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Keski-Suomen ruokaketjun koordinaatio 2 –yhteistyöhanke 
(KEKO2/JAMK)

• Aitomaaseutu.fi & KEKO2 www.aitomaaseutu.fi/hankkeet/keko2
• Pellolta pöytään – Keski-Suomen ruokaketju FB 

www.facebook.com/ksruokaketju
• Keskisuomi_aitomaaseutu 

www.instagram.com/keskisuomi_aitomaaseutu/
• Lähiruoka Keski-Suomessa https://www.aitomaaseutu.fi/lahiruokaa
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Kuluttajien ja matkailijoiden kasvanut ympäristötietoisuus ja kiinnostus vastuullisiin 
valintoihin on tunnistettu merkittäviksi tekijöiksi myös maakunnan ruokaketjun 
kehittämisessä. 

Kehittämisen painopistealueet Keski-Suomessa ovat: 1) paikallisesti tuotetun ruoan käytön 
lisääminen julkisissa ruokapalveluissa ja ammattikeittiöissä, 2) ihmisten ruokatiedon ja -
taidon lisääminen ja asenteisiin vaikuttaminen, 3) ruoka osaksi matkailu- ja 
kulttuuripalveluja, 4) paikallisesti tuotetun ruoan saatavuuden ja toimitusvarmuuden 
parantaminen ja 5) ruokaketjun yritysten toimintaedellytysten helpottaminen ja 
jatkuvuuden varmistaminen. Ruokaketjun ja sen kehittämisen arvot ovat: korkea laatu, 
paikallisuus ja raaka-aineiden kotimaisuus sekä ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja 
kulttuurinen vastuullisuus. https://www.jamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/JAMKin-
julkaisut/Julkaisuja/jamkjulk158Keski-Suomen-ruokaketjun-kehittamisstrategia-20142020/
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Valmistumassa olevan Keski-Suomen ruokaketjun tulevaisuus -linjaustyön jo 
saatujen tulosten perusteella kehittämisen keskiössä nähdään entistä vahvemmin 
vastuullisuus, kestävä kehitys ja erityisesti ilmastonmuutokseen reagoiminen. 
Myös resilienssi, yritys- mutta myös kehittämistoiminnan muutoskyvykkyys ja 
joustavuus näyttäytyvät varsin merkittävinä. 

Tulevaisuustyön pääkohdat on julkaistu 19.5.2021. Valmis raportti tulee JAMKin 
julkaisusarjaan ja aitomaaseutu.fi-sivustolle. 

www.aitomaaseutu.fi/Keski-Suomen%20ruokaketjun%20tulevaisuus%20-
linjaus%20vuosille%202022-2027
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Visio 2027

Keskisuomalaisessa ruokaketjussa yrittäminen ja toimiminen on 
kannattavaa, vastuullista ja houkuttelevaa –tuotamme yhteistyöllä aitoja 
makuja, elämyksiä ja hyvinvointia kestävästi ja luotettavasti.

Arvopohja

Yhteistyö, korkea laatu ja vastuullisuus

Leena Pölkki, JAMK 

Keski-Suomen ruokaketjun tulevaisuus 2022-2027 



Keski-Suomen ruokaketjun toimintaympäristöselvityksen 2018 mukaan 
useimmin merkittävänä vahvuutena tai kilpailuetuna nähtiin:
• Tuotteiden raaka-aineet

• Tuotteiden jäljitettävyys (tieto alkuperästä)

• Yrityksen ja tuotteiden hyvä maine

• Ympäristöasioiden huomioiminen, vastuullisuus

• Ammattitaitoinen henkilöstö

• Joustava palvelu

• Paikallisuus

Uusi toimintaympäristöselvitys 2021 raportti valmistuu kesäkuussa.  
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Creadis3-hankkeen (Keski-Suomen liitto) maakunnallisessa yhteistyössä on 
tuotettu Basque Culinary Centerin kanssa Action plan Cooking tomorrow (2019).
Tämä toimintasuunnitelma nostaa ruoan sosioekonomiset ja kulttuuriset 
vaikutukset gastronomian (= tietoisuus siitä, mitä syömme ja juomme) kautta. 
Sen mukaan ammattikeittiöihin usein liitettävää gastronomiaa on syytä 
tarkastella myös poikkitieteellisenä alana, joka kattaa koko arvoketjun 
ruoantuotannosta ja sen jalostuksesta jakelun kautta pöytään saakka. 
Edellä mainitussa toimintasuunnitelmassa esitetään yhteistyötä muun muassa 
tuotekehitykseen ja innovointiin tutkijoiden, kehittäjien ja ruoantuottajien sekä 
keittiömestareiden kesken. 
https://keskisuomi.fi/biotalous/creadis3-alykkaat-luovat-alueet/
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Ruoka ja gastronomia sosiaalisen vastuullisuuden ja hyvinvoinnin edistäjänä
• yhdessä syömisen perinne ohentunut
• samaan aikaan syrjäytyminen, yksinäisyys ja köyhyys lisäävät henkistä

pahoinvointia
• maahanmuuttajien kotouttaminen

Þyhdessä ruokailu sosiaalisena, ilahduttavana ja voimaannuttavana
tapahtumana, esim. Ravintolapäivä, Illallinen taivaan alla, Yhteinen pöytä -
konseptit + uudet konseptit

Toimijoina koulutus- ja kehitysorganisaatiot, kunnat, yhdistykset, kylät, 
seurakunnat… - Cooking tomorrow, Action plan (2019) 
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Keski-Suomen matkailustrategiaan (2020) sisältyvän maakunnan ruokamatkailun 
toimenpidesuunnitelman mukaan kestävästi tuotettu ruoka on tärkeä ja näkyvä 
osa keskisuomalaista matkailua. 
https://visitjyvaskyla.fi/professionals/wp-
content/uploads/sites/2/2021/01/keski-suomen-matkailustrategia.pdf

Keski-Suomen ruokamatkailu 
https://www.aitomaaseutu.fi/teemat/ruokamatkailu/ruokamatkailu-keski-
suomessa-2
Keski-Suomen ruokamatkailun imagovideot
https://youtu.be/oIY_5AhJHQM ja https://youtu.be/B_dGCuqmO70
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• REKO-toiminta https://aitojamakuja.fi/reko/
• Lähiruokapiirit - Jolppi ry lähi- ja luomuruokapiiri Jyväskylässä
• Kyläkaupat, torit, suoramyyntipisteet, suoramyyntitilat 

https://www.aitomaaseutu.fi/lahiruokaa/keski-suomen-
suoramyyntipisteet

• Marketit – hyllypuhujat: Local, Aitoja makuja omasta maakunnasta
• Aitojamakuja.fi https://aitojamakuja.fi/
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• Hävikkiruoka – kotitalouksien hävikki suurin, noin 65 kg/vuosi/hlö
• Ruokavaliovalinnat/kestävä ruoka - terveellinen, turvallinen, 

edullinen, herkullinen, ekologinen, eettinen
• Ruokaturva – riittävä määrä ravitsevaa, turvallista ruokaa
• Yhteisöllisyys – ruokakasvatus, jakaminen, sukupolvet, sesongit
• Yhteiset ruoanvalmistus- ja ruokailuhetket, ruokajuhlat
• Yhteisöviljelmät, kylä- ja/tai kouluviljelmät/puutarhat, villiruoka
• Ruokamatkailu
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• Vinkkejä vastuulliseen ruokapöytään (Martat) 
https://www.martat.fi/marttakoulu/ruoka/kestava-
ruoka/vastuullinen-kokki/vinkkeja-vastuulliseen-ruokapoytaan/

• Ilmastoystävällinen ruokavalio https://ilmasto-
opas.fi/fi/ilmastonmuutos/hillinta/-/artikkeli/ab196e68-c632-4bef-
86f3-18b5ce91d655/ilmastomyotainen-ruoka.html

• Satokausikalenteri https://satokausi.fi/
• Lähiruokaa tottakai!: Lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin 

kehittämisen tavoitteet vuoteen 2025 (julkaistu tänään 27.5.2021) 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163173
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