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1. Tausta lyhyesti 
 

1.1 Lähiruoka Suomessa 

Kotimainen ruoka oli nosteessa vuosina 2009–2012. Puhuttiin lähiruokabuumista ja esimerkiksi 

luomuruoan suosio kasvoi myös Suomessa, tosin muuta Eurooppaa hitaammin. Suomelle tehtiin 

kansallinen ruokastrategia Huomisen Ruoka 2010, jossa peräänkuulutettiin yhteistä päätöstä tehdä ruoka-

alasta kasvuala. Valtakunnan tasolla hallitusohjelmaan linjattiin vuonna 2012 erillisen lähiruokaohjelman 

toteuttaminen.  Hallituksen tilaamassa Lähiruokaselvityksessä esitettiin 20 toimenpide-ehdotusta 

lähiruokaohjelman pohjaksi  (Kurunmäki ym. 2012). Ehdotusten läpileikkaavia teemoja olivat sitoutuminen, 

yhteiset tavoitteet yhteistyön pohjana, markkinalähtöisyys ja kohtaamisten lisääminen. Valtioneuvoston 

toukokuussa 2013 hyväksymässä Lähiruokaohjelmassa nostetaan yhtenä kärkenä esiin jalostusasteen 

nostaminen (Lähiruokaa – totta kai! 2013). Hallitus on myös laatinut luomualan kehittämisohjelman ja 

luomualan kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020, jossa mm. osana tavoitetta monipuolistaa 

luomuelintarvikkeiden tarjontaa huomioidaan myös luonnon keruutuotteet (Lisää luomua! 2013).    
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1.2 Kainuun elintarvikealan kehitys 2009-2013 

Kainuun elintarvikealan ensimmäinen strategia ja toimenpideohjelma laadittiin vuonna 2008 (Hypén ym. 

2008). Elintarvikestrategia ja toimenpideohjelma antoivat suunnan Kainuun elintarvikealan kehittämistyölle 

ja hankkeille vuosille 2009-2013.  

 

Elintarvikestrategian kokonaistavoitteena oli, että elintarvikeklusterin suhteellinen painoarvo Kainuun 

avainklustereiden joukossa kasvaa ja määrällisinä tavoitteina olivat:  

 

Kainuun elintarvikestrategian 2009-2013 tavoitteet on saavutettu pääosin. Meijerin sulkeutumisen 

aiheuttamasta vuosituhannen alun notkahduksesta on päästy liikevaihdossa hyvään kasvuvauhtiin. 

Esimerkiksi vuoden 2011 tammi-kesäkuussa elintarvikeklusterin liikevaihto kasvoi Kainuun maakunnassa 

yhteensä 8,4 prosenttia (Tilastokeskus 2012b).  

 

ALKUTUOTANNON SÄILYTTÄMINEN KAINUUSSA 
Maaseutuelinkeino-ohjelman ja maaseutusuunnitelman tavoitteet vuoteen 2013. 
Pääosa kainuulaisista pihvilihavasikoista kasvatetaan ja teurastetaan omassa maakunnassa. 
Luonnontuotteiden talteenottoasteen osalta etumatka muuhun Suomeen säilyy. 

 
UUDEN YRITYSTOIMINNAN SYNNYTTÄMINEN ELINTARVIKEJALOSTUKSEEN 

Elintarvikejalostuksen liikevaihto nousee. 
Työvoiman määrä kasvaa 400 henkilötyövuoteen elintarvikkeita jalostavissa yrityksissä. 
Uusia elintarvikealan yrityksiä aloittaa 4kpl/v, joista luonnontuotteiden jalostuksessa 1 kpl/v. 

VISIO 
Ruoasta arvoa Kainuulle 
 
ARVOT 
Vastuullisuus 
Asiakkaan tyytyväisyys 
Kannattavuus 
Paikallisuus 
 
ELINTARVIKETALOUDEN STRATEGIA 2009-2013 
Kainuun elintarvikealalla haetaan kasvua ja kannattavaa yritystoimintaa. Keskittyminen lähiruoan, 
matkailun ja vientituotteiden osa-alueille avaa uusia markkinoita. Verkostoitumalla ja tuotekehityksellä 
mahdollistetaan kilpailuedun syntyminen alan toimijoille. 
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Kuva 1. Kainuun elintarviketeollisuuden henkilöstömäärän ja liikevaihdon kehitys 2000-luvulla (lähde: 
Tilastokeskus 2012a). 

 

Henkilöstömäärä elintarviketeollisuudessa on säilynyt viime vuodet suhteellisen vakiona (Kuva 1), 

pysytellen 230 henkilön tuntumassa (Tilastokeskus 2012b). Jalostavien yritysten henkilötyövuosista ei ole 

tällä hetkellä saatavilla tarkkaa tilastoa. 

Kainuulaisten elintarvikkeita jalostavien yritysten määrä on pysytellyt suhteellisen pienenä (Taulukko 1). 

Kainuun vahvin toimiala on leipomotoiminta. Tilastossa esiintyvät kalanjalostajien sekä vihanneksia, 

marjoja ja hedelmiä jatkojalostavien yritysten lukumäärien voimakkaat muutokset viime vuosina eivät 

johdu toiminnan rajusta vähenemisestä, vaan ovat seurausta laskentatavan tarkentumisesta vain 

jalostustoimintaa tekevien yritysten tilastoinniksi (Taulukko 1).  
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Taulukko 1. Elintarvikeyritykset toimialoittain Kainuussa vuosina 2009-2012 (Ruoka-Suomi 2012). 
 
 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

Teurastus ja jatkojalostus 4 5 5 5 
Kalanjalostus 9 10 10 4 
Vihannesten, marjojen ja hedelmien jatkojalostus 18 17 16 10 
Maidon jatkojalostus 1 1 1 3 
Myllytuotteiden valmistus 2 3 3 4 
Leipomotoiminta 16 16 16 17 
Juomien valmistus 3 2 2 3 
Muiden elintarvikkeiden jalostus 5 6 6 7 
 
Yhteensä Kainuu 

 
58 

 
60 

 
59 

 
53 

 
Yhteensä koko Suomi 

 
2932 

 
2888 

 
2889 

 
2854 

 
 

Aloittavia elintarvikeyrityksiä on tullut vuosina 2009 - 2012 esimerkiksi maitotuotteiden jalostukseen ja 

myllytoimintaan. Ruoka-Suomen tilastoinnista ei kuitenkaan saada tarkkaa tietoa vuosittain aloittaneiden 

yritysten määristä.  

Maakuntaohjelman tavoitteista maitotilojen määrätavoite vuodelle 2010, 330 tilaa saavutettiin. Vuonna 

2012 maitotilojen määrä tippui 298 tilaan (Kainuun ELY-keskus 2012). Luomutuotannossa 

maakuntaohjelman tavoite 25 % peltopinta-alasta vuoteen 2014 mennessä on lähellä. Kainuulaisen 

pienteurastamon toimintaedellytyksiä on selvitetty ja kiinnostuneita yrittäjiä tuettu aktiivisesti hankkeiden 

kautta (Poikela 2009). Luonnontuotteista Kainuussa erityinen merkitys on metsämarjoilla (Mikkonen ja 

Moisio 2012). Vuonna 2011 valmistuneen Metlan tutkimuksen mukaan marjojen talteenottoaste on 

korkein Itä-Suomessa ja Oulu-Kainuu alueella (Turtiainen ym. 2011). Vuonna 2011 Oulun läänin osuus 

luonnonmarjatuloista oli 45 prosenttia (Maa- ja metsätalousministeriö 2011).  

Kainuulaisen lähiruoan menestymisen edistämiseksi tarvitaan paikallista ja alakohtaista tietoa. Lähiruoan 

tuotanto- ja käyttömääriä Kainuussa selvitettiin vuonna 2010 MTK-Pohjois-Suomen toimeksiantona 

(Sivonen ja Hoppula 2010). Tuotannon volyymit ja logistiikka nousivat esiin keskeisinä pullonkauloina, joihin 

on edelleen pureuduttu avaamalla yhdessä ovia uusille markkinoille ja kehittämällä eteenpäin ajatusta 

lähiruokarenkaista ja yhteistoiminnan lisäämisestä. Yritysten tilannetta ja tuotannon volyymejä esimerkiksi 

ympärivuotisen toimituksen osalta tarkasteltiin lähemmin Lähiruokaselvityksessä vuonna 2011 (Koskela 

2011). Uusia yhteistyömahdollisuuksia tuottajien ja kainuulaisten ammattikeittiöiden välillä selvitettiin 

vuonna 2012 ja tavoitteeksi asetettiin yhteistyön tiivistyminen (Hurskainen 2012). Ammattikeittiöt olivat 

erityisen kiinnostuneita käyttämään paikallisia lihatuotteita, joka osaltaan osoittaa paikallisen teurastamon 

tuotteille olevan kysyntää. Paikalliset lihatuotteet kiinnostavat myös kuluttajia. Tämä on tullut vahvasti 
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esille Kajaanin lähiruokapiirin toiminnassa, joka sai alkunsa vuonna 2011 tehdyn selvityksen pohjalta 

(Sirkeinen 2011). 

Yhteistyötä ja -markkinointia kaipaavat Arktisten Aromien yrityskatsauksen mukaan myös 

luonnontuotealan toimijat (Mikkonen ja Moisio 2012). Yritysten yhteistoiminnan lisäämiseksi on selvitetty 

Vuokatin emäntäkoulun mahdollisuuksia toimia elintarvikealan yrityspuistona (Mattila 2011). Yritysten 

tuotekehitystyön avuksi ja kannustimeksi kartoitettiin Kainuun mahdollisuudet elintarvikealan 

tuotekehityskeittiön toteuttamiseen (Wellbe Oy 2012). Mahdollisen tuotekehityskeskuksen arvioidaan 

edistävän etenkin luonnontuotealan kehitystä. Luonnontuotealan tulevaisuuden strategisissa valinnoissa 

peräänkuulutetaan kärkenä juuri innovaatioiden edistämistä (Arktiset Aromit 2012b).  
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1.3 Toimintasuunnitelman synty 

Toimenpideohjelman päivitystyö käynnistettiin loppukeväällä 2012 Kainuun elintarvikealan 

kehittämistyöryhmän päätöksellä. Päivitystyö toteutettiin ProAgria Kainuun ja Kainuun maa- ja 

kotitalousnaisten hallinnoiman Kainuulainen lähiruoka -hankkeen toimintona. Päivitystyöstä vastasi 

hankkeen hallinnoija asiantuntijoidensa toimesta.  

Toimenpideohjelman päivityksen työnimeksi muotoutui Kainuun elintarvikealan toimintasuunnitelma 2013-

2017.  Kainuun elintarvikestrategian 2009-2013 vision, arvojen ja pääpainopisteiden todettiin palvelevan 

erinomaisesti edelleen vuosien 2013-2017 toiminnan suunnittelua. Aikaisempaa voimakkaammin nousevat 

kuitenkin esiin elintarvikealan yhteistyö muiden toimialojen suuntaan ja oppien hakeminen myös Kainuun 

ulkopuolelta.  

Toimintasuunnitelmaa työstettiin syksyn 2012 aikana kahdessa avoimessa työpajassa ja yhdessä 

seminaarissa. Ensimmäisessä työpajassa 2.11.2012 vahvistettiin ja arvotettiin kehittämistyön painopisteet. 

Työpajan pohjana toimivat 27.3.2012 pidetyn Kainuun elintarvikealan tulevaisuustyöpajan koosteena 

syntyneet Kainuun elintarvikealan toimenpiteet ”huomisesta alkaen” ja uudella ohjelmakaudella. 

22.11.2012 pidetyssä seminaarissa tuotiin esille yhteistyön merkitys pitkäjänteisessä kehittämistyössä ja 

hiottiin yhteistyötä toimijoiden välillä. Toisessa työpajassa 28.11.2012 vahvistettiin kunkin painopisteen 

päätavoitteet, laadittiin toimenpiteitä, joiden avulla tavoitteet saavutetaan ja haettiin jo alustavasti 

toimenpiteille toteuttajia. Painopisteiden ja toimintaehdotusten valintaa tukevat myös tehdyt selvitykset ja 

kansalliset strategiat. Toimintasuunnitelmaa viimeisteltiin Kainuun elintarvikealan kehittämistyöryhmässä 

sekä keskusteluissa elintarvikealan yrittäjien kanssa.  
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1.4 Toimintasuunnitelman tavoite 

Kainuun elintarvikealan toimintasuunnitelman tavoitteina on:  

 

 

  

1. Koota maakunnan asiantuntijoiden näkemys Kainuun elintarvikealan painopisteistä. 

2. Laatia toimintalinjat määrätietoiselle kehittämistyölle. 

3. Sitouttaa toimijat tiiviiseen yhteistyöhön. 

4. Linjata työlle yhteiset tavoitteet ja päämäärät. 

5. Ohjata kehittämistyön rahoitusta. 
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2. Kainuun mahdollisuudet ja vahvuudet elintarvikesektorilla 
 

 

Kainuun maakuntaohjelmassa katsotaan, että elintarvikealan merkitys on korvaamaton Kainuun 

maaseudun asutuksen ja palvelujen säilymiselle. Kainuun ilmastostrategiassa lähiruoka on yksi keinoista 

Kainuun ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi (Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2009; 2011). Lähiruoka on 

2000-luvun ratkaisu; se tukee maaseudun elinvoimaisuutta ja edistää kestävää kehitystä.  

 

Luomun osuus peltopinta-alasta on Kainuussa Manner-Suomen korkein (23,2 %). Koko maan keskiarvo on 

yhdeksän prosenttia (Tilastokeskus 2012). Kainuun luomutuotannolla on edellytyksiä kasvaa edelleen, 

missä vahvistuksena ovat myös luonnon keruutuotteet. 

 

Kainuun metsät tuottavat suuren määrän elintarvikkeisiin soveltuvaa raaka-ainetta (Turtiainen ym. 2011). 

Kainuussa on huomattavaa luonnontuotteisiin keskittyvää tutkimustoimintaa sekä yrityksiä, jotka ovat 

keskittyneet erityisesti jalostukseen. Suomussalmella toimiva Arktiset Aromit ry on valtakunnallinen 

luonnontuotteiden edistämistyötä tekevä toimialajärjestö. 

 

Kainuun ruokaperinteelle tyypillisenä pidetään selkeitä makuja ja konstailematonta alueen raaka-aineista 

valmistettua ruokaa. Leipä on maakunnan ruokakulttuurin perusta ja tervaperinne elää Kainuussa edelleen. 

(Finfood Hyvää Suomesta 2000.) Ruokaperinteen käyttöä on Kainuussa kehitetty ja sen vahvuutena on 

muun muassa EU:n nimisuojan (Suojattu maantieteellinen merkintä) saanut Kainuun rönttönen. Vahvat 

ruokaperinteet antavat erinomaisen pohjan nykypäivän tuotekehitykselle.  

 

Vuonna 2011 Kainuussa yöpyi lähes miljoona matkailijaa (Järviluoma 2012). Tuomalla paikallinen ruoka 

vahvemmin matkailijoiden ulottuville, vahvistetaan matkailijan kokemaa elämystä kaikille aisteille. 

Matkailijat tuovat elintarvikealalle kasvavia mahdollisuuksia myös erikoistuotteiden valmistukseen. 

MATKAILU 
 

RUOKAPERINTEET 

LUONNON RAAKA-AINEET 

LUOMU 

KEHITTYMISEN HALU 
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3. Kainuun elintarvikealan visio ja toimintasuunnitelman painopisteet 
 

 

Kainuun elintarvikealan vuosien 2013-2017 toimintasuunnitelmaan muotoutui viisi vahvaa 

painopistealuetta. Lisäksi läpileikkaaviksi teemoiksi nousivat markkinalähtöisyys, yhteistyö ja oppia 

muualta. Painopistealueiden tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisen edellytyksenä on tiivis yhteistyö 

yrittäjien kanssa ja yrittäjien vahva mukanaolo toimenpiteiden toteutuksessa.  

Markkina- ja käyttäjälähtöisesti ajattelemalla parannetaan nykyisten yritysten toimintaedellytyksiä ja 

yritysten kannattavuutta sekä tuotannon laatua. Tuotekehitystä tehdään yhteistyössä ostajien kanssa, 

huomioiden kuluttajatottumukset, ravitsemussuositukset, alan uusin tutkimustieto ja nousevat trendit. 

Yritysten kilpailukyvyn kannalta keskeisiä ovat esimerkiksi resurssien käytön tehokkuuteen pyrkivät tai 

teknologiaa hyödyntävät uudet innovaatiot.  

Yhteistyötä rakentamalla kannustetaan elintarvikealaan sidoksissa olevia tahoja vuorovaikutuksen 

lisääntymiseen. Yritysten välisellä yhteistyöllä saavutetaan kainuulaisen raaka-aineen korkeampi 

jalostusaste omassa maakunnassa.  

Hakemalla oppia myös muualta tarjotaan erityisesti yrittäjille mahdollisuuksia nähdä oman maakunnan 

rajojen ulkopuolelle. Asiantuntijuutta tuodaan Kainuuseen muualta Suomesta ja ulkomailta. Tuodaan myös 

omaa kainuulaista osaamista rohkeasti esille. 

Julkisella tuella rahoitetut ja rahoitettavat hankkeet kehittävät Kainuun elintarvikealaa konkreettisten 

toimenpiteiden avulla, joista kaikki hyötyvät.  

  

VISIO 

Ruoasta arvoa Kainuulle 
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3.1 Yhteistyöllä tehokkuutta ja kasvua 
 

 

Yhteistyöllä tehokkuutta ja kasvua –painopisteen tavoitteina ovat Kainuun elintarviketoimialan liikevaihdon 

kasvu ja yhteistyön lisääntyminen sekä elintarvikealan yritysten että kaikkien kainuulaisten elintarvikealalla 

toimivien tahojen välillä (Taulukko 2).  

Elintarvikealan liikevaihdon kasvua haetaan sekä kotimarkkinoilta että ulkomailta. Kotimaan myynti- ja 

markkinointiponnisteluissa keskitytään kasvukeskuksiin, erityisesti pääkaupunkiseutuun. Lupaavasti 

alkanutta kainuulaisten elintarvikkeiden vientiä pääkaupunkiseudulle jatketaan hyödyntäen ja laajentaen 

yhteistyöverkostoja. Pääkaupunkiseudun viennissä hyödynnetään monipuolisesti Kainuun Liiton 

koordinoimaa Kainuu Helsingissä 2014 -teemavuotta. Uusia ulkomaan markkina-alueita (mm. Pietari, 

Pohjoiskalotti) ja alueiden vientivaatimuksia kartoitetaan muun muassa tullisäädösten ja lainsäädäntöjen 

osalta. Pohjoiskalottien alueelle potentiaalisia vientituotteita ovat erityisesti vihannekset ja viljellyt marjat.  

Lähiruokafoorumi toimii elintarviketuottajien, -jalostajien, vähittäiskaupan, julkisten ja yksityisten 

ammattikeittiöiden sekä elintarvikealaan liittyvien kehittäjä-, rahoittaja- ja koulutustahojen kehittämis- ja 

markkinointipaikkana. Lähiruokafoorumin tavoitteena on elintarvikealan toiminta-, tuotanto- ja 

myyntitapojen kehittäminen paikallisilla markkinoilla. Kainuun elintarvikealasta viestimistä yhtenäistetään 

muun muassa markkinointiviestintähankkeiden (esim. Made in Kainuu) kanssa. Viestintä tukee Kainuun 

elintarvikealan kehittymistä yhtenäiseksi, vetovoimaiseksi menestyjätoimialaksi. Kainuulaisten 

elintarviketuotteiden yhteenkuuluvuutta, tunnettuutta ja erottuvuutta lisätään Kainuussa Tuotettu -merkin 

avulla. 

Kainuun elintarvikealan kehittyminen vaatii yritysten välistä yhteistyötä, joka hyödyttää kaikkia toimijoita. 

Tuottaja- ja yrittäjärenkaiden syntyminen luo edellytyksiä muun muassa tehokkuuden kasvulle, 

erikoistumiselle, suuremmille tuotantomäärille, yhteismarkkinoinnille ja -kuljetuksille, yhteistarjouksien 

jättämiselle, liikevaihdon kasvulle ja (yhteis)investoinneille. Tarvitaan nuorten, ennakkoluulottomien 

yrittäjien ryhmäytymistä innovaatioiden synnyttämiseksi ja tuotannon kehittämiseksi tietoisesti 

käyttäjälähtöiseen suuntaan. Yhteistyön lisääntyminen ja yritysten kehittyminen edesauttavat myös uuden 

yritystoiminnan syntymistä. Yhteistyö myös tuottaa konkreettista hyötyä esimerkiksi lähiruokatukun ja 

yhteiskuljetusten muodossa. Kehittämistoimijoiden väliseen yhteistyöhön keskeisen välineen tuo 

KEHITTÄMISTAVOITE 
 
Kainuulaisille yrittäjille avautuu uusia markkina-alueita. Elintarvikealan toimijoiden välinen keskustelu 
lisääntyy. Yritysten välinen yhteistyö lisääntyy. Kainuun elintarvikealan tunnettuus kasvaa.  
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yrityskiihdyttämötoiminta ja sen sisältämät verkostoitumistyökalut. Tällä kumppanuudella halutaan 

varmistaa kehittämisen jatkuvuus, tarkoituksenmukaiset vastuuroolit ja se, että yrityksille tarjotaan paras 

mahdollinen asiantuntijatuki. 

Taulukko 2. Yhteistyöllä tehokkuutta ja kasvua -painopisteen tavoitteet, toimenpiteet ja mahdolliset 
toimijat.  
TAVOITTEET 
 

TOIMENPITEET YHTEISTYÖKUMPPANIT, 
vastuutaho tummennettu 

1. Elintarviketoimialan 
liikevaihto kasvaa  

Markkinointi- ja vientiponnistelut 
pääkaupunkiseudulle  
- Yrityksien käyttöön nk. telakkapiste 

pääkaupunkiseudulla 
- Hyödynnetään kannustavia esimerkkejä ostajilta, 

yrittäjiltä, pientuottajilta 
- Kainuulaisten tuotteiden myymälä 

pääkaupunkiseudulle 
- Virtuaalitukkutoiminnan käynnistäminen 
 
Elintarvikeviennin lisääminen (Pietari, Kostamus, 
Pohjoiskalotin alue) 
- Tulli- ja lainsäädäntöjen selvitys 
- Markkinaselvitys kohdealueilta 
- Markkinaselvitys Kostamuksen alueelta osana 

Kainuun liiton raja-aluekyselyä 
- Edistetään Vartiuksen rajanylityspaikan 

avautumista elintarvikkeiden viennille 
 

Kainuun Etu 
Kainuun liitto 
ProAgria 
Leader-toimintaryhmät 
Yrittäjät 
 
 
 
 
 
 
Kainuun liitto 
yhteistyössä ProAgria 
Etelä-Suomi 
Yrittäjät 

2. Maakunnan 
toimijoiden välinen 
yhteistyö lisääntyy 
ja tiivistyy 

 

Lähiruokafoorumi, ”Kainuun ruokapöytä” toimialan 
kohtaamis- ja keskustelupaikkana 
 
Kainuun elintarvikealasta viestiminen yhtenäiseksi 
- ProAgria Kainuu ry:n myöntämä Kainuussa 

Tuotettu -merkki uudistuneena käyttöön 
Yhteistyö Kainuun markkinointiviestinnän kanssa  
- Kainuun Edun myöntämä Made in Kainuu –

merkki kuvastaa hyvää kainuulaista 
palvelukonseptia  yli toimialarajojen 
 

Yrityskiihdyttämötoiminnan verkostoitumistyökalut 

Kainuun ELY-keskus 
Kainuun Etu  
Kainuun liitto 
Kainuun maa- ja 
kotitalousnaiset / 
ProAgria Kainuu 
KAJAK,Innova 
KAO  
Leader-toimintaryhmät 
MTK-Pohjois-Suomi 
MTT Sotkamo 
Vähittäiskaupat 
Yksityiset ja julkiset 
ammattikeittiöt 
Yrittäjät 
 

3. Tuottaja-
/yrittäjärenkaiden 
synnyttäminen 

Yhteistyötä tehostavien/helpottavien ratkaisujen 
toteuttaminen markkinalähtöisesti 
- Esimerkiksi viljeltyjen marjojen tuotanto- ja 

jalostusrenkaan edistäminen 
 
Yrittäjän tietopankin koostaminen 
 

Kainuun maa- ja 
kotitalousnaiset / 
ProAgria Kainuu 
KAO 
MTT Sotkamo 
Yrittäjät 
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Yhteismarkkinointi yrityslähtöisesti 
 
Yritysilmeen tarkastelu, markkinointimateriaalin 
sisällöntuotto 
 
Pienryhmäkehittäminen käyttäjälähtöisten 
innovaatioiden synnyttämiseksi 
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3.2 Marjat luonnontuotealan kärjeksi 
 

 
 
Kainuun luonnontuotealaa kehitetään luonnonmarjat kärjellä. Luonnonmarjojen strategista valintaa 

kärkeen tukevat erityisesti Kainuun merkittävä rooli luonnonmarjojen poiminta-alueena (Maa- ja 

metsätalousministeriö 2010) ja vahva tutkimusnäyttö luonnonmarjojen terveysvaikutuksista. 

Luonnonmarjojen valinnan puolesta puhuvat myös niiden tunnettuus kuluttajien keskuudessa sekä 

olemassa oleva ja potentiaalisesti kasvava kansainvälinen kysyntä. Lisäksi Kainuussa on luonnontuotteista 

eniten nimenomaan luonnonmarjoihin keskittyvää osaamista ja toimintaa. Keskittymällä luonnontuotteista 

marjoihin haetaan suurempaa huomiota, parempaa näkyvyyttä ja merkittävämpiä tuloksia.  

Luonnonmarjojen valinta kärjeksi ei sulje pois muiden luonnontuotteiden nousemista kehittämiskohteiksi 

jatkossa. Luonnonmarja-alan kehittyminen tuonee mukanaan myönteistä vaikutusta myös koko 

luonnontuotealan kehittymiselle. Luonnonmarja-alan kehittämiseksi tarvitaan toimenpiteitä niin, että 

maakunnassa hajallaan oleva osaaminen saadaan esiin (Taulukko 3).  

Tarvitaan toimenpiteitä menekin ja verkostoitumisen edistämiseksi kotimaassa ja kansainvälisesti. On 

tuettava markkinointia, marja-alan innovointia ja trendien kartoittamista niin, että uusien marjatuotteiden 

reitti innovaatiosta kokeiluun on nopea elintarvikealalla ja kosmetiikkatuotteissa. Osaamista kehitetään 

hyödyntämällä monipuolisesti erilaisia opetustapoja ja oppimisympäristöjä muun muassa verkko-

opetuksen keinoin. Kansainvälistä vientiä tuetaan. Tavoitteina on kehittää Kainuussa olevien ja Kainuuseen 

sijoittuvien yritysten toimintaedellytyksiä lisäämällä asiakkaita, alihankintasuhteita, tutkimus- ja 

tuotekehitystyötä sekä yhteistyökumppanuutta.  

Luonnonmarja-alalle tehdään kokonaiskehittämissuunnitelma, jossa kartoitetaan olemassa oleva tilanne ja 

suunnitellaan tarvittavat toimenpiteet Kainuun luonnonmarja-alan kehittämiseksi. Visiona on Kainuussa 

sijaitseva marja-alan kehittämiskeskus, jossa luonnontuotealaa nostetaan esiin tutkimus- ja 

kehittämistoiminnalla. Tavoitteina on tuottaa tietoa tuottajille sekä kuluttajille, lisätä raaka-aine massaa 

(suuremmat sadot), nostaa talteenottoastetta sekä hyödyntää raaka-aineita monipuolisesti 

tuotekehityksen avulla.  

  

KEHITTÄMISTAVOITE  

Luonnonmarja-ala nousee Kainuun luonnontuotealan kärjeksi. Innovaatiot siirtyvät kokeiluun ja 
käytäntöön. Marjojen kansainvälinen vienti kasvaa. 
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Taulukko 3. Marjat luonnontuotealan kärjeksi –painopisteen tavoitteet, toimenpiteet ja mahdolliset 
toimijat. 
TAVOITTEET 
 

TOIMENPITEET YHTEISTYÖ-KUMPPANIT, 
vastuutaho tummennettu 

1. Marja-alan 
määrätietoinen 
kehittyminen 

MarjaMasterPlan –
kokonaiskehittämissuunnitelma 
 
Marjatietokeskus 

- Marja-alan kehittämiskeskus  
- Osaamisen markkinointi 
- Tieteellinen tutkimus 
- Luonnontuotealan esille 

nostamista 
- Raaka-aine massan lisääntyminen, 

suuremmat sadot 
- Raaka-aineiden hyödyntäminen 

(tuotekehitys) 
- Innovaatiokeskittymä 

Arktiset aromit 
Kainuun maa- ja kotitalousnaiset 
/ ProAgria Kainuu 
KAO 
MTT Sotkamo 
Oulun yliopisto (CEMIS-Oulu) 
Yrittäjät 

2. Metsämarjat 
superruokana 
maailmalle 

 

Laaja markkinointihanke 
- Metsämarjoista Kainuun 

kärkituotteita 
- Markkinointi ja menekin 

edistäminen kotimaassa ja 
kansainvälisesti 

- Yhteistyön edistäminen 
- Oppimisympäristöjen 

monipuolistaminen mm. verkko-
opetus ja sen kehittäminen  

- Koulutus, tuotekehitystä 
oppilaitosten kanssa, 

- Lyhyt reitti innovaatiosta kokeiluun 
(uudet marjaelintarvikkeet, 
kosmetiikka)  

- Ideoiden haku muualta 
3. Muiden 

luonnontuotteiden 
mahdollisuudet ja 
hyödyntäminen 

Kainuun ja Koillismaan Kalaleader -
ohjelman mukaiset keskeiset toimenpiteet 
järvikalan edistämiseksi 
 
Muiden luonnontuotteiden talteenoton 
organisointi ja tuotekehitys jalostusasteen 
nostamiseksi 

Leader-toimintaryhmät 
Yrittäjät 
 
 
KAO 
MTT Sotkamo 
Yrittäjät 
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3.3 Kainuusta huippulihan maakunta 
 

 
 

Kainuussa varmistetaan ja ylläpidetään teurastustoiminnan edellytykset lihankasvattajalta kuluttajalle 

(Taulukko 4). Lihan tuotanto- ja myyntiketjussa jokainen toimija on riippuvainen ketjun muista toimijoista, 

jonka vuoksi Kainuusta huippulihan maakunta -painopisteessä huomioidaan koko ketju alkutuotannosta 

jalostukseen ja myyntiin. Lähiteurastamo antaa tuottajille mahdollisuuden kohdata kuluttajat uudella 

tavalla rinnan perinteisen teurastamotoiminnan kanssa.  Liha-alan kehittymisessä huomioidaan myös 

Kainuun lähialueiden kehitys ja tarjolla olevien palveluiden (teurastus, lihanleikkaus, jalostus) tuomat 

mahdollisuudet.  

Kainuuseen luodaan lihamarkkinoille edellytykset alkutuotannosta aina kuluttajien tietoisuuteen saakka. 

Pienteurastamon toimintaedellytykset turvataan tasaisella ja laadukkaalla teurastarjonnalla niin 

pihvirotuisten nautojen kuin lampaiden, porojen, sikojen ja erikoisnautojen toimittamisen avulla. Oman 

alueen teurastamon käyttö on oltava selkeästi taloudellisesti hyödyttävä ja riskitön vaihtoehto teuraansa 

lähettävälle tuottajalle. 

Pienteurastamon tuotteiden jakeluun valjastetaan useita eri kanavia ja kehitetään uusia markkinapaikkoja 

kainuulaiselle laatulihalle sekä omassa maakunnassa että tarvittaessa sen ulkopuolella. Esimerkkejä 

mahdollisista markkinapaikoista ovat kainuulaiset ravintolat, lihan shop-in-shop -myyntitiskit 

vähittäiskaupoissa ja lihan suoramyynti (turistikeskukset, kiertävä myyntipiste, verkkokauppa). Kuluttajien 

opettaminen suoramyynnin käyttämiseen on tehtävä rinnan alkutuotannon turvaamisen kanssa. 

 

  

KEHITTÄMISTAVOITE  

Kainuussa toimii pienteurastamo hyvässä yhteistyössä alueen tuottajien ja kauppojen kanssa. Lihan 
suoramyyntimarkkinat ovat toimivat ja kuluttajat saavat haluamaansa tuotetta kuluttajaystävällisesti 
pakattuna. Lyhyet tuotanto- ja jakeluketjut hyödyttävät kaikkia toimijoita. 
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Taulukko 4. Kainuusta huippulihan maakunta -painopisteen tavoitteet, toimenpiteet ja toimijat.  
TAVOITTEET 
 

TOIMENPITEET YHTEISTYÖ-KUMPPANIT 
vastuutaho tummennettu 

1. Raaka-ainepohjan 
varmistaminen  

Alkutuotanto 
- Pihvirotuisten loppukasvatukseen 

erikoistuneita tiloja lisää Kainuuseen  
- Lammastilojen ja erikoisnautatilojen 

(kyyttö, highlander) kasvatuspaikkojen 
lisääminen kysyntää vastaavaksi 

- Lihan syömislaatu huomioidaan jo 
alkutuotannossa emojen ja astutussonnien 
valinnassa (marmoroituvat, mureat rodut) 

- Tilojen tuotannonsuunnitteluun 
tavoitteeksi teuraiden tarjoaminen 
tasaisesti ympäri vuoden  

- Tilojen kasvinviljelysuunnitelma 
lopputuotteen tavoitelaadun mukaiseksi 
(apilaa laidun- ja säilörehukiertoihin) 

- Luomutuotantoon siirtymisen selvittely ja 
toteutus kaikille halukkaille tiloille 

KAO 
MTK-Pohjois-Suomi 
ProAgria Kainuu 
Vähittäiskaupat 
Yksityiset ja julkiset 
ammattikeittiöt 
Yrittäjät 

2. Saatavuuden 
parantaminen 

Markkinakanavien kehittäminen  
- Markkinapaikkojen luominen lihan 

tuoremyyntiin: ravintolat, turistikeskukset, 
kaupat, verkkokaupat 

- Lihan suoramyyntiin sopivia ”tiskejä” 
paikallisiin kauppoihin (esim. shop-in-shop 
–periaatteella) 

- Yrittäjän etsiminen tai mahdollisuuksien 
luominen suoramyyntibussille 

Kuluttajakasvatus 
- Uusia ja innovatiivisia keinoja lihan käytön 

opettamiseen kuluttajille: esimerkiksi 
”pihvi-illat”  

- Lisätään tietoisuutta alkutuotannon ja 
jalostusprosessien vaikutuksista syötävän 
lihan laatuun 

3. Yhteistyöverkoston 
rakentaminen – 
alkutuotanto-
teurastamo-
myyntiverkosto  

Yhteistyöverkostojen rakentaminen 
- Suoramyyntitilojen verkosto 
- Astutussonnirenkaat: hyvän syömislaadun 

omaavan sonnin käyttö usealla tilalla 
- Ostoryhmät luomutuotantoon sopivien 

rehujen hankkimiseen 
- Vähemmän arvokkaiden ruhonosien 

hyödyntäminen  
- Teurastamon sivutuotteiden tehokas 

hyödyntäminen ja hävittäminen 
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3.4 Osaaminen ja tuotekehitys lisääntyvät 
 

 

Kainuun elintarvikealan koulutuksellinen haaste on kartoittaa ja tavoittaa yrittäjäpotentiaali, tehdä nuorille 

ja aikuiskoulutuksessa opiskeleville alan mahdollisuudet näkyviksi ja muuttaa nämä mahdollisuudet 

koulutuksen ja yrityshautomotoiminnan avulla työpaikoiksi. Yritysten osaamisesta on pidettävä huolta 

erityisesti liiketoimintaosaamisen, markkina- ja asiakaslähtöisyyden sekä yhteistyötaitojen osalta. Tarvitaan 

yrittäjän arkea lähellä olevaa tuotekehitystä, jolla uusin tutkimustieto ja menetelmät viedään käytäntöön 

(Taulukko 5). 

Koulutusmahdollisuuksien turvaaminen yrittäjille omassa maakunnassa on tärkeää niin, että saadaan 

kouluttajia myös Kainuun ja Suomen ulkopuolelta. Kouluttajia haettaessa hyödynnetään maakunnan 

toimijoiden kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja. Riittävän tietotaidon saamiseksi tarvitaan myös uusia 

tapoja tarjota koulutusta, muun muassa joustavia opintomatka-, vaihto- ja benchmarking-ohjelmia sekä 

ajasta ja paikasta riippumatonta verkko-opetusta. Elintarvike-, luonnontuote- ja matkailualaan keskittyvän 

tuotekehitystyön on tehtävä tiivistä yhteistyötä myös muiden toimialojen suuntaan ja hyödynnettävä 

synergiaedut kaikkien uutta yritystoimintaa kehittävien tahojen kanssa. Kainuuseen tarvitaan lisää 

tuotekehityksen käytännön ammattilaisia. Verkostomaiseen toimintatapaan kuuluu, että osaamista myös 

myydään Kainuun ulkopuolelle. 

Tuotekehityksen kehittämisessä keskitytään paitsi tuotteen sisäiseen laatuun, myös ulkoasun myyvyyteen. 

Tuotekehitysprosessissa huomioidaan laadun lisäksi taloudenhallinta, riskinottokyky ja –hallinta, 

markkinointiosaaminen sekä muutosvalmiuden ja ansaintalogiikan ymmärtäminen. Koulutustoimin tuetaan 

elintarvikealan toimintasuunnitelman toteutumista ja laaditaan työnjakoa luonnonmarja- ja liha-alan, 

lähiruokakeskuksen sekä ruokaa hyödyntävän matkailun kehittämisessä. 

Koulutustarjonta vastaa yrittäjien tarpeisiin sekä pohjautuu tutkimuksen, koulutuksen, kehittäjätahojen ja 

yrittäjien väliseen yhteistyöhön. 

 

  

KEHITTÄMISTAVOITE  

Kainuussa on tarjolla laadukasta koulutusta elintarvikealan toimijoiden eri tarpeisiin. Uusia yrittäjiä 
tuetaan ja koulutetaan. 
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Taulukko 5. Osaaminen ja tuotekehitys lisääntyvät–painopisteen tavoitteet, toimenpiteet ja mahdolliset 
toimijat.  
TAVOITTEET 
 

TOIMENPITEET YHTEISTYÖ-KUMPPANIT, 
vastuutaho tummennettu 

1. Yritysten tuotteet ja 
tuotevalikoima 
kehittyvät 

 

Yrittäjien saataville 
asiantuntijatuotekehitysapua 
- Tuotekehitysprosessin hallinta 
- Ostavien asiakkaiden kanssa tehtävä 

tuotekehitystyö yli toimialarajojen 
- Tulevaisuustrendit ja -ennusteet 
- Uudet innovaatiot 
- Ulkoasun kehittäminen yhteistyössä 

luovien alojen ammattilaisten kanssa 
- Tarinallistaminen 
- Asiantuntijapankki  
Yritysten käyttöön tuotekehitystilaa (KAO:n 
opetuskeittiötilat ml. Impilinna).  
Asiantuntija mm. elintarvikelainsäädäntöön 
liittyen  

Intotalo 
KAJAK,Innova 
KAO 
ProAgria Kainuu/Kainuun maa- 
ja kotitalousnaiset 
Yksityiset ja julkiset 
ammattikeittiöt 
Yrittäjät 

2. Uutta elintarvikealan 
yrittäjyyttä syntyy 

Yrityskiihdyttämötoiminnan 
käynnistäminen ja jatkuvuuden 
varmistaminen  
Oppimisympäristöjen kehittäminen 
- Fyysinen; oppilaitosympäristö, työssä 

oppiminen ja oppisopimuskoulutus, 
tutorointimalli, sis. Impilinnan 
sisätilaremontin 

- Virtuaalinen; kansallinen ja 
kansainvälinen koulutus/kouluttajat  

3. Markkinalähtöinen 
liiketoiminta-
osaaminen lisääntyy 

Elintarvikealan koulutusten lisääminen 
Tutkimustiedon ja uusien menetelmien 
jalkauttaminen yritystoimintaan 
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3.5 Ruoka matkailun mahdollisuutena 
 

 

Ruoka matkailun mahdollisuutena –painopisteessä matkailu-, kulttuuri- ja elintarviketoimijoiden tärkeä 

tehtävä on paikalliseen ruokaan liittyvien vahvuuksien, merkityksen sekä todellisten 

liiketoimintamahdollisuuksien, elintarvike- ja matkailualan yhteisen kasvu-uran, osoittaminen. Ruoan 

tuotteistaminen ja tarjonnan monipuolistaminen osana elämyspalvelua luo vahvuutta toimiville, aloittaville 

ja uusille yrityksille. Matkailufoorumin teemaksi nostetaan jatkossakin aika ajoin ruoan mahdollisuudet 

matkailussa. Toimijat tekevät jo lähivuosina yhteistyötä eri tapahtumissa Kainuun sisällä ja ulkopuolella 

yhdistäen ruokaa ja matkailua pilottituotteiksi.  

 

Vuonna 2012 tehdyn toteutettavuusselvityksen suositusten mukaisesti rakennetaan uudella EU-

ohjelmakaudella toimijoiden yhteinen Ruoka matkailun vahvuutena -hanke, jossa keskeiset yritykset ja 

muut toimijat sekä matkailu-, kulttuuri- että elintarvikealalta kehittävät paikallisen ruoan näkökulmasta 

sekä matkailuyritysten omia keittiöitä että rakentavat matkailun ja lähistön ruokakohteiden sekä 

tapahtumien verkottumista (Taulukko 6) (Pikkarainen ym. 2012).  Hankkeeseen tarvitaan kolme 

pääpainotusta eli yhteistyö, tuotteistuspalvelut yrityksille ja ruuan saaminen entistä näkyvämmäksi osaksi 

matkailun markkinointia.  

 

Hanke auttaa tuotteistamaan erityyppisiä matkailutuotteita aidon, kainuulaisen ruuan teemasta, kuten 

esimerkiksi ruoanlaittoillat, viikon ruokamatkat, teemaillat, matkamuistoruoat, elämysruoat tai Runoviikon 

kulinaari-illat. Kehitetään myös eräruokailua hyödyntäen Kainuun rikasta ja kaunista luontoa. Lisäksi hanke 

luo yrittäjille yhteistoimintaa kotimaisten sekä kansainvälisten opintomatkojen ja kohtaamispaikkojen 

avulla. Paikallisten tuotteiden/raaka-aineiden käyttöä pyritään lisäämään matkailukeskuksien ravintoloissa. 

Hanke auttaa myös nostamaan ruokaa entistä näkyvämmäksi osaksi matkailumainontaa hyödyntäen sekä 

matkailijoiden omia kokemuksia että selvittäen mahdollisuudet ns. Kainuun ruokalähettilääseen tai -

lähettiläisiin. Kokemuksista ja elämyksistä tuotetaan kuvia, tarinoita ja videoita Internetiin ja muihin 

markkinointikanaviin. 

 
 

KEHITTÄMISTAVOITE 

Matkailija löytää ja nauttii Kainuussa aitoa paikallista ruokaa ja makuelämyksiä.  Matkailuyritysten, 
ravintoloiden ja ruokapalveluyritysten sekä matkailu- ja kulttuuritoimijoiden palveluvalikoimaan ja 
markkinointiin syntyy ruoalle merkittävä ja luonteva sija. 
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Taulukko 6. Ruoka matkailun vahvuutena -painopisteen tavoitteet, toimenpiteet ja mahdolliset toimijat.  
TAVOITTEET TOIMENPITEET YHTEISTYÖ-KUMPPANIT, 

vastuutaho tummennettu 
 

1. Matkailu-, kulttuuri- 
ja 
elintarviketoimijoiden 
yhteistyö 

Nykyisten kehittämishankkeiden 
yhteistyö pilottien 
synnyttämiseksi ja alan 
potentiaalin osoittamiseksi. 
 
Yhteinen Ruoka matkailun 
vahvuudeksi -hanke sisältäen 
tuotekehitys (kohta 2.)- ja 
markkinointiosiot (kohta 3.) 
 

AIKOPA  
Intotalo  
Kainuun Etu  
Kainuun maa- ja kotitalousnaiset / 
ProAgria Kainuu 
Kainuun liitto 
KAJAK 
KAO 
Kulttuuriyhdistykset, 
matkailuyhdistykset 
ym. teemasta kiinnostuneet 
Yrittäjät 

2. Tuotekehityspalvelut 
yrityksille 

Ruoka matkailun vahvuudeksi; 
Tuotekehitys 
- Paikallisten tuotteiden/raaka-

aineiden hyödyntäminen 
- Tuotteistaminen 
- Kohtaamispaikkojen luonti 
- Opintomatkat 

3. Ruoka näkyväksi 
osaksi 
matkailumainontaa 

Ruoka matkailun vahvuudeksi; 
Markkinointi 
- Ruokatarinat www-sivuille, 

videoihin, esitteisiin, 
ruokablogi 

- Mahdollisen tv-formaatin 
selvittäminen 
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4. Toteutumisen seuranta 
 

Toimintasuunnitelman toteutumisen seuranta tapahtuu osana elintarvikealan koordinointityötä 

mahdollisen Elintarvikealan teemaohjelman toimenpiteenä vuonna 2017. Toteutumisen seurannassa 

käytetään esimerkiksi seuraavia mittareita: 

- Elintarviketoimialan liikevaihdon kehitys, % 
- Elintarviketoimialan henkilöstömäärän kehitys, % 
- Elintarvikealan jalostavien yritysten lukumäärä, kpl 
 
Yhteistyöllä tehokkuutta ja kasvua 
- Lähiruokafoorumitilaisuuksien lukumäärä, kpl 
- Tuottaja-/yrittäjärenkaiden lukumäärä, kpl 

 
Marjat luonnontuotealan kärjeksi 
- Marja-alan kokonaiskehittämissuunnitelman syntyminen 
- Marjatietokeskuksen toteutuminen 
- Marjojen talteenoton ja myynnin kehittyminen (MARSI-raportti) 

Kainuusta huippulihan maakunta 
-    Kainuussa loppukasvatettujen lihanautojen määrä Kainuussa, kpl 
-    Lihaa teurastavien tai jalostavien yritysten määrä Kainuussa, kpl (Ruoka-Suomi-tilasto) 

Osaaminen ja tuotekehitys 
- Tuotekehityskeskustilojen toteutuminen 
- Tuotekehityskeskustiloja käyttäneiden yritysten lukumäärä, kpl 
- Tuotekehityskeskuksessa syntyneet uudet/uudistetut tuotteet, kpl 
- Uusien yritysten lukumäärä, kpl/v 

Ruoka matkailun mahdollisuutena 
- Ruokaa ja matkailua yhdistävään tuotekehitykseen osallistuneiden yritysten määrä, kpl 
- Uudet/uudistetut tuotteet, kpl 
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