiikkaan liittyvä osaaminen

 � Jäljitettävyyden analytiikka-asiantuntemus

Kaupan alaan liittyvä osaaminen
Monikanavaiseen kaupankäyntiin liittyvä osaaminen

 � Monipuolinen kielitaito
 � Monikanavakaupan tietotekniikkataidot
 � Monikanavakaupan sopimustekniikan hallinta
 � Monikanavamarkkinointiosaaminen
 � Monikanavaisuuden uusien jakelujärjestelmien hallinta
 � Monikanavaisuuden vientiosaaminen
 � Monikanavaisen kaupankäynnin suoramyyntiosaaminen
 � Monikanavaisuuden kumppanuusosaaminen
 � Monikanavaisen verkkokaupan osaaminen

Suoramyyntiin liittyvä osaaminen
 � Suoramyyntiosaaminen

Kassatyöskentely, kassakoneenkäyttötaidot
 � Itsepalvelukassan käytön neuvonta- ja huolto-osaaminen

Kunnossapitopalveluihin liittyvä osaaminen
Erilaisten koneiden ja laitteiden kunnossapito-osaaminen

 � Ruokaketjun erikoiskoneiden kunnossapito-osaaminen

Kasvatukseen, opetukseen ja ohjaukseen liittyvä osaaminen
Osallistamistaidot: kyky saada henkilöt ymmärtämään ja käyttämään vaikutusmahdolli-
suuksiaan

 � Ruokaketjun kumppanuus- ja verkosto-osaaminen (osallistamiskyky)

Vertaisoppimiseen liittyvä osaaminen
 � Kyky saada uusi tieto laajemmin hyödynnetyksi innovaatioissa vertaisoppimisen 

avulla

Hyvinvointi- ja elämyspalveluihin liittyvä osaaminen
Elämyksien tuottamiseen liittyvä osaaminen

 � Elämyksellisyysosaaminen (kulttuurien tutkimus ja hyödyntäminen ideoinnissa)
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Liiketoimintaosaaminen, hallinto- ja talousosaaminen

Organisaation ja liiketoiminnan johtamistaidot
Työnantajana tai työnantajan edustajana toimimiseen liittyvä osaaminen

 � Alkutuotannon työnantajaosaaminen

Yrittäjätaidot, liiketoiminnalliset taidot
 � Liiketoimintaosaaminen
 � Palveluyrittäjyysosaaminen
 � Markkinointiosaaminen
 � Yrittäjyysosaaminen

Ymmärrys laadusta osana kilpailukykyä
 � Laatuosaaminen

Strateginen johtamistaito ja ennakointiosaaminen
 � Alkutuotannon liiketoiminnan strateginen johtaminen
 � Alkutuotannon ennakointiosaaminen: ennakoiva ajattelu ja tulevaisuuden kehityst-

rendien seuraaminen (kyky lukea tulevaisuuden signaaleja) 
 � Alkutuotannon muutoksenhallintaosaaminen: muutostilanteiden hallinta

Tuotannon ja toiminnan johtamistaidot
Tuotanto- ja palvelutoiminnan ketteryyden ja joustavuuden varmistaminen

 � Liiketoimintaketteryysosaaminen: kyky sopeutua nopeasti muutoksiin ja kyky tart-
tua ennakoivasti piileviin mahdollisuuksiin

Tuottavan ja tehokkaan tuotannon sekä resurssien käytön suunnittelu ja ohjaus
 � Resurssitehokkuusosaaminen: kyky hallita koko ruokaketjun kokonaisuutta ja 

optimointia

Työn ja töiden suunnittelu ja järjestely, toiminnan organisointi
 � Työnkäytön suunnitteluosaaminen alkutuotannossa (ulkoinen ja oman työn käyttö)

Kansainväliseen toimintaympäristöön liittyvä osaaminen
Kansainvälisen toimintaympäristön ja globaalien markkinoiden tuntemus sekä yrityksen 
kansainvälistymisstrategioihin liittyvä osaaminen

 � Ruokaketjun globaalin toimintaympäristön tuntemus ja globaalien markkinoiden 
hallinta

 � Vientiosaaminen, vientikaupan tuntemus
 � Ruokaketjun vientiosaaminen

Talousosaaminen, talouden hallintaan liittyvät tiedot ja taidot
Talousosaaminen, talouden hallintaan liittyvät tiedot ja taidot

 � Alkutuotannon strateginen talousosaaminen

Liiketalouden suunnitteluun ja hallintaan liittyvä osaaminen
 � Alkutuotannon tietohuolto-osaaminen: taito hakea, koota, järjestää, päivittää ja ana-

lysoida tietoa tukemaan liiketalouden suunnittelua
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Eri rahoitusmahdollisuuksien ja rahoitustyökalujen tuntemus
 � Alkutuotantoliiketoiminnan rahoitusosaaminen

Investointisuunnittelu, investointilaskennan hallinta
 � Alkutuotannon investointisuunnitteluosaaminen (myös kone- ja tuotantoketjujen 

suunnitteluosaaminen)

Riskienhallinta, riskien huomioiminen päätöksenteossa
 � Alkutuotannon ennakointi- ja riskienhallintaosaaminen (ilmastonmuutoksen vaiku-

tukset, lajikkeet, mittareiden hallinta)
 � Ruokaketjun yritysten ja yrittäjien taloudellis-tekninen riskienhallintaosaaminen
 � Tuotekehitykseen, innovaatiotoimintaan ja riskipääoman käyttöön liittyvä 

osaaminen

Yrityksen myyntitoimintaan liittyvä strateginen osaaminen
Sopimustekninen osaaminen, sopimusten hallintaan liittyvä osaaminen

 � Myynnin ja markkinoinnin monikanavaisuuden sopimusosaaminen

Hankintaosaaminen, ostotoiminnan ja hankintaprosessin hallinta
Materiaalien ja raaka-aineiden hankintaosaaminen

 � Raaka-aineiden hankintaosaaminen 
 � Elintarviketeollisuuden optimaalisten eräkokojen suunnitteluun liittyvä osaaminen 

(huomioitava tuotekehitys, myynti ja markkinointi)
 � Raaka-ainehankintojen logistinen osaaminen

Logistiikkaosaaminen, tavara- ym. virtojen ohjaus
Logistiikkaosaaminen, tavara- ym. virtojen ohjaukseen liittyvä osaaminen

 � Logistiikkaosaaminen: logistiset ratkaisut ja niiden hallinta
 � Uusien jakeluteknologisten järjestelmien tuntemus ja hallinta

Varastonhallinta ja varastointi, varastokirjanpidon hallinta 
 � Ruokaketjun varastojen hallinta ja logistiikka (saapumisdokumentit yms.)
 � Automaattivarastoihin liittyvä osaaminen

Pakkaustekniikkaan liittyvä osaaminen
 � Pakkausosaaminen (myös ympäristövaikutukset huomioon ottaen)

Hävikin ehkäisyyn liittyvä osaaminen
 � Maatilojen sivuvirtojen hallinta ja roskahävikin minimoinnin osaaminen
 � Raaka-aineiden käytön tehokkuuden osaaminen

Verkosto- ja sidosryhmäosaaminen
Organisaation oman toimintaympäristön ja sidosryhmien tuntemus

 � Toimintaympäristön hallinta ja markkinoiden tuntemus

Verkosto-, kumppanuus- ja sidosryhmäosaaminen
 � Kyky luoda suhteita kumppaneihin ja luoda yhteistyöverkostoja
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Verkostojohtamistaidot, taito rakentaa, ylläpitää ja johtaa verkostoja
 � Alkutuotannon verkostosuunnitteluosaaminen osana työsuunnittelua: työnjako, 

työnjärjestely, joustava työaika, työnjohtaminen
 � Elintarviketeollisuuden yritysverkostojen johtamisosaaminen
 � Organisaatioiden ja yritysten välisen osaamisen yhdistämiseen liittyvä osaaminen

Alihankintapalvelujen hankintaosaaminen
 � Alihankintaosaaminen niin kotimaisten kuin ulkomaisten kumppanien suuntaan

Jakamistalouteen liittyvä osaaminen
 � Alkutuotannon jakamistalousosaaminen (työvälineet, resurssit, investoinnit)

Organisaation informaatioarkkitehtuuriin ja tietoarkkitehtuuriin liittyvä osaa-
minen
Business intelligence, systemaattiseen liiketoimintatiedon hankintaan, hallintaan ja ana-
lysointiin liittyvä osaaminen

 � Tiedonhallintaosaaminen

Digitalisaatioon liittyvä osaaminen
 � Digitalisaatio-osaaminen (palvelujen sähköistämisen osaaminen, digitalisoinnin 

mahdollisuuksien ymmärtäminen, sovellusten hyödyntäminen, digitaalinen tiedon-
hankinta)

Asiakkuuden, asiakassuhteiden hallinta

Asiakasyhteistyötaidot
Asiakaslähtöinen toimintatapa, asiakaslähtöisyyden ymmärtäminen, tarpeiden ja odotus-
ten tunnistus

 � Asiakastiedon kokoamisen osaaminen ja markkinoiden tuntemus (erityisesti digitaa-
lisen tiedon kokoaminen)

 � Asiakastarpeiden ymmärtäminen ja osaaminen (kyky perustaa tuotekehitys ja tuo-
tanto asiakkaiden tarpeille, reagointiherkkyys, erityisruokavaliot, eettiset kuluttajat 
yms.)

Asiakasyhteistyötaidot
 � Asiakasosaaminen (asiakkaan kohtaaminen yms.)

Asiakkaiden ohjaus-, opastus- ja neuvontataidot, opastava myyntityö
 � Kuluttajan informointiosaaminen ruokaostoskäyttäytymisessä (terveysvaikutukset, 

ympäristövaikutukset yms.)

Markkinointiin ja mainontaan liittyvä osaaminen
Kuluttajakäyttäytymisen tuntemus: asiakastietous, kohderyhmän tuntemus, markkinatun-
temus

 � Ruokaketjun kuluttaja- ja markkinaymmärrysosaaminen (kulttuuri- ja käyttäytymis-
tieteellinen osaaminen, kuluttajaryhmien odotusten ja tarpeiden tunnistaminen)



126

Markkinointisuunnitteluun ja kohdentamiseen liittyvä osaaminen
 � Alkutuotannon markkinointisuunnitteluosaaminen
 � Kuluttajakäyttäytymistiedon hallintaan ja hyödyntämiseen liittyvä osaaminen (myös 

digitaalinen)

Markkinointiin ja mainontaan liittyvä osaaminen
 � Markkinointiviestinnän osaaminen
 � Tuotteiden ja palveluiden markkinoinnin kytkeminen ilmiöihin ja tapahtumiin
 � Kysynnän luomiseen liittyvä osaaminen

 � Oman organisaation maineenhallintaan sekä imagon ja brändin luomiseen ja kehit-
tämiseen liittyvä osaaminen

 � Imago- ja brändiosaaminen alkutuotannossa

Kulttuurien tuntemus, monikulttuuriosaaminen
Kulttuurien tuntemus, monikulttuuriosaaminen ja kansainvälisen kaupan ymmärrys

 � Alkutuotannon monikulttuurisuusosaaminen kansainvälisen kaupan harjoittamisessa

Myyntitaidot, kaupantekotaito, myyntitekniikan ja myyntityön hallinta
Verkkokauppaan, sähköiseen markkinointiin ja kaupankäyntiin liittyvä osaaminen

 � Alkutuotannon sähköisen verkkomarkkinoinnin osaaminen
 � Ruokaketjun verkkokauppaosaaminen

Työyhteisötaidot, työyhteisöosaaminen

Henkilöstön johtamistaidot
Henkilöstön johtamistaidot

 � Henkilöstö- ja verkostojohtamisen osaaminen alkutuotannossa
 � Esimiestaidot, kyky toimia esimiehenä
 � Muutosjohtamisen osaaminen
 � Muutoksen johtamisen ja dynamiikan osaaminen

Yhteistyökykyisyys, yhteistyötaidot työyhteisössä
Yhteistyökykyisyys ja yhteistyötaidot työyhteisössä ja yhteistyöverkostossa

 � Yhteistyötaidot yli ruokaketjun rajapintojen

Oman organisaation tuntemus
Organisaation toiminta-ajatuksen, liikeidean, toimintakonseptin ja arvojen tuntemus sekä 
niiden mukaisesti toimiminen

 � Jakelun ja kaupan konseptisuunnittelun osaaminen

Työhön liittyvien lupien, lakien ja viranomaismääräysten sekä sopimusjuridiikan tuntemus
Juridinen osaaminen

 � Maataloustukijärjestelmän tuntemus
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Henkilökohtaiset ominaisuudet ja asenteet

Kehittymis- ja oppimistaidot
Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen, itsensä kehittämisen halu, ajan tasalla py-
syminen

 � Jatkuva oman osaamisen kehittäminen: elinikäinen oppiminen (oppimishalukkuus, 
oppimiskyky)

Tiedon hankintaan ja tiedonhakuun liittyvä osaaminen, tiedon etsiminen eri lähteistä
 � Tiedonhankinnan ja analysoinnin osaaminen (lähteet, hankintametodit, tiede, some 

yms.)

Teknisessä kehityksessä mukana pysyminen, uuden tekniikan ja teknologioiden omak-
suminen

 � Ruokaketjuun liittyvien uusien teknologioiden tuntemus ja kyky ottaa niitä käyttöön

Erikoistuminen, spesialisoituminen omassa työssä
 � Alkutuotannon liiketoimintaan liittyvä erikoistumisosaaminen (kyky erikoistua ja 

keskittyä valittuihin tuotantosuuntiin, voi olla myös monialaisuutta)

Persoonalliset, myötäsyntyiset ominaisuudet
Ihmissuhdetaidot, sosiaaliset taidot, sosiaalisuus, ihmisen kohtaamisen taidot

 � Sosiaaliset taidot

Kyseenalaistamisen taito, kriittinen ajattelu
 � Kriittinen ajattelu

Ongelmanratkaisukyky
 � Ongelmanratkaisukyky

Tulevaisuusorientoituneisuus ja ennakoiva ote
 � Ennakointiosaaminen

Moniosaajuus, monitaitoisuus, työn monialainen hallinta
Moniosaajuus, monitaitoisuus, työn monialainen hallinta

 � Toimiala-, teknologia- ja tuoterajojen ylittämisen osaaminen (uusien asioiden yhdis-
teleminen)

Henkiset valmiudet
Tiedolla vaikuttaminen henkilöiden käsityksiin ja käyttäytymiseen

 � Terveys- ja ravitsemuskäyttäytymiseen vaikuttamisen osaaminen

Yrittäjätaidot, liiketoiminnalliset taidot ja epäonnistumisen sieto
 � Epäonnistumisen osaaminen (kyky käsitellä epäonnistumista ja säilyttää kyky toimia 

yrittäjänä)
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Tehokkuus, tehokas työskentelytapa, työajan tehokas käyttö
Materiaalien ja raaka-aineiden taloudellinen ja tehokas käyttö

 � Energia- ja materiatehokkuusosaaminen

Liiketoiminnan ja liiketalousasioiden ymmärrys ja tuntemus
 � Alkutuotannon liiketaloudellinen ja tuotannollinen perusosaaminen

Ammatilliset taustatekijät

Ammattitaidon taso
Oman alan substanssiosaaminen

 � Alkutuotannon, elintarviketeollisuuden, jakelun ja kaupan substanssiosaaminen

Tutkimus- ja kehitysosaaminen

Tuotekehitys- ja suunnitteluosaaminen
Tuotteistamiseen liittyvä osaaminen: liikeidean muuttaminen tuottavaksi toiminnaksi ku-
luttajien käyttäytymisen tuntemisen avulla

 � Ruokaketjun kuluttajaymmärrys ja tuotteistusosaaminen 

Tuotekehitys- ja suunnitteluosaaminen
 � Tuotekehitys- ja tuotteistusosaaminen (luonnontieteet, prosessit, muutoshalukkuus)
 � Asiakkaiden tarpeista lähtevän tuotesuunnittelun hallinta, asiakaslähtöinen tuote-

kehitys
 � Tuotteen jatkojalostukseen ja varioimiseen liittyvä osaaminen (ulkonäkö, maku 

yms.)

Palvelumuotoilu, uusien käyttäjälähtöisten palveluratkaisujen kehittäminen
 � Kuluttajaymmärrykseen perustuva palvelumuotoiluosaaminen

Tuotteiden brändäämiseen liittyvä osaaminen
 � Brändiosaaminen (tuotebrändien markkinointi ja viestintä, mm. arktinen osaaminen)

Konseptisuunnittelun hallinta
 � Ruokaketjun konseptointiosaaminen (palvelukonseptien luominen alkutuotannon 

verkostoissa, teollisuuden palvelukonseptit ympäristöystävällisten tuotteiden kehittä-
misessä yms.)

Innovatiivisuus, luovuus, ideointi
Innovatiivisuus, luovuus, ideointikyky ja ongelmanratkaisukyky

 � Kyky luovaan ajatteluun ja ongelmanratkaisutaidot
 � Kokeiluosaaminen: kokeilukulttuuriin liittyvä osaaminen, asenne ja ymmärrys
 � Elämysosaaminen ruokaketjun jakelussa ja kaupassa
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Avoimen datan hyödyntäminen
 � Avoimen datan hyödyntämisosaaminen

Tekniseen suunnitteluun liittyvä osaaminen
Tuotannonsuunnitteluun ja ohjaukseen liittyvä osaaminen

 � Tuotannonsuunnittelu ja tuotantotekniikan osaaminen

Uusien tuotantotekniikoiden kehittäminen
 � Alkutuotannon tekninen osaaminen ja kehittäminen
 � Teollisuuden taloudellisen ja ekotehokkaan tuotannon suunnitteluosaaminen

Työorganisaatioiden kehittämiseen liittyvä osaaminen
Prosessien tehostamiseen ja kehittämiseen liittyvä osaaminen

 � Prosessin tehostamisen osaaminen

Työyhteisön kehittämiseen liittyvä osaaminen
Henkilöstön työhyvinvoinnin, työssäjaksamisen, työturvallisuuden ja ergonomian paran-
tamisen osaaminen

 � Työturvallisuusosaaminen
 � Työhyvinvointiosaaminen

Tutkimus- ja tutkijaosaaminen
Tutkimus- ja tutkijaosaaminen, uuden tiedon tuottamisen taito

 � Uuden tiedon tuottamisen taito kuluttajien tarpeista teollisuuden tuotekehityksen 
tarpeisiin

Tieteellisten tutkimustulosten ja tiedon hyödyntämis- ja soveltamisosaaminen
 � Uuden tiedon (tutkimusten, tilastojen, asiantuntijatiedon) soveltamistaito alkutuotan-

nossa

Innovaatiotoiminnan ja tutkimuksen johtamistaidot
Innovaatio-osaaminen, innovointiosaaminen

 � Innovaatiojohtamisen osaaminen
 � Innovaatio-osaaminen (luonnontieteet, prosessit, muutosvalmius, muutoksen sieto-

kyky yms.)
 � Kohderyhmäskaalautuvuuteen liittyvä osaaminen (kyky soveltaa tuotteen tai palve-

lun perusideaa eri kohderyhmiin)
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Tieteellinen osaaminen

Luonnontieteisiin liittyvä tieteellinen osaaminen
Bioinformatiikkaan liittyvä osaaminen

 � Bioinformatiikkaosaaminen

Tekniikkaan liittyvä tieteellinen osaaminen
Pakkausteknologiaan liittyvä osaaminen

 � Pakkausteknologian osaaminen

Etätunnistusteknologian hyödyntäminen pakkausteknologiassa, älypakkaukset
 � Älypakkauksiin ja jäljitettävyyteen liittyvä osaaminen

Tulostettavaan, painettavaan elektroniikkaan liittyvä osaaminen
 � Uuden painettavan, tulostettavan, taipuisan elektroniikan osaaminen osana pak-

kausteknologiaa (interaktiiviset tuote- ja pakkausmerkinnät pakkauksessa kaupan 
hyllyllä, videot yms.)

Bioteknologiaan ja elintarviketekniikkaan liittyvä tieteellis-tekninen osaaminen
 � Biotekniikkaosaaminen
 � Raaka-aineiden ominaisuuksien muuntamiseen liittyvä osaaminen
 � Keinoruoan tuottamiseen liittyvä osaaminen

Lääketieteisiin ja hoitotieteisiin liittyvä osaaminen
Genomiin, organismin perintöainekseen, liittyvä osaaminen

 � Genomiikkaosaaminen (geenitutkimusosaaminen)
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