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n Syyskokous pidettiin 6.11. Fin-

food – Suomen ruokatieto ry:n 

vieraana Tikkurilassa. Paikalla oli 

16 seuran jäsentä.

Ennen kokousta toiminnanjoh-

taja Tiina Lampisjärvi kertoi Fin-

foodin historiasta ja toiminnan 

painopisteistä. Vuosien 2007–

2010 painopistealueet ovat suo-

malaisen ruokakulttuurin imagon 

vahvistaminen, hyvinvointi ja ter-

veys, menekinedistäminen sekä 

kansainvälistyminen. Finfood pe-

rustettiin vuonna 1958 maatalo-

ustiedottamista varten, mutta ny-

kyisin Finfood tunnetaan parhai-

ten Joutsenlippu-merkistä, säh-

köisestä uutispalvelusta ja oppi-

materiaaleista.

Koordinaattori Päivi Tähtinen 

(Vilja-alan yhteistyöryhmä, MMM), 

alkutuotantojohtaja Eeva Brofeldt 

(Valio Oy) ja laatupäällikkö Elias 

Jukola (LSO Foods Oy) pitivät mie-

lenkiintoiset alustukset Suomen 

elintarviketeollisuuden raaka-ai-

nehuollosta nyt ja tulevaisuudes-

sa.

Tähtisen mukaan viljamarkki-

nat ovat muuttuneet pysyvästi, eli 

viljan hinnanvaihtelut tulevat jat-

kumaan. Brofeldt kertoi, että Suo-

messa on nyt noin 12 000 maitoti-

laa, joista huhtikuussa tehdyn tut-

kimuksen mukaan noin 7 000 jat-

kaa vuoteen 2016 saakka. Samal-

la tilakohtainen lehmämäärä kas-

vaa.

Punaisen lihan hankintaorgani-

saatiossa työskentelevä Elias Ju-

kola kertoi, että isot lihatilat ovat 

tehokkaita liikeyrityksiä, mutta 

pienille tiloille riittää positiivinen 

kassavirta. Suurimmat tilat tuot-

tavat valtaosan HK Ruokatalon 

tarvitsemasta raaka-aineesta.

Stipendi Sanna Tuomelle ja 
Sofia Väärikkälälle

Kaksi lahjakasta opiskelijaa pal-

kittiin seuran stipendillä: Sofia 

Väärikkälä (HY, Elintarvikehygie-

nia); ”CBO366-geenin keskeinen 

rooli Clostridium botulinum ATCC 

3502 -kannan kylmänsietokyvys-

sä” ja Sanna Tuomi (HAMK, Bio- ja 

elintarviketekniikka); ”Real-time 

PCR -menetelmän soveltaminen 

Yersinia enterocolitican osoitta-

miseksi kasvisnäytteistä”.

Sanna Tuomi oli paikalla vas-

taanottamassa kunniakirjan. Sti-

pendinsaajat esittelevät palkittu-

ja opinnäytetöitään Kehittyvä Elin-

tarvike -lehdessä ensi vuonna.

Paljon uusia jäseniä

Syyskokouksessa hyväksyttiin 

uusiksi jäseniksi Anne Hela-Ello-

nen, Heli Komulainen, Tiina Lam-
pisjärvi, Katri Lunnas, Otto Myk-

känen, Elina Saarinen, Kaisa Tör-

mikoski ja Atte von Wright sekä 

nuoriksi jäseniksi Sanna Tuomi, 

Laura Veeroos ja Katri Väkeväi-

nen.

Hallituksen kokouksessa 20. 

lokakuuta hyväksyttiin uusiksi jä-

seniksi Roseanna Avento, Päivi 

Isaksson, Timo Jaatinen, Heikki 

Juutinen, Petri Linkoneva, Nora 

Pap, Maija Peltola, Sirpa Rinne, 

Marleena Tanhuanpää ja Anna-

Maija Tiainen sekä nuoreksi jäse-

neksi Johanna Laine.

Jaostojen toimintaa

ATJ pitää kuluttaja-aiheisen semi-

naarin 29.1.2009 Tieteiden talolla 

(katso ilmoitus s. 43). PTJ tekee 

ekskursion Itä-Uudellemaalle 

13.1.2009. Retkestä ilmoitetaan 

PTJ:läisille sähköpostitse. TETS 

kustansi 30 nopeimmalle jäsenel-

leen konserttilipun Club for Five 

-yhtyeen konserttiin 5.12. TETS on 

tiedottanut asiasta jäsenilleen 

sähköpostitse.

Jos kuulut mielestäsi jaostoi-

hin, mutta et saa sähköposteja, 

ota yhteyttä sihteeriin sihteeri@

ets.fi, niin päivitetään yhteystieto-

si.

Joulu tulee joutuisasti…

Näin jo marraskuussa unta, että 

unohdin tehdä kaikki jouluruuat. 

Ei se muuten niin haitannut, mut-

ta ne leipomattomat joulupiparit 

kaihersivat mieltä niin, että ne 

ovat kyllä olleet valmiina jo en-

simmäisestä adventista!

Pipariterveisin,

Tiina

IPSJ:n vuosikokous helmikuussa

Itä- ja Pohjois-Suomen jaoston (IPSJ) vuosikokous pidetään 
helmikuussa 2009 yhteisen illallisen merkeissä. Samalla 
kuulemme S-ryhmän kuulumiset, ja ehkäpä kurkistamme 

viinimaailmaan ja vietämme aikaa hyvässä seurassa.

Tarkemmat tiedot lähetämme IPSJ:n jäsenille sähköpostilla 
viimeistään tammikuun aikana.

Terveisin
IPSJ:n johtoryhmä

PTJ Itä-Uudellemaalle tammikuussa

Prosessitekninen jaosto tekee ekskursion itäiselle Uudellemaalle 
13.1.2009. Tarkemmat tiedot tulevat sähköpostilla.

Heikki Manner
puheenjohtaja
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n Suomi on koulutuksen ykkös-
maa. Pisa-tuloksia tullaan ihmette-
lemään Japanista ja Koreasta saak-
ka. Kuitenkaan valtiovalta ei näytä 
sitä huomaavan, tai ainakaan opet-
tajien palkoissa tai koululaitosten 
määrärahoissa se ei näy. Vaikka 
Lancaster jo osoitti, että koulutus 
kasvattaa kansakunnan varallisuut-
ta, eli bruttokansantuotteemme on 
suhteessa kansalaisten koulutuk-
selliseen pääomaan. Syyttä meitä 
ei sysätä koulun penkille tai puhuta 
elinikäisestä oppimisesta.

Kaikella on kuitenkin käänteinen 
puolensa. Ulkopuolinen tarkkailija 
voi panna merkille asioita, joita vä-
hitellen kiehuvassa kattilassa ui-
dessamme emme huomaa. Kauha-
joen, Jokelan ja Myyrmannin tapah-
tumat kertovat omaa karua kiel-
tään; jokaisen mainitun tapahtu-
man pääosassa oli opiskelija.

Kouluja vähennetään tai lakkau-
tetaan ja joku jopa uskaltaa valitel-
la tiede- ja ammattikorkeakoulujen 
määrärahojen niukkuutta yleisön-
osastoilla. Katajainen kansamme 
kykenee uskomattoman hyviin suo-
rituksiin suhteessa niukkuuteen – 
mutta kaikkien pää ei menoa kestä.

Kuitenkin elinkeinoelämälle hy-
vin koulutettu työntekijä on tärkein 
pääoma. Markkinaihmiset tietävät, 
että uuden asiakkaan saamiseen 

Koulutus ja 
kaupallistuminen

menee huomattavasti enemmän ra-
haa kuin vanhan uskollisuuden yl-
läpitämiseen. Sama pätee koulutet-
tuun työvoimaan, varsinkin jos se 
muuttaa ulkomaille – ja on vieläpä 
se koulutetuin osa henkilöstöstä. 
Paras palkankorotus syntyy joskus 
työpaikan vaihdoksessa.

Herzbergin motivaatio- ja hygie-
niateoria on tunnettu pitkään, mut-
ta silti yhä joidenkin yritysten johta-
jat kuvittelevat palkankorotuksen, 
kännykkä-, tietokone- tai autoedun 
pitävän motivaatiota yllä. Lyhyen 
aikaa ehkä, mutta materiaaliset 
porkkanat ovat kuitenkin hygienia-
seikkoja, eli työn tekemistä autta-
via asioita.

Täydennyskoulutus, jatkokurs-
sittaminen, hyvä työilmapiiri ja mu-
kavat työkaverit ovat niitä syitä, jot-
ka motivoivat hyviin, pitkäaikaisiin 
suorituksiin. Huolimatta riskistä, 
että annettu MBA-kurssi tai PD-
koulutus muuttavat pois yritykses-
tä työntekijän mukana, uudet osaa-
jat ovat kuitenkin innokkaasti hake-
massa paikkaa, koska tiedossa ole-
va kouluttautumismahdollisuus ve-
tää puoleensa.

Jotkut ovat tunnistaneet tuotteen 
nimeltä ”minä itse”. Ollakseen ha-
luttu ja tunnustettu osaaja, omaa 
osaamista on jatkuvasti kartutetta-
va ja päivitettävä. Samalla on kui-
tenkin tunnustettava kunkin oma 
yksilöllisyys ja erilaiset tavat toi-
mia.

Mies eksyi kuumailmapallollaan 
ja kysyi alhaalla näkyvältä kaveril-
ta, missä oli. Olet pallon kondolis-
sa, 50 metrin korkeudessa. No sinä 
olet insinööri! Miten niin? Vastaus 
oli täysin oikein, mutta minulle ei 
ollut siitä tiedosta mitään hyötyä. 
No sinä olet sitten ekonomi! Mistä 
arvasit, ällistyi toinen. Olet näkö-
alapaikalla, mutta et tiedä, mihin 
olet menossa.

Jarmo Heinonen
puheenjohtaja
Elintarviketieteiden Seura ry

kuva Valtteri Kantanen

Aikakauslehtien	liiton		
jäsenlehti
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Ilmestymispäivät ja teemat 2009
Nro Ilmestyy  Teema

n Mikäli haluat kirjoittaa lehteen, ota hyvissä ajoin yhteyttä toimituk-
seen, jotta kirjoitukselle voidaan varata tilaa. Kunkin numeron sisäl tö 
päätetään jo noin kolme kuukautta ennen lehden ilmestymistä. Toimitus 
pidättää itsellään oikeuden muokata ja lyhentää tekstejä. Lehti ei vastaa 
tilaamatta lähetetystä aineistosta. Kirjoituksista ei makseta palkkioita. 
Kirjoituksissa ja ilmoituksissa esitetyistä mielipiteistä vastaa niiden laatija.

n Kehittyvä Elintarvike -lehteä julkaisee Elin tarviketieteiden Seura r.y. 
(ETS). Se on maamme suurin elintarvikealan yhdistys. Seura toimii yhdys-
siteenä tutkimuksen ja teol lisuuden välillä ja kattaa elintarvike kemian, 
-teknologian ja -ekonomian sekä ravitsemuksen ja biotekniikan alueet.

Sisältö 6•08 
11.12.2008
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D-vitamiinin saantisuositus kaksinkertaistettava

Suomalaisista	40	prosentilla	
on	edelleen	riittämätön	D-vi-
tamiinin	saanti.	Suositukset	
olisi	vähintään	kaksinker-
taistettava,	ETT	Heli Viljakai-
nen	ehdottaa	ravitsemussi-
vuilla.

8Pajuniemi satsaa luomuun ja perinteeseen

Pajuniemi	on	pieni	liha-alan	
yritys,	joka	on	alusta	alkaen	
panostanut	palveluun	ja	
laatuun.	Palvituotteet	val-
mistetaan	edelleen	perintei-
sin	menetelmin,	hitaasti	
saunassa	savustamalla.

30Työpaikkakiusaaminen tuhlaa voimavaroja

Kiusaaminen	on	iso	menetys	
sen	kohteelle	ja	työyhteisölle:	
se	tuhlaa	voimavaroja,	tahraa	
yrityksen	mainetta	ja	synnyt-
tää	inhimillistä	kärsimystä.
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n Suomen elintarviketeollisuudessa teh-
dään laadukkaita tuotteita puhtaista koti-
maisista raaka-aineista. Mutta tehdäänkö 
tuotteita laadukkaassa työympäristössä, jos-
sa ei satu työtapaturmia ja työ ei kuormita 
fyysisesti ja henkisesti liikaa? Päästäänkö 
elintarviketeollisuudesta terveenä eläkkeel-
le ilman työperäisiä sairauksia?

Alalla sattuu työtapaturmia keskimääräis-
tä enemmän muuhun teollisuuteen verrattu-
na. Sairauspoissaolot muihin teollisuuden 
aloihin verrattuna ovat kaikkein korkeimmat: 
7,4 % teoreettisesta säännöllisestä työajasta 
vuonna 2006 (EK:n tilaston mukaan). Tapa-
turmista johtuvien sairauspoissaolojen osuus 
tästä on vain 0,4 %.

Nämä aiheuttavat taloudellisia kustannuk-
sia työnantajille. Puhutaan miljoonien euro-
jen kustannuksista elintarviketeollisuudes-
sa. Mistä tämä voisi johtua? Ovatko työym-
päristöt niin huonoja fyysisesti ja henkisesti 
muihin aloihin verrattuna? Saadaanko nuo-
ria tulemaan elintarvikealan töihin?

Tämän päivän nuorilla on toisenlaiset odo-
tukset ja vaatimukset työpaikasta kuin 70-lu-
vun alussa työnsä aloittaneilla nuorilla, joi-
hin itse kuulun. Uskoisin, että hyvä työympä-
ristö on yrityksille kilpailutekijä ja myös ima-
gotekijä, kun kilpaillaan nuorista työnteki-
jöistä elintarviketeollisuuteen. Tämä tilanne 
tulee varmasti eteen, kun sodan jälkeen syn-
tyneet sukupolvet lähtevät lähivuosina eläk-
keelle. Tällä muutoksella on vaikutusta ylei-
siin asenteisiin elintarviketeollisuudessa ja 
yleensäkin työelämässä.

Kuulin tapauksen eräästä seminaarista: 
Nuori nainen nousi pystyyn ja sanoi, että mil-
loin te vanhat jäärät lähdette eläkkeelle, että 
me nuoret saadaan niitä hyviä paikkoja. Juuri 
valmistuneen, konsultti Päivi Salminen-Kivi-
sen (T-Media Oy) Professionals -tutkimuksen 
mukaan työ on isompi osa elämää yli 50-vuo-
tiaille korkeasti koulutetuille kuin alle kolme-
kymppisille. Tällaista se elämä on.

Kehitystä on tapahtunut

Elintarvikealalla on viimeisen kymmenen 
vuoden aikana panostettu valtavasti työtur-
vallisuuteen ja työhyvinvointiin. Yritysten li-
säksi ja yhteistyössä Työturvallisuuskeskus 
ja sen yhteydessä toimiva elintarvikealojen 
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jutyöalatoimikunta on ollut mukana tässä ke-

hitystyössä.
Koulutuksen lisäksi alalle on tehty useita 

työturvallisuusoppaita tukemaan turvalli-
suustyötä työpaikoilla. On järjestetty turval-
lisuuskilpailuja, selvitetty työsuojeluosaa-
mista eri organisaatioiden tasolla eri tehtä-
vissä. On tutkittu työhyvinvoinnin merkitystä 
tuottavuuteen. Parhaillaan on menossa sel-
vitys sairauspoissolojen syistä ja siitä, miten 
niihin voidaan vaikuttaa johtamista, työtä ja 
työympäristöä kehittämällä. On käynnistynyt 
työsuojelupäälliköiden ja -valtuutettujen val-
mennusohjelma neuvonantajarooliin.

Onko näillä toimenpiteillä ollut vaikutusta 
työtapaturmiin ja sairauspoissaoloihin sekä 
työhyvinvointiin? Kun tarkastellaan työtapa-
turmien kehitystä viimeisen kymmenen vuo-
den ajalta, voidaan havaita, että kehitystä 
parempaan suuntaan on tapahtunut.

Vuonna 1998 sattui 4092 työpaikkatapa-
turmaa ja 461 työmatkatapaturmaa. Vuonna 
2006 työpaikkatapaturmia sattui huomatta-
vasti vähemmän, 3116, ja työmatkatapatur-
mia 318. Toimialalohkoittain työpaikkatapa-
turmia sattui vuonna 2006 eniten (1350 kpl) 
teurastuksessa ja lihanjalostuksessa, mikä 
on 43 % koko elintarviketeollisuuden tapa-
turmista. Tyypillisin vamman laatu on haavat 
ja pinnalliset vammat. Näiden osuus on noin 
43 % vammoista.

Tapaturmien torjunnan kannalta on oleel-
lista tunnistaa niiden syytekijät. Syiden tun-
nistamiseen tähdätään mm. arvioimalla ris-
kejä. Tapaturmien ja vaaratilanteiden tutkin-
nan tarkoitus on selvittää tapahtuman syyt 
sekä ottaa oppia sattuneista tapaturmista ja 
vaaratilanteista. Vasta syiden selvittämisen 
jälkeen päästään tekemään vaikuttavuudel-
taan parhaat korjaavat toimenpiteet ja estä-
mään vastaavan tapauksen uusiminen.

Mitä pitäisi  
ensisijaisesti vielä tehdä?

Johdon rooli on keskeinen työturvallisuuden 
ja työhyvinvoinnin parantamisessa; ilman 
sitä ei saada aikaan merkittävää parantumis-
ta. Johtamisen tulee olla tahdonilmaisuja, 
esimerkkinä toimimista, henkilöstöstä huo-
lehtimista. Turvallisuutta on johdettava siinä 
kuin muutakin toimintaa yrityksessä.

Laadukas tuote  
vaatii laadukkaan työympäristön?

Myös henkilöstön tulee ottaa huomioon 
työturvallisuusasiat jokapäiväisessä työs-
sään, se on osa ammattitaitoa. Työsuojelu-
toiminta on yhteistoimintaa: työnantajan ja 
työntekijöiden on yhteistoiminnassa ylläpi-
dettävä ja parannettava työturvallisuutta 
työpaikalla.

Erkki Heinonen
asiantuntija
Työturvallisuuskeskus

Kirjoittaja on työskennellyt 28 vuotta 
elintarviketeollisuudessa ja viimeiset 
kymmenen vuotta Työturvallisuuskeskuksessa 
asiantuntijana.
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Fiksu ruokayhteisö!
n Järkiruokaa vai ruumisruokaa? Ruokakes-
kustelu on välillä aika heviä ja ärräistä. Jotain 
aika syvältä nousevaa järkiruokateema suo-
malaisesta ruokamaisemasta kuitenkin pal-
jasti. Mitä järkeä on syödä luomuruokaa? 
Mitä järkeä on syödä ravintolassa? Kouluruo-
an pitää olla järkiruokaa! Voila – järki.

Eihän Suomi kuitenkaan oikeasti näin jär-
kimaa ole. Näin meidän vain pitää käyttäy-
tyä, pitää yllä tiettyä ruokafasadia. Tosiasias-
sa kun suomalainen lämpenee, järki viedään 
narikkaan ja alkaa tunteella syöminen. Sitä 
hän ei sitten lopetakaan, ainakaan vaa´an 
perusteella!

Miksi ruokayhteisö on vähän kylmän oloi-
nen? Osin tämän selittää varmaan se, että 
historia ei ole kaikkein kevyimpiä. Ei nyt ihan 
luokkataisteluja, mutta vihaa kuitenkin. En-
nen teollisuusluokka vastaan ravintolaluok-
ka ja siellä välissä äidit suurissa keittiöissään 
pelonsekaisin tuntein siitä, mihin suuntaan 
kääntyä. Nyt kärjistelevät terveellisyysluok-
ka ja nautintoluokka.

Pinnan alla kytee. Edelleen esimerkiksi 
sellainen leikillisyys, jossa lähtökohtana ovat 
yllättävät syötävän yhdistelyt, on hyväksyt-
tävää vain median turvin tv-keittiöissä. Muu-
ten on järki pidettävä käsissä.

Miten on käynyt vivahteiden tajun ja yksi-
tyiskohtien? Teollinen koneisto on suurem-
massa tai pienemmässä skaalassa onnistu-
nut jollain alueilla hienosti – yleensä kun pu-

hutaan yksittäisistä elintarvikkeista. Kun 
mennään kokonaisuuksiin, lopputulokset ei-
vät mairittele.

Esimerkkinä vaikkapa makaronilaatikko: 
perusruokaa, joka ei saa maksaa paljon. 
Mutta silti. Miten on jääty 50-luvun tasolle, 
jossa tarjotaan sitä samaa jönkköä vuodesta 
toiseen. Miten on käsitelty kansan suosik-
kia!

Missä olisi seuraavan läpimurron paikka? 
Kyllä se on siellä rintamalinjojen välissä, jos-
sa äidit ovat kyyristelleet. Alueen nimitykset 
eivät ole houkuttelevia – suurkeittiöt, kes-
kuskeittiöt jne. Oikeasti se olisi kuitenkin 
väylä, jota kautta myös suomalaisille kotiin 
tarjottavassa arkiruoassa voitaisiin päästä 
uudelle tasolle merkittävässä skaalassa.

Nyt järjestelmä on suurelta osin rapistu-
massa ja karuuntumassa kunnallisen talou-
den ongelmien alle. Sitä kautta hyppäystä 
uudelle laatutasolle tuskin on odotettavissa. 
Eikä ole kilpailutuskurimuksenkaan kautta.

Tosi fiksua olisi, jos joku lähtisi näyttä-
mään tietä uudelle suomalaiselle valmisruo-
kakentälle: herkullista tuoreruokaa lähiruo-
kakeittiöistä modernin osaamisen tuella! Vä-
hän samassa hengessä kuin Puljonki ilmei-
sesti syntyi.

Jarmo Markula
yrittäjä
InnoLiito
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Työsuojeluhenkilöstöä  
valmennetaan neuvonantajiksi

n Työturvallisuuskeskuksen 
(TTK) elintarvikealojen työalatoi-
mikunta käynnisti työsuojelu-
päälliköiden ja -valtuutettujen 
kaksivuotisen valmennusohjel-
man johdon ja esimiesten neu-
vonantajiksi työpaikoille huhti-
kuun alussa.

– Tavoitteena on lisätä työ-
suojelutoiminnan vaikuttavuut-
ta ja työsuojeluhenkilöstön sta-
tusta, sanoo elintarviketeolli-
suudesta vastaava asiantuntija 
Erkki Heinonen TTK:sta.

Neuvonantajuus edellyttää 
monia asioita, kuten realistista 
ja teoreettista käsitystä työorga-
nisaation valtajärjestelmästä, 
organisaatiokulttuurista, työhy-
vinvointi- ja turvallisuusjärjestel-
mästä sekä johtamisesta. Lisäk-
si tarvitaan tietoisuutta eettises-
tä toimintatavasta ja tasaveroi-
sesta vuoropuhelusta.

Neuvonantajan roolissa tarvit-
tavia tietoja ja taitoja käsitellään 
valmennusohjelmassa. Siihen 
kuuluu kymmenen opintojak-

soa, 14 lähiopetuspäivää, osaa-
mista lisääviä ja kehittäviä väli-
tehtäviä sekä kirjallisuuteen pe-
rehtymistä.

Valmennusohjelmaan osallis-
tuu 25 elintarviketeollisuuden 
työsuojelupäällikköä ja -valtuu-
tettua.

– Valmennusohjelman vaikut-
tavuutta tullaan selvittämään 
osallistujien oppimisen ja yrityk-
sissä tapahtuvien muutosten nä-
kökulmasta. Tutkimuksen ja ko-
kemusten pohjalta tavoitteena 

on jatkossa kehittää TTK:n työ-
suojeluhenkilöstön jatkokoulu-
tusta neuvonantajan rooliin, Hei-
nonen mainitsee.

Lisätietoja:
Erkki Heinonen, asiantuntija, TTK, 
p. (09) 6162 6243

kuva Jorma Talja
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TECHNOLOGY FOR FOOD,
DRINKS & SUCCESS

CROSS CULTURE  •  CROSS TECHNOLOGY  •  CROSS CATEGORY

Köln, 10. – 13.  3.  2009

Technology for Packaging: 
Menestys, näppärässä paketissa !
Hyvä pakkaus myy hyvin. Erottaudu kilpailusta 

houkuttelevalla pakkauksella, joka helpottaa asiak-

kaiden toimintaa. Pakkausten muuttuvien sisältöjen 

ja annoskokojen käsittelemiseen tarvitset joustavaa 

teknologiaa, jota esittelee ammattilaismessutapah-

tuma: Anuga FoodTec, yhtenä painopistealueenaan 

”Technology for Packaging”. Hyödynnä maailman 

johtavan ruoka- ja juomateknologian ammattilais-

messutapahtuman tarjoamat synergiaedut. 

Me autamme sinua paketoimaan menestyksekkäästi.

Haluatko tietää lisää ?
Kerromme mielellämme:
Edelte Oy · Päivi Ahvenainen
koelnmesse@kolumbus.fi · Puh. 010 616 8400

The international
trade fair for food and
drink technology

www.anugafoodtec.com

Uutta: Rekisteröidy e-shopissa: 
www.anugafoodtec.com ja osta 
pääsylippu jopa 23 % edullisemmin.

6_88x257-FIN-Kehittyvae Elintarvike   1 06.11.2008   11:20:22 Uhr

World Food Prize 2008 
kouluruokailun kehittäjille

World Food Prize 2008 -palkinto on myönnetty kahdelle 
Yhdysvaltojen emeritussenaattorille. Bob Dole ja George 
McGovern saivat tunnustuksen uraauurtavasta ja 
sinnikkäästä työstään kouluruokailun edistämiseksi 
maailmanlaajuisesti.

n Koko uransa ajan senaattorit 
Bob Dole ja George McGovern 
ovat tehneet kaikkensa nälänhä-
dän eliminoimiseksi maailmas-
ta, pyrkineet edistämään maail-
man köyhimpien lasten koulu-
ruokailua ja mahdollistamaan 
yhä useampien lasten, erityises-
ti tyttöjen koulunkäynnin. Hei-
dän tavoitteenaan on ollut saa-
da aikaan köyhille lapsille koulu-
ruokailuohjelma erityisesti Afri-
kassa, Aasiassa, Keski- ja Etelä-
Amerikassa sekä Itä-Euroopan 
maissa.

Kun myös Presidentti Bill Clin-
ton tuki ajatusta, vuonna 2000 
käynnistettiin kaksivuotinen pi-
lotti-ohjelma turvallisen ja ravit-
semuksellisen aterian tarjoami-
seksi kouluissa 38 maassa. Oh-
jelmaa varten myönnettiin 300 
miljoonaa dollaria. Vuonna 2000 
käynnistyneen kansainvälisen 
McGovern-Dole -kouluruokailu-
ohjelman ansiosta yli 22 miljoo-
naa lasta 41 maassa on saanut 
päivittäisen aterian koulussa. 
On arvioitu, että tämä yksistään 
on lisännyt 17 prosenttia tyttöjen 
koulunkäyntiä. Pilottiohjelman 
päätyttyä vuonna 2002 ohjel-
man jatko varmistettiin lailla.

Kouluruokailuohjelma on 
vaikuttanut laajasti

Kouluruokailuohjelman menes-
tyksellä on ollut myös lukuisia 
seurannaisvaikutuksia. Esimer-
kiksi YK:n maailman elintarvike-
ohjelmaan (World Food Program) 
liittyvä kouluruokailu on lähes 
kaksinkertaistunut vuodesta 
2001. Sekä G8-ryhmä että New 
Partnership for African Develop-
ment (NEPAD) ovat listanneet 
kouluruokailun yhdeksi keskei-
sistä köyhyyden eliminointikei-
noista.

Vuonna 2005 Millenium Pro-
gram otti kouluruokailun yhdek-

si kymmenestä tärkeimmästä 
kohdasta Millenium Develop-
ment -tavoitteeseen pääsemi-
seksi vuoteen 2015 mennessä. 
Kaiken kaikkiaan, McGovern-Do-
le -ohjelmalla on ollut erittäin 
merkittävä osa koulusivistyksen 
edistämisessä.

Molemmat palkitut 
presidenttiehdokkaina

Robert Joseph ”Bob” Dole syntyi 
Kansasissa 22.7.1923. Hän opis-
keli juristiksi ja oli Yhdysvaltojen 
senaattorina vuosina 1969–1996. 
Vuonna 1996 Bob Dole oli yksi 
republikaanisen puoleen presi-
denttiehdokkaista. Emeritusse-
naattori Bob Dole on edelleen 
aktiivinen toimien erityisasian-
tuntijana Alston & Bird -lakiasi-
aintoimistossa Washington 
D.C.:ssä.

George McGovern syntyi 
19.7.1922 Etelä-Dakotassa. Hä-
net valittiin Yhdysvaltojen kon-
gressiin edustajaksi kaudeksi 
1957–1961 ja senaattoriksi vuo-
siksi 1963–1981. Senaattori Mc-
Govern oli demokraattisen puo-
lueen presidenttiehdokkaana 
vuonna 1970, mutta hävisi vaa-
leissa Richard Nixonille. McGo-
vern on toisen maailmasodan 
veteraani, joka vastusti Vietna-
min sotaa. Hän oli presidentti 
John F. Kennedyn Food for Peace 
-ohjelman ensimmäinen johtaja.

Palkinnot luovutettiin Iowan 
Capitolissa Des Moinesissa 
16.10. Seremoniaan liittyi kolmi-Seremoniaan liittyi kolmi-
päiväinen seminaari The 2008 
Borlaug Dialogue Confronting 
Crisis: Agriculture and Global De-
velopment in the Next 50 Years.

Pekka Linko
emeritusprofessori
Teknillinen korkeakoulu

Työsuojeluhenkilöstöä  
valmennetaan neuvonantajiksi
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Kotiruokaa räätälöidysti

n Pajuniemi Oy:n toimitusjohta-
ja Arto Jokinen peräänkuuluttaa 
verkottumista erityisesti vienti-
markkinoilla. Siten pienetkin yri-
tykset voivat päästä suurille 
markkinoille, ja kaikki hyötyvät.

Vajaan neljänkymmenen kilo-
metrin päässä Helsingin keskus-
tasta Lahden suuntaan Sipoon 
Talmassa sijaitsee liha-alan yri-
tys, jonka rakennuksia ei heti pi-
hapiiristä tehtaaksi uskoisi. Idyl-
limäisyys ja luonnon kauneus 
yhdessä punaisten rakennusten 
kanssa synnyttää enemmänkin 
suuren maalaistalon tunnelman. 
Sama tunnelma jatkuu sisään 
astuttaessa: ovet auki, ei turva-
tarkastuksia ja vastassa kontto-
rin ovella iloiset, leppoisat kas-
vot.

Toimitusjohtaja Arto Jokinen 
luotsaa omistamaansa Pajunie-
mi Oy:tä yhdessä myynti- ja 
markkinointijohtaja Marja Pou-
sin kanssa. Kummankin olemuk-
sesta viestii luja usko valittuun 
yritysstrategiaan. Pajuniemi Oy 
haluaa tarjota asiakkaille perin-
teistä palvelua, maukkaita, aito-
ja ja laadukkaita lihavalmisteita, 
perinteisillä menetelmillä val-
mistettuna, mahdollisimman vä-
hillä lisä-aineilla.

Yritys satsaa  
luomuun ja perinteisiin

– Pajuniemi on pieni liha-alan 
yritys, joka on alusta asti panos-
tanut palveluun ja laatuun. Niin-
pä palvituotteet tänäkin päivänä 
valmistetaan perinteisin mene-
telmin saunassa, hitaasti savus-
tamalla leppäsavulla, Arto Joki-
nen myhäilee.

Tehdasalueella sijaitsee kaksi 
saunaa tätä tarkoitusta varten. 
Nykyaikaista ”kikkailua” yritys 
haluaa selvästikin välttää. Niin-
pä yritys on päättänyt satsata 
luomutuotteisiin ja yhä enem-

Pajuniemessä uskotaan  

verkottumisen mahtiin

n Pajuniemen perheeseen kuu-
luu myös Krunex Oy. Vuonna 
1999 perustettu yritys valmistaa 
asiakkaiden tilausten mukaan 
räätälöityjä elintarvikkeita, ku-
ten salaatteja, täytettyjä leipiä, 
kastikkeita ja perinneruokia. 
Pääosa tuotteista on tuoretuot-
teita, joilla säilyvyysaika on alle 
viikon.

Krunexissa työskentelee noin 
25 ruuanvalmistuksen ammatti-
laista, kokkeja ja äitejä. Krunexin 
asiakkaina on suomalaisia vähit-
täiskauppoja, ravintoloita ja 
massatapahtumia. Krunexia 
luotsaa toimitusjohtaja Marja 
Pousi Pajuniemen myynti- ja 
markkinointijohtajan toimen 
ohella.

Monia kehityshankkeita
Krunex Oy toimii tällä hetkellä 
Helsingin tukkutorilla Verkko-
saaressa 1000 neliömetrin tilois-
sa, mutta uudet, ajanmukaiset 
tilat ovat valmistumassa Van-
taalle. Uusissa tiloissa kiinnite-
tään huomiota muun muassa 
lämmön talteenottoon.

– Tuotteita ei ole brändätty, 
vaan ne ovat ns. asiakkaan 
omia tuotteita. Tällä tavalla toi-
mittuna tuotekehitys on kette-
rää ja pääsemme nopeammin 
uusilla tuotteilla markkinoille, 
Pousi valottaa yrityksen ideolo-
giaa.

Yritys on erityisen kiinnostu-
nut pakkauskehityksestä. Paras 
pakkaustyyppi tuotteiden ima-

gon kannalta olisi kuitupohjai-
nen pakkaus.

– Valitettavasti kukaan ei ole 
vielä onnistunut kehittämään 
riittävän valo- ja happitiivistä 
kuitupakkausta. Muun muassa 
tiivis suljenta ei tahdo onnistua, 
Pousi ja Arto Jokinen toteavat.

Pousin mukaan varsinkin kuu-
mennus on haaste cook and chill 
-tuotteiden pakkauksille. Jos 
pakkaus vielä kestääkin kuu-
mennuksen, ei se kestä enää 
säilytystä.

– Olemme myös vakavasti har-
kitsemassa erilaisten tuoresa-
laattien ja suikaloitujen jatkokä-
siteltyjen kasvisten valmistusta, 
Pousi valottaa tulevaisuuden 
suunnitelmia.

män valmisteiden raaka-aineena 
on luomuliha.

– Luomulinjaa haluamme vie-
dä eteenpäin, vaikka haasteita 
riittääkin. Ensinnäkin luomuli-
haa on vähän tarjolla, tosin se on 
nykyään ammattimaisesti tuo-
tettua. Luomutuotteiden valmis-
tus vaatii myös erikoisosaamis-
ta, koska lisäaineita ei saa käyt-
tää. Jopa kuluttaja pitää ohjeis-
taa uudelleen, jotta hän osaa 
paistaa tuotteet oikein, Jokinen 
summaa.

Luomutuotteiden valmistus 
on yrityksen vastaantulo kestä-
vän kehityksen tuomiin haastei-
siin. Jokisen mukaan se on vas-
tuullisuutta parhaimmillaan, 
koska luomun ideologiaan kuu-
luvat mm. eettisyys, eläinten 
hyvä kohtelu, lisäaineettomuus 
ja ympäristöstä huolehtiminen. 
Myös tulevissa laiteinvestoin-
neissa huomioidaan energian ja 
veden käyttö.

Pajuniemi Oy sijaitsee idyllisessä maalaismaisemassa, mikä lisää 
työntekijöitten viihtyvyyttä.

kuva Raija Ahvenainen-Rantala
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Pajuniemi pähkinänkuoressa
Pajuniemi Oy perustettiin vuonna 1976 Sipoon Talmaan •	
Pajuniemen perheyrityksenä. Yritys on niillä sijoilla edelleen.

Yrityksen perustaja •	 Pekka Pajuniemi perehtyi jo nuorena 
lihan palvaamisen saloihin. Yritys on vuosien saatossa 
tullut kuuluisaksi juuri herkullisesta saunapalvistaan.

Vuosituhannen vaihteessa yritys myytiin uusille omistajille: •	
Peter Flinck, Oko Venture Capital Oy ja Mika Lindfors.

Keväällä 2007 tehdyllä osakekaupalla Pajuniemi Oy myytiin •	
uudelleen ja tällä kertaa konsernin toimitusjohtajaksi ja 
pääomistajaksi siirtyneelle Arto Jokiselle. Pekka Pajuniemi teki 
paluun yhtiön osaomistajaksi kuuden vuoden tauon jälkeen 
yhdessä Tapani Pajuniemen ja Aulis Vannekosken kanssa. Arto 
Jokinen siirtyi tehtäväänsä Elopak Oy:n toimitusjohtajan tehtävistä.

Pekka Pajuniemi asuu erillisessä talossa samassa •	
pihapiirissä yrityksen kanssa. Itse perustajan paluu takaisin 
yritystoimintaan on vakuuttanut asiakkaat laadusta, 
mikä on avannut tuotteille uusia ja vanhoja ovia.

Pajuniemi tarjoaa tänään töitä yli 60 henkilölle niin tuotannossa, •	
myynnissä, taloudessa kuin vähittäiskaupassakin.

Tuotteita ei juuri myydä itsepalvelutiskeistä, vaan •	
ajatuksena on palvella asiakasta ja kertoa tuotteesta.

Suurin osa Pajuniemen tuotteiden myynnistä tapahtuukin •	
reilun 50 ammattitaitoisen LeikkeleMestarin siivityksellä tai 
irtomyyntitiskeistä. LeikkeleMestarit edustavat Pajuniemen 
ideologiaa konkreettisimmillaan: aitoa kohtaamista, 
palvelualttiutta ja vanhanajan yhteisöllisyyttä.

Yritys panostaa entistä enemmän luomutuotteisiin. Luomutuotteet •	
ovat valmistettu kotimaisista gmo-puhtaista (muuntogeeninen 
organismi) raaka-aineista. Sianliha on tuotettu 100 % gmo 
-puhtaalla rehulla. Luomutuoteperheeseen kuuluvat mm. nakki, 
saunalenkki, lihahyytelö, paistettu file, palvikasler ja maksapatee.

Luomutuotteilla yritys on jo valtakunnallisessa jakelussa.•	

 

 Lisätietoja: www.pajuniemi.fi

– Yksi haaste on kuluttajien oi-
kea valistus. Jotkut kuluttajat pi-
tävät luomua pelkkänä ”hörhö-
nä”. Syynä siihen on puutteelli-
nen informaatio siitä, mitä luo-
mu parhaimmillaan on, Jokinen 
heittää.

Niin Arto Jokinen kuin Marja 
Pousikin suosivat luomua ja suo-
malaisia raaka-aineita myös ko-
tikeittiössään.

– Varsinkin nyt Pajuniemessä 
työskennellessä olemme tykäs-
tyneet luomuun. Luemme entis-
tä tarkemmin tuoteselosteet, 
vältämme lisäaineita, marinoi-
tua lihaa emme halua ostaa ja 
suurimman osan ruoasta ostam-
me palvelutiskistä, molemmat 
vakuuttavat.

Kehityskeskusteluja  
joka päivä

Pajuniemi Oy on satsannut aina 
myös henkilöstön hyvinvointiin, 
mutta viime aikoina erityisesti. 
Yritys on mukana Helsingin yli-
opiston työelämän laadun kehit-
tämishankkeessa.

– Olemme todella ilahtuneita 
tästä hankkeesta. Projektissa on 
ollut hämmästyttävän konkreet-
tista työskentelyä, suoraan yri-
tyksen tarpeisiin. Kaikki työnte-
kijät saavat osallistua. Työnteki-
jöiltä onkin tullut hyviä paran-
nusehdotuksia, Marja Pousi 
iloitsee.

Yritys on panostanut muulla-
kin tavalla työhyvinvointiin. Hen-
kilöstölle on jaettu mm. liikunta-
seteleitä, on pidetty liikunta- ja 
kuntoilupäiviä, jopa Haikon Kar-
tanossa asti. Työntekijät ovat ol-
leet tyytyväisiä.

– Mitä tulee kehityskeskuste-
luihin, pienessä yrityksessä on 
matala organisaatio ja periaat-
teessa virkanimikkeillä ei ole 
suurta merkitystä. Siksipä ker-
ran vuodessa pidettävät kehitys-
keskustelut eivät oikein sovi pk-
yrittäjän toiminnan kuvaan, vaan 
kehityskeskustelua käydään joka 
päivä, Jokinen toteaa realistises-
ti.

– Sairauspoissaolot ovat tänä 
päivänä kutakuinkin normaalilla 
tasolla. Takavuosina poissaoloja 
oli paljon, mutta viime aikoina ti-
lanne on korjaantunut huomat-

tavasti. Työtapaturmiakaan ei 
ole tapahtunut, paria liukastu-
mista lukuun ottamatta, Pousi 
täydentää.

Lakimuutosten tulkitaan 
tarvitaan sparrausta

Jokisen ja Pousin mukaan pie-
nen yrityksen on vaikea olla mu-
kana suurissa tutkimushank-
keissa; aika ja resurssit ei riitä. 
Tosin yritys tuntuu olleen part-
nerina tai ainakin seuraamassa 
kuitenkin varsin monessa hank-
keessa menneinä vuosina.

– Tuotekehitys on varsin no-
peatempoista myös, ja siksi se 
on tehtävä itse yhdessä asiak-
kaan kanssa. Tosin tutkimuspal-
veluita olemme ostaneet jonkin 
verran ulkoa, Pousi täsmentää.

– Mutta toivoisimme, että 
Suomessa olisi joku yksi taho, 
joka olisi täysin perehtynyt elin-
tarvikelakeihin ja -asetuksiin. 
Olisi hienoa, jos saisi yhdeltä 
luukulta apua lainsäädännön 
tulkintoihin. Olemme huoman-
neet jopa kaupunkikohtaisia tul-
kintaeroja lakien suhteen! Pousi 
ja Jokinen toteavat yhdestä suus-
ta.

Myös kuljetuspuolelle tarvit-
taisiin yksi asiantuntijataho, jol-
loin varmasti syntyisi säästömah-
dollisuuksia. Tosin yritys on pääs-
syt hyvin mukaan logistiikkaan. 
Tuotteet menevät kauppoihin ja 
asiakkaille niin Keslogin, Inexin 
kuin Tukonkin kautta.

Mutta Horeca-puoli on haaste, 
varsinkin pääkaupunkiseudulla, 
jossa liikenneruuhkat aiheutta-
vat joskus pahoja yllätyksiä. 
Marja Pousi on mukana Tukku-
torin vetämässä kehityshank-
keessa tilanteen korjaamiseksi.

– Pääkaupunkiseudulle pitäisi 
järjestää terminaali, josta käsin 
voitaisiin hoitaa yhteiskuljetuk-
sia. Näin kuljetettaisiin vähem-
män ilmaa ja enemmän tavaraa, 
Pousi täsmentää.

– Pienelle yrittäjälle myös pak-
kaukset ovat jatkuva haaste. 
Koska tarvittavat määrät ovat 
pieniä, pakkauksia on vaikea 
saada järkevään hintaan, Joki-
nen lisää.

Raija Ahvenainen-Rantala

Pehtoorinnakki on yksi bravuurituotteista.

kuva Pajuniemi
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n Ecuador on saanut nimensä 
päiväntasaajasta, joka halkaisee 
maapallon kahtia pääkaupungin 
Quiton pohjoispuolelta. Ecuador 
on ainoa paikka maailmassa, 
jossa nollaleveyspiiri kulkee 
vuoriston (Andit) ylitse. Tämä on 
mahdollistanut tarkemmat au-
ringon liikkeen havainnot, kuin 
mitä merellä tai viidakossa voisi 
tehdä.

Inkat, jotka aikoinaan hallitsi-
vat maata, pitivätkin aurinkoa 
jumalanaan. Nykymatkailijalle 
Ecuador on tunnettu lähinnä Ga-
lapagos-saarten rikkaasta ja 
omaperäisestä luonnosta. Ruo-
kakaupasta saattaa löytää ecu-
adorilaisia banaaneja, mutta 
muuten ecuadorilainen ruoka ei 
vielä ole löytänyt merireittiä 
Suomeen.

Kielisukulaisuutta?

Suomalaista saattaa kiinnostaa 
inkojen qitsua (quechua) kieli, 
joka on kaukaista sukua suo-
menkielelle. Ruokaan liittyvät 
sanat kuten ”cala” ja ”juuri” ovat 
edelleen aika samanlaisia mo-
lemmissa kielissä. Sana vauva 
lausutaan molemmissa kielissä 
samalla tavalla, vaikka se qitsu-
assa kirjoitetaankin wawa. Yhtä-
läisyyksiä kieltemme väliltä on 
löydettävissä useampi sata.

Tunnetut ja erinomaiset ruuat 
Ecuadorissa ovat katkarapu-che-
vize ja locro de papa -keitto. Kala-
chevize on kansallisruoka naapu-
rimaassa Perussa, mutta erikoi-
sen siitä Ecuadorissa tekevät val-

tavat ravun pyrstöt. Ravun pyrstö 
on helposti yli viisi kertaa isompi 
kuin Suomessa myytävä pakas-
tealtaan serkkunsa. Locro de 
papa on taas todella maukas pe-
runakeitto, joka on soseutettu.

LGG ja Benecol  
tuttuja suomalaisia

Ecuadorissa tunnetaan kaksi 
suomalaista erityisen hyvin: Lac-
tobacillus GG ja Benecol. LGG 
aloitti Ecuadorissa jo vuosia sit-
ten, ja se on erityisen tunnettu 
jogurttihyllyssä. Kukaan ei toki 
tiedä, että LGG on bakteeri. Se 
olisi liian monimutkainen tieto 
kuluttajalle. Paketissa puhutaan 
vain probiootista ja LGG stä. Ja 
onhan se maailman parhaiten 
tutkittu probiootti. Benecol on 
vasta tullut Ecuadoriin, ja se on 
vähemmän tunnettu. Molemmat 
ovat Toni-meijerin tuotteita.

Quitossa suomalaisten asiaa 
edustaa Rene Cruz, suomalai-
sessa Raute-konsernissa vuosia 
työskennellyt herrasmies. Rene 
puhuu suomea sujuvasti, ovat-
han hänen kaksi aikuista lastaan 
suomalaisia. Rene on sivutyö-
nään Suomen kunniakonsuli ja 
ohjaa silloin tällöin ecuadorilai-
set opiskelijat ja matkailijat Suo-
meen sekä auttaa mm. pulaan 
joutuneita aarrelaivoja tutkivia 
suomalaissukeltajia. Rene ker-
too, että Ecuador on kuuluisa 
kahvista, kaakaosta ja katkara-
vuista.

Quitossa on pohjoismainen 
kauppakamari, joka toimii Ruot-

Maailman puolivälissä
sin kunniakonsulaatin tiloissa. 
Ruotsin kunniakonsulin, tohtori 
Galon Abrilin sihteerinä toimii 
hänen vaimonsa Aili, joka puhuu 
erittäin hyvää suomea. Täällä-
kään ei tarvita muita kieliä kuin 
suomea tai toista kotimaista: 
ruotsia.

Galo esitteli seuraavana päi-
vänä hyvän ystävänsä Ecuadorin 
suurimman yliopiston professo-
rin Fernando Sempertequin. 
Hän ei valitettavasti puhu suo-
mea, mutta kertoi tuntevansa 
LGG:n aika hyvin. Ei siksi, että 
sitä myydään maassa, vaan jo ai-
emmalta ajalta: hän oli nuorena 
miehenä Bostonissa Gorbachin 
tutkimusryhmässä. Gorbachin 
nimestä tulee LGG:n toinen G. 

Tapaaminen oli lähes yhtä 
suuri sattuma kuin se, että tapa-
sin USDA:n tutkimuslaitoksessa 
vanhemman herran, joka työs-
kenteli aiemmin A.I. Virtasen 
tutkimusryhmässä Bulevardilla.

Guyaquil on rikastunut öljyllä

Guyaquil on Ecuadorin suurin 
kaupunki. Rannikon trooppinen, 
tasainen kaupunki on vastakoh-
ta aktiivisista tulivuoristaan tun-
netusta, 2800 metriä merenpin-
nan yläpuolella majailevasta 
Quitosta. Autonominen Guya-
quil haluaisi eroon emomaas-
taan. Se on rikastunut öljyllä, ja 
kiistely pääkaupungin kanssa 
vallasta on hyvin tavallista. Siinä 
missä Quito on tunnettu tasa-ar-
vostaan, Guyaquilissa hallitsee 
rikas yläluokka.

Toni-meijeri, joka valmistaa 
LGG- ja Benecol-tuotteita Ecu-
adorissa, on suurimpia yrityksiä 
Guyaquilissa. Meijerin omistaja 
ja hallituksen puheenjohtaja 
María Gloria Alarcón on kau-
pungin tunnetuimpia henkilöitä. 
Rouva on myös kauppakamarin 
puheenjohtaja ja tuntee monet 
latinalaisen Amerikan presiden-
tit. Politiikasta kiinnostunut rou-
va Alarcón kertoi värikkäästi 
Ecuadorin tilanteesta.

Suomessakin on tullut käytyä 
ja yhdessä miehensä kanssa iki-
muistoisella laivamatkalla Tuk-
holmassa. Suomalaiset formula-
tähdet tosin meinasivat kerran 
jäädä Hockenheimissa näkemät-
tä, kun autobahnalla nimet len-
tokentästä ja radasta olivat vain 
saksaksi. Autobahnalla U-kään-
nöksen tekemiseen menee ai-
kaa. 

Euroopan lukuisat kielet he-
rättävät usein hämmennystä la-
tinalaisessa Amerikassa, jota yh-
distää yhteinen espanjan kieli, 
jota monet brasilialaisetkin käyt-
tävät yhteisissä kokouksissa.

Nonstop-lentoja  
kaupunkien välillä

Quiton ja Guayaquilin välillä len-
tää mm. armeijan omistaman 
lentoyhtiön koneita useammin 
kuin Helsingin ja Vantaan kes-
kustan välillä busseja. Neljän-
kympin hintaan koneet ovat 
täynnä, ja jos tähän koneeseen 
ei mahdu niin seuraavaan sitten. 
Systeemi tosin on sama kuin 

Maailma m
austeilla

1
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Elintarvikeuutuuksia tunnetuksi 
tekevä Vuoden Tähtituote -kilpailu 
käynnistyy nyt 19. kerran. 

Kilpailussa ratkaisevat tuotteen
      innovaatiouutuusarvo
      kaupallistamismahdollisuudet
      aistittava laatu

Kilpailuun voivat osallistua Suomessa  
toimivien elintarviketeollisuuden 
yritysten tuotteet, jotka ovat tulleet 
markkinoille 1.10.2007 - 30.9.2008. 

Vähittäiskauppa- ja suurkeittiö-
tuotteet kilpailevat omina sarjoinaan. 
Molemmista valitaan yksi voittaja
Vuoden Tähtituotteeksi 2009. 

Valinnat tekee kymmenjäseninen eri alojen 
asiantuntijoista koottu raati.

Voittajia juhlitaan näyttävästi Elintarvike- 
päivän päätteeksi Helsingin Messu- 
keskuksessa 5.5.2009.

                  Ilmoittaudu 31.1.2009 mennessä. 

lmoittautumisohjeet ja lisätietoa  
osoitteessa www.etl.fi/tahtituote.

Tuotekehityksen huiput esille!

VUODEN
TÄHTITUOTE

2009

Neuvostoliitossa, jota eräs suo-
malaisjohtaja muisteli värik-
käästi:

Kerran Tupolev saapui pahasti 
myöhässä Siperian puoleiseen 
kaupunkiin. Lentokenttävirkaili-
ja napsutteli laskurilla konee-
seen siirtyvien lukumäärän. Nu-
meron näytettyä Tupoleviin mah-
tuvan määrän, jono pysäytettiin 
ja loppuja matkustajia kehotet-
tiin palaamaan seuraavana päi-
vänä. Suomalaisjohtajan valitet-

tua, että hänellä on varaus tähän 
koneeseen, virkailija naurahti: ” 
mutta tämä oli eilinen kone”. 

Trooppisesta Ecuadorista ei 
tosin olisi ollut mitenkään kiire 
pois, vaikka olisi joutunut odot-
telemaan vielä päivän.

Teksti ja kuvat:
Ari Virtanen
Peru
ari.virtanen@
kuopioinnovation.fi

1) Pääkaupungin Quiton lähistöllä on paljon tulivuoria. Viimeksi 
Quito kylpi tuhkassa vuonna 1999. Vähemmän aktiivisten 
tulivuorten kraatereissa voi harjoittaa maataloutta.

2) Ruotsin kunniakonsuli tohtori Galo Abril (vas.) on naimisissa 
suomalaisen kanssa. Suomalaisia asuu Ecuadorin pääkaupungissa 
vain neljä. Tohtori Fernando Sempertegui työskenteli ennen 
Ecuadorin terveysministeriötä mm. Tufts-yliopiston Gorbachin 
ryhmässä, joka löysi Lactobacillus GG–probiootin.

3) Sacha Tomate aka Tamarillo on yksi andien tomaatin 
sukulaisista. Se on lähinnä jälkiruuissa, kuten jäätelössä käytetty 
makea, aromikas hedelmä. Sacha tarkoittaa inkojen kielellä 
”lähes, melkein”.

4) Ecuador sijaitsee nimensä mukaisesti päiväntasaajalla.

3
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n Tuore lääketieteellisen ravit-
semusfysiologian professuuri 
vastaa lisääntyneeseen tarpee-
seen tutkia sairauksien ennalta-
ehkäisyä. Samalla se antaa hy-
vät mahdollisuudet lisätä poikki-
tieteellistä elintarvike-, ravitse-
mus- ja lääketieteen tutkimusta 
ja opetusta.

– Tärkein tehtäväni on ravitse-
mustutkimuksen integroiminen 
lääketieteeseen. Se onnistuu 
hankkimalla ulkopuolista rahoi-
tusta alan hankkeisiin ja herättä-
mällä lääkärikunnan kiinnostus 
ravitsemustieteeseen ja -tutki-
mukseen, Riitta Korpela sanoo.

Valion intresseissä on pitää 
yllä ja lisätä tutkijaverkostoja 
terveystutkimuksen alueella.

– Valio on edelläkävijä, ja ta-
voitteenamme on löytää asian-
tuntijuutta lääketieteellisen ra-
vitsemuksen tutkimukseen. Yri-
tysnäkökulma tuo tutkimustyö-
hön lisää tavoitteellisuutta. Tut-
kijan tärkeimpänä tehtävänä on 
etsiä totuutta, koska pitkällä ai-
kavälillä vain tieteellinen totuus 
on kestävä innovaatioiden poh-
ja, Korpela pohtii.

Terveellisen  
ravitsemuksen maa

Verkostoituminen on monessa 
elintarvikealan organisaatiossa 
vaikuttavalle Korpelalle jo en-
nestään tuttua.

– Tällä hetkellä toimin Ravit-
semustieteen yhdistyksen pu-

heenjohtajana ja Kansainvälisen 
Meijeriliiton IDF:n kansallisen 
komitean puheenjohtajana. Olen 
ollut aktiivinen IDF:n ravitsemus-
asioita luotsaavassa Nutrition 
komiteassa ja useassa ILSIn työ-
ryhmässä.

Riitta Korpela on tullut aiem-
min monelle tutuksi myös toimi-
essaan Elintarviketieteiden seu-
ran hallituksen jäsenenä ja Ra-
vitsemusterapeuttien yhdistyk-
sen puheenjohtajana.

Yksi Korpelan haave on, että 
Suomi olisi tulevaisuudessa 
terveellisen ravitsemuksen 
mallimaa. Siihen päästäksem-
me tarvitsemme monialaista 
yhteistyötä ja kansallista tahto-
tilaa.

– Toivon, että Suomi hyödyn-
täisi parhaalla mahdollisella ta-
valla elintarvike- ja ravitsemus-
osaamisen, eikä hukkaisi mah-
dollisuuksiaan. Meillä on valta-
van hienot edellytykset olla ra-
vitsemustutkimuksen kärkimaa. 
Suomi on myös sopivan kokoi-
nen kliinisen tutkimuksen tekoa 
ajatellen, ja ihmiset ovat kiin-
nostuneita terveydestä.

Terveystutkimusta  
monelta kantilta

Korpela ohjaa myös alan väitös-
tutkijoita lääketieteen tutkimus- 
ja opetuskeskus Biomedicumis-
sa. Sen tiloissa työskentelee 
kaikkiaan yli 200 tutkijaa.

Teknologia-alan mallin mukaan nyt myös elintarviketeollisuus tiivistää yhteistyötä 
yliopistojen kanssa. Tästä on osoituksena Ravitsemuksen tutkimussäätiön lahjoittama 
professuuri, jonka haltijaksi nimettiin Valion tutkimusjohtaja, dosentti, FT Riitta 
Korpela. Helsingin yliopiston lääketieteellisen ravitsemusfysiologian professuuri on 
osa-aikainen, joten Korpela jatkaa myös työtään Valion tutkimusjohtajana.

Ravitsemusfysiologian professori Riitta Korpela:  
Tavoitteena elintarvike- ja lääketieteen 

saumaton
yhteistyö

13Kehittyvä Elintarvike 6•08
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”Terveys alkaa suolistosta –  
niin myös sairaudet”

n Lääketieteellisen ravitsemus-
fysiologian professori Riitta Kor-
pela on tutkijanurallaan pereh-
tynyt erityisesti suoliston tervey-
teen, jossa hänen vankinta osaa-
misaluettaan ovat probiootit 

sekä lisäksi bioaktiiviset peptidit 
verenpaineen ja verisuonten 
kannalta.

Tutkimusjohtajan meriitit ovat-
kin ansiokkaat, pitkälti toistasa-
taa tutkimusjulkaisua arvoste-

– Biomedicumin hienous on 
juuri siinä, että niin monen eri 
alan tutkijat toimivat yhteistyös-
sä. Itse voin tarjota ravitsemus-
asiantuntemusta ja kliinisten 
tutkimusten organisoinnin osaa-
mista tutkimusryhmille, Korpela 
sanoo.

Kymmenkunta valiolaista väi-
töstutkijaa ohjannut Korpela on 
uuden nimityksen myötä valmis 
jatkamaan nuorten tutkijoiden 
opetusta.

Helsingin yliopiston Biomedi-
cumissa tutkitaan muun muassa 
aineenvaihduntasairauksien, 
syöpien ja verenkierto-sairauksi-
en syntymekanismeja sekä kehi-
tetään uusia diagnostisia mene-
telmiä.

– Tällä hetkellä ravitsemusfy-
siologiassa yksi tärkeimmistä 
tutkimuskohteista on metaboli-
nen oireyhtymä ja siihen liittyvät 
häiriöt: ylipaino, heikentynyt so-
kerinsieto, rasva-aineenvaih-
dunnan häiriöt ja kohonnut ve-
renpaine.

Nykyisten kriteerien mukaan 
metabolinen oireyhtymä onkin 
noussut varsinaiseksi kansan-
taudiksi, sillä se koskettaa noin 
kolmasosaa suomalaisista.

Hiottua ravitsemusoppia 
lääkäreille

Yksi uuden professorin tuiki tar-
peellinen tehtävä on lääketie-
teellisen tiedekunnan ravitse-
musopetuksen kehittämistyö. 
Ravitsemus sisältyy lääkärikou-
lutuksessa useampaan eri opin-
tojaksoon, omana kokonaisuu-
tenaan sitä ei opeteta.

– Tarkoituksena on käydä läpi 
lääkäreille suunnattua ravitse-
muskoulutusta ja katsoa, voisi-
ko sitä parantaa ja tehdä mielen-
kiintoisemmaksi ja motivoivam-
maksi.

Tavoitteena on saada tulevat 
lääkärit mieltämään ja muista-
maan ravitsemuksen tärkeä mer-
kitys elimistön hyvinvoinnille.

– Ravitsemus on usein saira-
uksien ennaltaehkäisyä, eikä se 
suinkaan kilpaile lääkehoidon 
kanssa. Terveiden elämäntapo-
jen tukeminen sekä ravitsemus- 
ja lääkehoidon nivominen yh-
teen on tärkeää, Korpela tähden-
tää.

Teksti: Kaisu Meronen
Kuvat: Nina Dodd
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Tärkein tehtäväni on 
ravitsemustutkimuksen 
integroiminen 
lääketieteeseen, 
ravitsemusfysiologian 
professori Riitta Korpela 
tähdentää.
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”Terveys alkaa suolistosta –  
niin myös sairaudet”

Ravitsemuksen tutkimussäätiö
Ravitsemuksen tutkimussäätiön perusti lähes 80 •	
vuotta sitten Kemian tutkimussäätiön nimellä Valion 
pitkäaikainen laboratorionjohtaja Artturi I. Virtanen.

Säätiön talous perustuu metsätuottoihin •	
ja Valion lahjoituksiin.

Valion ja Milkan muodostama Ravitsemuksen tutkimus-•	
säätiö rahoittaa lääketieteellisen ravitsemusfysiologian 
professuurin viiden vuoden määräajaksi Helsingin 
yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa.

Professuuri oli julkisesti haussa ja täytettiin •	
yliopiston normaalien prosessien mukaisesti.

tuissa lehdissä ja menestyksek-
käitä terveysvaikutteisia maito-
valmisteita markkinoilla. Korpe-
lan kansainväliseen tutkimus-
verkostoon kuuluu alallaan ar-
vostettuja ja tunnettuja tutkijoi-
ta.

– Ajankohtaisia tutkimusaihei-
ta on tällä hetkellä probioottien 
merkitys ruoansulatuskanavan 
sairauksien ehkäisyssä ja vas-
tustuskyvyn muodostumisessa. 
Myös bioaktiivisten peptidien 
rooli verisuoniterveydessä, sekä 
maitoproteiinien merkitys pai-
nonhallinnassa ja metabolisessa 
oireyhtymässä kiinnostavat, Kor-
pela sanoo.

Korpelan mukaan suolisto on 
tärkein immuunipuolustuksen 
elin.

– Ruoansulatuskanava kohtaa 
useimmiten ensimmäisenä ym-
päristön vieraat aineet. Immuu-
nivaste, johon kuuluvat pato-
geenien tunnistus- ja muistijär-
jestelmät, rakentuu ruoansula-
tuskanavan kautta.

Korpelan kiinnostus tutkimuk-
seen syttyi jo Viikin opintojen ai-
kana.

– Aloittelin tutkimusuraani 
työskennellessäni Fazerilla ruis-
leivän ja kuidun terveysvaiku-
tusten parissa. Väitöskirjan te-
kemisen aikana huomasin, että 
haluan perehtyä syvällisemmin 
suoliston terveyteen. Valiolla 
tarjoutui tähän tilaisuus 1990-lu-
vun alussa. Tulin taloon samana 
vuonna, kun ensimmäiset ter-
veysvaikutteiset Gefilus-tuotteet 
tuotiin markkinoille.

Reilussa 15 vuodessa suolis-
ton terveyden tutkimuksessa ja 
terveysvaikutteisten elintarvik-
keiden kehitystyössä on menty 
suuri harppaus eteenpäin. Ny-
kyisin Valion lisensoimia luon-
nollista vastustuskykyä lisääviä 
LGG® -tuotteita on saatavilla yli 
40 maassa, ja terveysvaikutteis-
ten tuotteiden valikoima on laa-
jentunut myös kolesterolia ja ve-
renpainetta alentaviin (Evolus®) 
sekä painonhallinnassa (Pro-
feel®) auttaviin tuotteisiin.

Helsingin yliopisto
Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia
www.helsinki.fi/palmenia

Ennakkomarkkinoinnissa: Elintarvikealan tuotekehi-
tysasiantuntija (F.E.C) 24 op (alkaa huhtikuussa 2009)

Koulutusohjelmalla haetaan elintarvikealan tuotekehityk-
sestä kiinnostuneita koulutettavia pk-yritysten käytännön 
tuotekehitystehtäviin. Koulutusohjelman tavoitteena on 
uuteen osaamiseen ja sen tuomaan jatkuvuuteen perustuva 
pysyvä työsuhde.

Rekrytointiohjelmaan sisältyy yrityksen tuotekehitystä tukevaa 
täydennyskoulutusta yhteensä 2 kuukautta ja tuotekehitystyötä 
yrityksissä 7 kuukautta. Aiheina on mm.:
• Tuotekehitysprojektin ja -prosessin johtaminen
• Suunnittelu ja valvonta
• Asiakaslähtöisyys, menestystekijät ja alan trendit
• Terveysvaikutteisten elintarvikkeiden kehittäminen
• Ruokaturvallisuusjärjestelmät, hygieniaosaaminen, säilyvyys
• Tuotekehitystoiminnan hallintajärjestelmän rakentaminen
• Osaston rakentaminen ja osallistuminen kansainvälisille 
   messuille

Koulutus on tarkoitettu elintarvikealan korkeakoulun suoritta-
neille työttömille tai työttömyysuhan alaisille ammattilaisille.

Lisätietoja: 
Suunnittelija Irma Isotalo, irma.isotalo@helsinki.fi, 
p. (09) 191 54076 tai 040 825 6751
Koulutussihteeri Merja Illi, merja.illi@helsinki.fi,
p. (09) 191 54056

http://www.helsinki.fi/palmenia  ja www. mol.fi

Vuoden suurin ja odotetuin 
elintarvikealan asiantuntijoiden 
koulutustapahtuma
Kuusi rinnakkaisohjelmaa, yhteensä yli 40 alustusta
Tapahtuman teemoina mm. 
•	 Ilmaston muutos ja vastuullisuus;  

elintarvikeketjun uudet vaikuttimet
•	 Raportoinnin ja ennustamisen uudet järjestelmät
•	 Kuluttajatutkimus ja markkinatieto T&K-toiminnan moottorina
•	 Miten toimia Venäjällä?
•	 Ajankohtaista elintarvikelainsäädännöstä 
•	 Mitä uutta HoReCa-alalla?
•	 ym., ym.

Alustajina jälleen alan kotimaiset ja kansainväliset huiput. 

Ja lopuksi Vuoden 2009 Tähtituotteet -kilpailun finaalijuhla. 

Merkitse päivä heti kalenteriisi.
Ohjelman rakenteeseen ja alustavaan sisältöön voit tutustua ja 
myös ilmoittautua jo nyt kätevästi netissä  
www.etl.fi/tapahtumia. Vuoden 2008 aikana ilmoittautuneet ovat 
tilaisuuden VIP-henkilöitä ja saavat aikaisen ilmoittautujan lahjan.  
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Amerikassa yhteistyö val-
tiollisten tutkimuslaitos-
ten kanssa tuo paikallis-
tuntemusta tuotteistuk-
sen tueksi.

kuva Jari Toivo

n Valtiolliset tutkimuslaitokset 
tarjoavat monipuolisella osaa-
misellaan hyödyllisen kumppa-
nuuden tutkimuksen ja innovaa-
tiotoiminnan tueksi. Suomesta 
katsoen houkuttelevaa on niiden 
laaja-alaisuus ja paikallistunte-
mus, jota aina tarvitaan vieraille 
markkinoille pyrittäessä.

Markkinoiden ja kuluttajan 
ymmärtäminen on välttämätön-
tä kaupallistamisen kannalta. Li-
säksi useiden tuotteiden ja tek-
nologioiden kohdalla tarvitaan 
paikalliset viranomaishyväksyn-
nät, esimerkiksi ravintointerven-
tioin todennettu näyttö väitetys-
tä terveysvaikutuksesta.

Omistuskysymykset 
neuvoteltava alussa

Varsinkin ulkomaista yhteistyötä 
suunniteltaessa immateriaalioi-
keuksiin (IPR) liittyvät kysymyk-
set tulee ottaa esiin heti alku-
metreillä, jotta vältytään yllätyk-
siltä myöhemmässä vaiheessa. 
Amerikkalainen lainsäädäntö 
poikkeaa oleellisesti suomalai-
sesta ja eurooppalaisesta IPR-
lainsäädännöstä.

Amerikassa on myös ero siinä, 
onko tutkimusyhteistyökumppa-
ni valtiollinen toimija vai osaval-
tiolainsäädännön alainen tai yk-
sityinen laitos. Valtiolliset tutki-
muslaitokset noudattavat yhte-
näisiä periaatteita, yliopistomaa-
ilmassa säännöstö sitä vastoin 
vaihtelee. Vaikka yleisperiaat-
teena on, että yhdessä tehty ja 
keksitty myös omistetaan yhdes-

sä, yllätyksiä voi olla edessä, 
kun yhdessä tekemistä ja eri 
osapuolten roolia tulkitaan eri 
tavalla.

Valtiolliset tutkimuslaitokset 
käsittelevät omistuskysymyksiä 
pitkälti samoin periaattein kuin 
meillä on totuttu. Niillä ei kuiten-
kaan ole lainmukaista mahdolli-
suutta myydä omaa omistus-
osuuttaan ulkomaiselle yhteis-
työkumppanille. Esimerkiksi suo-
malainen yritys voi saada sopi-
muksella yksinoikeuden tulok-
sen hyödyntämiseen, mutta ei 
voi ostaa kokonaan patenttia tai 
oikeuksia itselleen.

Maatalousministeriöllä 
monipuolista osaamista 

Yhdysvaltain maatalousministe-
riön tutkimusosasto (U.S. De-
partment of Agriculture, Agricul-
tural Research Service eli USDA/
ARS) on keskittynyt elintarvike- 
ja elintarviketuotannon tutki-
mukseen.

Laitoksella on toimipisteitä eri 
puolilla maata ja esimerkiksi ra-
vitsemustutkimus on keskitetty 
kuuteen toimipaikkaan, joista 
osa toimii kiinteässä yhteistyös-
sä yliopistojen kanssa – osin 
jopa niin, että tutkijat tekevät 
töitä sekä yliopistolle että USDA/
ARS:lle. Merkittävänä etuna on, 
että tämä antaa joustavuutta pe-
rustutkimuksen ja soveltavan 
tutkimuksen välillä.

USDA/ARS on monipuolinen 
yhteistyökumppani niin akatee-
miselle tutkimusryhmälle kuin 
yrityksellekin. Tutkimus on luon-
teeltaan soveltavaa, ja pyrkimyk-
senä on löytää kaupallistettavia 
ratkaisuja kuluttajien tarpeisiin.

Yhteistyötä on mahdollista 
tehdä monella tasolla ja tavalla. 
Yritykselle isoin hyöty voi olla 

tuotekehitysyhteistyöstä ja tek-
nologiansiirrosta, kun taas tutki-
musorganisaatioiden välinen yh-
teistyö pitää usein sisällään tut-
kijavaihtoa, jossa osaamista ja 
kokemuksia siirtyy molemmin 
puolin. Yrityksillä on myös mah-
dollisuus teettää tilaustutkimus-
ta, esimerkiksi ravintointerventi-
oita omilla tuotteillaan.

Yhteistyössä tehtävän tutki-
muksen kustannukset ovat var-
sin kohtuulliset, sillä tulosten 
ollessa julkisia USDA/ARS voi 
itse kattaa puolet kuluista. 
Luottamuksellisen tilaustutki-
muksen kustannukset ovat sa-
maa suuruusluokkaa keskieu-
rooppalaisten tutkimusorgani-
saatioiden tarjoamien palvelu-
jen kanssa.

Amerikassa yhteistyö  
on välttämätöntä

Tekes on luonut toimivat yhteistyösuhteet Yhdysvaltain 
maatalousministeriön tutkimusosaston (USDA/ARS) kanssa. 
Toimialajohtaja Ari Grönroos kävi lokakuussa 2008 
neuvottelemassa elintarvikeyritysten yhteistyömahdollisuuksista 
USDA/ARS:n tutkimusohjelmien kanssa.
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NIH on merkittävin rahoittaja 
terveystutkimuksessa

National Institutes of Health 
(NIH) on 27 suhteellisen itsenäi-
sen instituutin yhteenliittymä, 
jonka vuosibudjetti on mahtava, 
28 miljardia dollaria. NIH:n tutki-
musalueena on laajasti lääketie-
teellinen ja terveyteen kohdistu-
va tutkimus. Elintarvike- ja ravit-
semustutkimusta tehdään mo-
nessa instituutissa, mm. lihavuu-
teen ja diabetekseen liittyen.

Vaikka NIH on merkittävä tut-
kimuslaitos, käytetään kokonais-
budjetista omaan tutkimukseen 
vain kymmenesosa. Valtaosa ra-
hoituksesta ohjataan kilpail-
tuun, eri yliopistoissa ja tutki-
muslaitoksissa sekä yrityksissä 
tehtävään tutkimukseen.

NIH on monipuolinen ja poik-
keuksellinenkin rahoittaja, sillä 
se voi tarjota rahoitusta myös ul-
komaisille toimijoille. Suomessa 
onkin useita NIH:n rahoitusta 
saavia tutkimushankkeita. Viime 
vuosina suomalaiset tutkimus-
ryhmät ovat saaneet rahoitusta 
noin kahdeksan miljoonaa dolla-
ria vuodessa, liittyen mm. diabe-
testutkimukseen. Hankekoko on 
sadoista tuhansista muutamaan 
miljoonaan dollariin.

Suomalaisilla olisi varmasti ki-
rittävää NIH:n rahoitusmahdolli-
suuden hyödyntämisessä, sillä 
esimerkiksi ruotsalaisten saama 
rahoitus on yli kaksinkertainen. 
Käytännössä hankkeiden tulee 
olla yhteistyöhankkeita, joissa 
on mukana amerikkalainen 
kumppani.

Tutkimushankkeessa, jossa 
on mukana yritys ja jonka tavoit-
teena on tutkimustulosten kau-
pallistaminen Amerikassa, on 
paikallisen kumppanin mukana-
olo muutoinkin lähes välttämä-

Amerikassa yhteistyö  
on välttämätöntä

töntä. Paikallista asiantunte-
musta tarvitaan markkinoiden 
ymmärtämisessä, mutta myös 
lupakäsittelyjen luotsaamises-
sa. Joskus tutkimuksen ohella 
yhtä suuri hyöty tuleekin yhteis-
työverkoston kautta – voi löytyä 
niin teknologian lisensoija kuin 
oman tuotteen paikallinen edus-
taja ja jakelija.

Tekesiltä apua yhteyksien 
synnyttämiseen

Tekes on luonut valmiuksia sekä 
USDA/ARS:n että joidenkin 
NIH:n instituuttien kanssa yh-
teistyötä helpottamaan. Yhteis-
työmahdollisuuksia on niin tut-
kimusryhmille kuin yrityksille-
kin. Yhteistyönä tehtävä tutki-
mus on luonnollista, kun tavoit-
teena on tuotteistus Amerikassa.

Toisaalta yhteistyöstä on hyö-
tyä, vaikka Amerikka ei omana 
kohdemarkkinana olisikaan mer-
kittävä. Laajalti, muillakin mark-
kinoilla, hyödynnettävää osaa-
mista voi saada vaikkapa kulut-
tajakäyttäytymiseen ja liiketoi-
mintamalleihin tutustumalla.

Samoin amerikkalaisilta toi-
mijoilta saattaa löytyä valmista 
uutta teknologiaa, jota voidaan 
hyödyntää kotimaisessa tuotan-
nossa. Tekes auttaa yhteyksien 
synnyttämisessä niin kotimaas-
sa kuin Amerikan mantereelta-
kin käsin. 

Jari Toivo
Attache, Science and 
Technology
Embassy of Finland/Tekes
Washington, DC
jari.toivo@tekes.fi

Lisätietoja:
www.ars.usda.gov
www.nih.gov
www.tekes.fi
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n Elintarvikealan sairauspoissa-
olojen vähentämiseksi on läh-
detty miettimään, pitäisikö toi-
minnan tehostamiseen ja hyvin-
voinnin kehittämiseen liittyvät 
toimenpiteet suunnata entistä 
enemmän työn arjen kehittämi-
seen (sosiaalinen pääoma, vai-
kutusmahdollisuudet, oikeuden-
mukaisuus jne.).

Uusimmat tulokset Elintarvi-
kealan tuottavuustalkoot 2007–
2009 -tutkimus- ja kehityshank-
keessa vahvistavat tätä käsitys-
tä. Hankkeessa pureudutaan 
alan korkeiden sairauspoissolo-
jen syihin.

Sairauspoissaolojen  
taustalla useita syitä

Hankkeessa on selvinnyt, että 
korkeammat sairauspoissaolot 
ovat yhteydessä työpaikan 
suurempiin ilmapiiriongelmiin, 
heikommaksi koettuun esimies-
työskentelyyn, vähäisempään 
ihmisten huomioon ottoon 
sekä toiminnan jatkuvan pa-
rantamisen käytäntöjen puut-
tumiseen.

Hyvällä työn organisoinnilla 
havaittiin olevan myönteinen yh-

teys työpaikan ilmapiiriin, hyvin-
vointiin sekä siihen, kuinka hyvin 
henkilö kokee pystyvänsä työs-
kentelemään ammatissaan van-
huuseläkeikään asti. Työelämän 
laadulla näyttäisi olevan suuri 
merkitys siten myös ennenaikai-
sen eläköitymisen kannalta.

Erityisen tärkeää tämä on elin-
tarvikealalle, jossa vain joka toi-
nen (45 %) arvioi selviävänsä 
työssään eläkeikään saakka. 
Vastaava luku teollisuudessa ja 
muilla aloilla on 77 %.

Käytännön keinoja ja 
kokemuksia

Hankkeessa mukana oleviin yri-
tyksiin on perustettu hankkeen ai-
kana kuukausittain kokoontuvia, 
koko henkilöstöstä koostuvia vaih-
tuvajäsenisiä pienryhmiä (5–8 
henkilöä), aihekohtaisia työryhmiä 
ja esimiesryhmä. Niiden kautta 
koko henkilöstö on haluttu saada 
marginaalisin kustannuksin syste-
maattisesti osallistumaan oman 
työpaikkansa kehittämiseen.

Pienryhmät ovat toimineet eri-
tyisesti arjen kehittämisen aree-
nana. Niissä on vuoden aikana 
tuotettu parhaimmillaan lähes 

100 kehittämisideaa. Näistä val-
taosa on ollut oman työn suju-
vuutta tai tavalla tai toisella säh-
läystä vähentäviä asioita, mutta 
joukossa on ollut myös paljon 
jopa konsernitason toimintamal-
leiksi siirtyneitä asioita.

Työyhteisön aktivoituminen ja 
keskustelukulttuurin kääntämi-
nen avoimeksi jatkuvan paranta-
misen kulttuuriksi vaatii toimi-
van foorumin (esim. tiimipalave-
rin), jossa on tilaa ja aikaa ihmis-
ten omille asioille ja jossa tehdyt 
kehittämisehdotukset myös joh-
tavat tehokkaasti käytännön toi-
menpiteisiin.

Pienryhmä on käytännössä 
usein tarjonnut tällaisen fooru-
min. Yllättävää on ollut se, että 
vaikka periaatteessa johtamis-
järjestelmä on ollut kunnossa ja 
kanavat erilaisten työtä koskevi-
en asioiden esille tuomiseen ole-
massa, eivät ne käytännössä 
näytä olevan riittäviä. Näin erään 
yrityksen pienryhmäläinen arvioi 
hankkeen ja pienryhmätoimin-
nan vaikutuksia omassa työyh-
teisössään:

– Enemmän ja enemmän ruve-
taan ryhmissä puhumaan bis-
neksestä. Enemmän ajatellaan 
isossa pyörässä. Nähdään, että 
työpaikka on tärkeä ja ollaan 
kiinnostuneita yrityksen tulevai-
suudesta. Ensimmäisissä pien-
ryhmien kokoontumisissa jupu-
tettiin, että ”ihan sama”…

avain sairauspoissaolojen vähentämiseen

Työn arjen merkityksestä sairastuvuuteen, jopa 
mielenterveysongelmiin, on viime vuosilta vahvaa 
tutkimusnäyttöä. Arviolta kolmannes poissaoloista onkin 
ehkäistävissä työelämän laatua parantamalla.

Arjen kehittämisessä

Pienryhmätyöskentely on 
osoittautunut erittäin toimi-
vaksi menetelmäksi kehittää 
työyhteisöä.

kuva: Vaasan & Vaasan kuva-arkisto

Hankkeen aikana yrityksiin on 
syntynyt myös uudenlaista yh-
teistoimintakulttuuria, jossa työn-
antaja ja työntekijäpuolen vas-
takkainasettelusta on siirrytty 
entistä enemmän yhteen hiileen 
puhaltamiseen. On muun muas-
sa luotu toimintamalli investoin-
tien suunnitteluun ja käyttöön-
ottoon siten, että kaikki asian-
osaiset ovat systemaattisesti 
mukana mahdollisimman var-
haisessa vaiheessa prosessia. 
Tästä toimintamallista on jo ehti-
nyt tulla runsaasti erittäin hyviä 
kokemuksia ja merkittäviä talou-
dellisia säästöjä.

Työsuojeluasioissa on nous-
sut esiin muun muassa työsuoje-
lun huono tunnettuus. Työsuoje-
lu on mielletty jopa työtä vai-
keuttavaksi asiaksi. Yksittäisistä 
toimintamalleista merkittävim-
piä ovat arjessa aidosti toimivat 
välittömään reagointiin perustu-
va läheltä piti -tilanteiden rapor-
tointimalli ja varhaisen tuen mal-
li. Näiden mallien aktivointi tu-
lisikin olla jokaisen yrityksen 
työlistalla, niin merkittäviä hyö-
tyjä niistä molemmista on sel-
västi havaittavissa.

Yhteistoiminnan kulttuurille 
yrityksissä tilausta

Hankkeen aikainen kokemus 
osoittaa, että osallistuvissa yri-
tyksissä erilaiset järjestelmät 
ovat periaatteessa kunnossa. 
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n Elintarvikealan tuottavuustal-
koot 2007–2009 on elintarvike-
alan korkeisiin sairauspoissa-
oloihin pureutuva, Helsingin yli-
opiston koordinoima tutkimus- 
ja kehityshanke. Sen tavoitteena 
on luoda käytännön työkaluja 
poissaolojen alentamiseen ja 
yhdistää työelämän laatua pa-
rantavat hyvät arjen käytännöt 
sekä työsuojelun ja työterveys-
huollon toimintamallit ohjelmak-
si ja osaksi yritysten johtamisjär-
jestelmiä.

Hankkeessa tarkastellaan myös 
poissaolojen kustannuksia sekä 
niiden alentamisen panos-hyö-
tysuhdetta ja työelämän laadun 
kehittämisen taloudellisia vaiku-
tuksia. Sen piiriin kuuluu yli 
30 000 henkilöä. Hankkeen käy-

tännön tulokset julkaistaan 
hankkeen valmistuttua elintarvi-
kealan työalatoimikunnan kaut-
ta. Tämän jälkeen tavoitteena on 
soveltaa uusia työelämän kehit-
tämisen työkaluja myös muille 
toimialoille – niin kansallisesti 
kuin kansainvälisestikin.

Hankkeeseen osallistuu yh-
deksän elintarvikealan yritystä: 
A-Pihvi Kuopio Oy, HK Ruokatalo 
Oy, Krunex Oy, Pajuniemi Oy, 
Saarioisten Lihanjalostus Oy, 
Suomen Sokeri Oy, Vaasan & 
Vaasan Oy, Valio Oy ja V&S Fin-
land Oy.

Yhteistyökumppaneina ovat 
tapaturma- ja eläkevakuutusyh-
tiöiden lisäksi myös Howden In-
surance Brokers Oy, Aon Finland 
Oy, eri tieteenalojen asiantunti-

joita yliopistoilta sekä Työturval-
lisuuskeskuksen elintarvikealan 
Työalatoimikunta, jossa ovat 
mukana mm. keskeisten työ-
markkinajärjestöjen edustajat 
(ETL, MVL, SEL, TU).

Hankkeen rahoittajia ovat sii-
hen osallistuvien tahojen lisäksi 
Työsuojelurahasto ja Työelämän 
kehittämisohjelma TYKES. Han-
ke on jatkoa elintarvikealan tut-
kimus- ja kehitysohjelmalle, jos-
sa sairauspoissaolot, hävikki ja 
häiriöt onnistuttiin marginaalisin 
kustannuksin jopa puolittamaan.

Lisätietoja:
Tuula Eloranta
tutkimusjohtaja
p. 050 555 0234
tuula.eloranta@helsinki.fi

Mikä on Elintarvikealan  
tuottavuustalkoot -hanke?

Niiden arjen toimivuudessa on 
vain kehitettävää. Yrityksissä on 
myös paljon erilaisia ohjeita, 
mutta niitä ei riittävästi noudate-
ta. Käytännössä heikoin lenkki 
näyttääkin olevan asioiden käy-
täntöön viennissä.

Lisäksi yrityksen ja sen sidos-
ryhmien, kuten työterveyshuol-
lon ja vakuutusyhtiön, välisessä 
toiminnassa ja sen ymmärtämi-
sessä on vielä parannettavaa. 
Myös yhteistoimintaan perustu-
va jatkuvan parantamisen kult-
tuuri on näyttänyt yrityksissä 
puuttuvan, vaikka sen tarpeelli-
suus ja tärkeys on tiedostettu.

Jokainen hankkeeseen osallis-
tuva yritys onkin nyt ottanut 
pienryhmätoiminnan yhdeksi 
toimintatavakseen jossain muo-
dossa. Parhaimpiin tuloksiin jo 
tässä vaiheessa on päästy yksi-
köissä, joissa henkilöstö on otet-
tu mahdollisimman laajasti ke-
hittämiseen mukaan ja joissa 
hankkeen sisäinen vetäjä on ol-
lut aktiivinen.

Vaasan & Vaasan Oy on ollut 
mukana pienryhmämallin kehi-
tystyössä ja edellisessä tutki-
mus- ja kehityshankkeessa. Yri-
tys on ehtinyt laajentaa pienryh-

mätoiminnan kaikkia Suomen 
yksiköitään koskevaksi. Pienryh-
mätoiminta on omalta osaltaan 
edesauttanut yrityksen hyvää 
kehitystä sairauspoissaolojen 
osalta. Sairauspoissaolot ovat 
laskeneet systemaattisesti yksi-
köissä, joissa pienryhmätoimin-
ta on ollut aktiivista. Poissaolot 
ja tapaturmat ovatkin yritykses-
sä nyt historiallisen alhaalla.

Vaasan & Vaasan leipomoi-
den henkilöstöpäällikkö  kokee 
pienryhmätoiminnan parhaim-
maksi anniksi sen, että ongelma-
kohdat saadaan esiin ja työnte-
kijät osallistumaan oman työnsä 
kehittämiseen.

– Pyrimme pienryhmätoimin-
nassa ensisijaisesti tarttumaan 
asioihin ja saamaan ne pienetkin 
työelämää rasittavat mutrut esiin. 
Ennemmin kompastumme pie-
niin kiviin kuin vuoriin, hän tote-
aa.

Myös hiljaisen tiedon esiin 
saamisen hän katsoo pienryh-
missä tärkeäksi.

– Työntekijöillä on valtava 
määrä todella arvokasta, hiljaista 
tietoa. Pienryhmätoiminnan avul-
la pyrimme saamaan tärkeän tie-
don talteen, hän tarkentaa.

Tutkimusjohtaja, pienryhmä-
mallin luoja, Tuula Eloranta us-
koo, että toimialasta tai kohde-
maasta riippumatta, jokaiseen 
yritykseen on mahdollista luoda 
tavalla tai toisella systemaatti-
nen pienryhmätoiminnan malli, 
vaikka työ onkin haasteellista ja 
uudenlaista ajattelutapaa vaati-
vaa.

Haasteet jatkossa

Hanke on nyt edennyt yli puo-
len välin. Jo nyt on löydetty pal-
jon heikkoja lenkkejä ja hyviä 
käytäntöjä sekä työkaluja. Myös 
yhtenäinen toimintaohjelma 

poissaolojen alentamiseen ke-
hittyy hyvää vauhtia.

Erilaisten toimenpiteiden pa-
noshyöty-suhteiden arvioinnissa 
ja ns. sähläyskustannusten tar-
kastelemisessa ei ehkä ole vielä 
päästy riittävän syvälle. Vertailu-
kelpoisten laskennallisten tulos-
ten saaminen on havaittu haas-
teelliseksi. Aiheesta on tosin jo 
nyt jatkohankkeita suunnitteilla.

Myös alalle äärimmäisen tär-
keä työelämäkaareen kokonais-
hallinta vaatii varmasti lisää jat-
kotyöstämistä. Hankkeen päät-
tyessä seuraavat myös hyvien 
käytäntöjen ja toimintaohjelman 
levittämisen haasteet. Miten oh-
jelman parhaat tuotokset saa-
daan myös muiden elintarvike-
yritysten käyttöön? 

Hankkeeseen osallistuvat yri-
tykset ovat erittäin sitoutuneita 
asioiden eteenpäin viemiseen ja 
ennakkoluulottomasti kehittä-
misessä mukana. Jatkossa urak-
kaan haastetaan niin tämän leh-
den lukijakunta kuin muutkin 
alan yritykset. Hankkeesta ja sen 
tuloksista tullaankin jatkossa 
kertomaan lisää Kehittyvä Elin-
tarvike -lehdessä.

Johanna Holopainen
tutkija
Taloustieteen laitos
Helsingin yliopisto
johanna.m.holopainen@
helsinki.fi

Tuula Eloranta
tutkimusjohtaja
Taloustieteen laitos
Helsingin yliopisto
tuula.eloranta@helsinki.fi

Elintarviketeollisuudessa sairastetaan paljon
Elintarviketeollisuus johtaa edelleen •	
teollisuuden sairauspoissaolotilastoja.

Työajasta sairauspoissaolojen osuus on 7,3 % ja niiden •	
kustannukset noin 250–300 miljoonaa euroa vuodessa.

Tapaturmien osuus tästä on vain 0,4 %.•	

Erilainen toiminnan häiriöistä johtuva sähläys  kuormittaa •	
henkilöstöä entisestään.

Sen suorat kustannukset – esimerkiksi virheiden korjaus, •	
päällekkäiset tai muuten huonosti organisoidut työt, 
puutteellisesti toimivat prosessit, hävikki jne. – ovat arvioiden 
mukaan keskimäärin 12–20 % eli jopa 1–1,7 miljardia 
euroa vuodessa elintarviketeollisuuden liikevaihdosta.
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n Pienryhmätoiminta alkoi Vaa-
san & Vaasan tuotannossa 
2000-luvun alussa. Työntekijät 
kokoontuvat noin 6–8 henkilön 
ryhminä miettimään omaan työ-
hönsä liittyviä asioita. Työsken-
telytapa on ratkaisukeskeinen, 
ja ryhmässä toteutetaan tasa-ar-
voisen keskustelun periaatteita.

– Yhdessä on opittu ratko-
maan ongelmia ja ottamaan vas-
tuuta. Toiminnan laadun parane-
minen on näkynyt muun muassa 
hävikin pienenemisenä ja tuo-
tannon tehostumisena. Mainit-
takoon, että saimme vuonna 
2006 Henry ry:n (henkilöstöjoh-
don ja -ammattilaisten yhdistys) 
vuoden henkilöstöteko -palkin-
non pienryhmätoiminnasta, hen-
kilöstöpäällikkö Marja Vierula 
Vaasan & Vaasan Oy:stä kertoo.

Hän muistuttaa, että pelkäs-
tään koulutuksen varaan ei ke-
hittämistä voida jättää, vaan jo-
kainen on omalta osaltaan vas-
tuussa oppimisestaan. Suuri osa 
siitä tapahtuu työn ohessa.

Koulutus laajaa ja kattavaa

Vaasan & Vaasan Oy:llä on Suo-
messa noin 1 400 työntekijää. 
Henkilöstön kehittämishank-
keissa on vuosittain vähintään 
puolet henkilöstöstä (pienryh-
mätoiminta) ja varsinaisessa 
koulutuksessa noin kolmasosa. 
Lisäksi on koko konsernia kos-
kevaa koulutusta.

Koulutus on käytännössä 
työssä oppimista, tutkintotavoit-
teisia koulutuksia sekä lyhytkes-
toisia koulutustilaisuuksia, joita 
järjestävät sekä ulkopuoliset 
että yrityksen omat kouluttajat.

Parhaillaan on meneillään 
elintarviketekniikan erikoisam-
mattitutkintoon valmentavaa 
koulutusta, kielikoulutuksia, 
kulttuurivalmennusta, neuvotte-
lu- ja ostokoulutusta sekä esi-
miestyön ja johtamisen kehittä-
misen valmennuksia.

Elintarviketekniikan erikois-
ammattitutkinto on opetushalli-
tuksen valvomaa tutkintotavoit-
teista koulutusta, jossa on mu-
kana 15 tuotannon esimiestä.

– Koulutuksen järjestäjänä on 
ollut AEL, joka valvoo, että tut-
kintovaatimukset täyttyvät. Si-
sältö on rakennettu yhdessä si-
ten, että saamme mukaan yrityk-
selle tärkeitä asioita. Kouluttaji-
na toimivat sekä yrityksen että 
AEL:n kouluttajat. Koulutuksen 
päätyttyä opiskelijat antavat 
näytön osaamisestaan omalla 
työpaikallaan, Marja Vierula tar-
kentaa.

Kulttuurivalmennuksessa ovat 
olleet ne työntekijät, joiden työs-
kentelypaikka on Suomessa, mut-
ta jotka työskentelevät paljon eri-
laisissa projekteissa muun muas-
sa Baltian maissa. Valmennuk-
sessa on käyty läpi eri maiden 
kulttuurisia eroavaisuuksia ja nii-
den taustoja, tapaa tehdä työtä, 
hierarkkisia rakenteita yms.

– Itsellekin oli varsin valaise-
vaa huomata, miksi tietyt asiat 
olivat olleet hiukan hankalia esi-
merkiksi Liettuassa. Toisin sa-
noen toimii helposti hyväksi ha-
vaitsemallaan tavalla huomaa-
matta toisten toimintaan vaikut-
tavia taustoja, Vierula sanoo.

Valmentava koulutus 
hyödyllistä

Yritykselle ja henkilöstölle on 
eniten hyötyä koulutuksesta, 
joka liittyy yrityksen strategian 
toteuttamiseen ja jonka avulla 
voi kehittää omaa työtään ja 
osaamista suhteessa tulevai-
suuden tarpeisiin.

Marja Vierulan mielestä hyö-
dyllisimpiä koulutuksia on ollut 
leipomoteollisuuden ammatti-
tutkintoon valmentava koulutus. 
Koulutus kestää noin vuoden, ja 
sen päätteeksi opiskelijat suorit-
tavat näyttötutkinnon omalla 
työpaikallaan.

– Ryhmät on koottu siten, että 
opiskelijat ovat eri leipomoista, 
jolloin tiedonvaihto ja verkottu-
minen paranevat huomattavasti. 
Tutkinnon suorittaminen lisää 
ammattiylpeyttä ja varmistaa 
osaltaan edelläkävijyyttä. Val-
mentavan koulutuksen aikana 
olemme voineet viedä keskite-
tysti läpi uusia toimintamalleja 

Pienryhmätoiminta on tuonut hyviä tuloksia  
Vaasan & Vaasan Oy:ssä

sekä vahvistaa strategian mu-
kaista toimintaa.

Vaasan & Vaasan on järjestä-
nyt opetushallituksen valvomaa, 
tutkintojen suorittamiseen val-
mentavaa koulutusta jo kymme-
nen vuoden ajan. Kouluttajina 
toimivat sekä oppilaitosten että 
yrityksen omat kouluttajat. Yk-
sittäisissä tapauksissa voidaan 
suorittaa alempia ja ylempiä kor-
keakoulututkintoja, joissa jär-
jestelyt ovat tapauskohtaisia.

Toivelistalla monenlaista 
koulutusta

Koulutukseen käytettävä raha-
määrä vaihtelee vuosittain huo-
mattavastikin.

– HR koordinoi koulutuksen 
suunnittelua ja toteutusta ja te-
kee johtoryhmälle esityksiä yksi-
köistä saatavien palautteiden ja 

kehittämisehdotusten pohjalta, 
Marja Vierula kertoo.

Koulutuksen toivelistalla on 
muun muassa johtamiseen ja 
esimiestaitojen kartuttamiseen 
liittyvää koulutusta sekä koulu-
tusta, joka vahvistaa leivonta- ja 
projektiosaamista.

– Koulutukset pyritään yleen-
sä toteuttamaan räätälöityinä si-
ten, että niihin liittyy kiinteänä 
osana työssä oppiminen. Rahoi-
tusmahdollisuuksia selvitään si-
ten, että voidaan käyttää sekä 
yrityksen että yhteiskunnan ra-
hoitusta, Marja Vierula toteaa.

Hän tähdentää työhyvinvoin-
nin liittyvän olennaisena osana 
siihen, että tuntee hallitsevansa 
oman työnsä, tietää mitä odote-
taan ja ymmärtää oman työn 
merkityksen kokonaisuuden 
kannalta.
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Marja Vierulan mielestä hyödyllisimpiä koulutuksia on ollut leipo-
moteollisuuden ammattitutkintoon valmentava koulutus. Noin 
vuoden kestävän koulutuksen päätteeksi opiskelijat suorittavat 
näyttötutkinnon omalla työpaikallaan.

kuva Kirsti Kehusmaa
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Koulutus on investointi –  
mutta mistä rahoitus?
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n Eri koulutusmuotojen ja pro-
jektien kautta kanavoituva ra-
hoitus erityisesti valtiolta hel-
pottaa parhaillaan tuntuvastikin 
yritysten panostusta henkilös-
tön kehittämiseen. Rahoitus-
vaihtoehtoja selvitettäessä ja ra-
hoitusta haettaessa liikkeelle 
pääsee ottamalla yhteyttä alu-
eella toimivaan aikuiskoulutuk-
sen järjestäjään.

Oppisopimuskoulutusta 
moneen tarpeeseen

Oppisopimuskoulutuksen tutuin 
muoto saattaa olla mestari-kisäl-
li-suhdetta muistuttava alan työ-
tehtäviin valmentava koulutus. 
Onkin aloja, joille vaadittavaa 
oppia ei koulun penkiltä saa.  
Kun sopivan koulutuksen saa-
nutta työntekijää ei työmarkki-
noilta löydy tai kun uudelle työ-
voimalle ei aseteta heti suuria 
tieto- ja taitovaatimuksia, on op-
pisopimuskoulutus käyttökelpoi-
nen tapa palkata työntekijöitä.

Rekrytointiin tähtäävien oppi-
sopimusten lisäksi koulutus- ja 
rahoitusmallia hyödynnetään 
myös työssä olevan henkilöstön 
kouluttamiseen. Työntekijöitä 
voidaan silloin pätevöittää uu-
siin tehtäviin tai lisäkoulutuksel-
la tukea ammattialalle erikoistu-
mista. Oppisopimuspaikka on 
oma työpaikka, ja niin sanottu 
tietopuolinen koulutus hanki-
taan esimerkiksi aikuiskoulutus-
keskuksen tarjonnasta. Myös 
yrittäjät voivat kouluttautua op-
pisopimuksella eri tutkintoihin.

– Tällä hetkellä oppisopimus-
koulutuksiimme osallistuu muun 
muassa kokeneita esimiehiä, 
työnjohtotehtävissä toimivia hen-
kilöitä sekä taloushallinnon ja 
myynnin ammattilaisia, kertoo 
Tuula Nummila Turun Aikuiskou-
lutuskeskuksen yrityspalveluista.

– Koulutuksia toteutetaan 
sekä eri työpaikoista tulevien 
opiskelijoiden sekaryhminä että 
yksittäisistä organisaatioista tu-
leville osallistujaryhmille räätä-
löityinä.

Työnantaja ja koulutettava si-
toutuvat koulutukseen yhdessä 
ja solmivat oppisopimustoimis-
ton kanssa kirjallisen sopimuk-
sen. Oppisopimus tähtää pää-
sääntöisesti ammatillisen pe-
rus-, ammatti- tai erikoisammat-
titutkinnon suorittamiseen, jol-
loin eri tutkintovaihtoehtoja on 
kaikkiaan yli 350.

Koulutuksen kesto määräytyy 
osallistujan henkilökohtaisen 
opiskelusuunnitelman mukaan, 
ja on tutkintoa suoritettaessa 
yleensä 1–3 vuotta. Oppisopi-
muskoulutusta järjestetään 
myös ilman tutkintotavoitetta, 
jolloin sen kesto vaihtelee 4–12 
kuukauden välillä.

Oppisopimuskoulutuksen 
ajalta työnantaja maksaa koulu-
tukseen osallistuvalle palkkaa 
normaalisti. Koulutus on pää-
sääntöisesti maksutonta lukuun 
ottamatta tutkintomaksua, joka 
vuonna 2008 on 50,50 euroa. 

Työnantajalle maksetaan op-
pisopimustoimistosta sovitun 
mukaista koulutuskorvausta oh-
jauksesta aiheutuneisiin kustan-
nuksiin ja opiskelija voi saada 
taloudellista tukea (päiväraha, 
perheavustus, matka- ja majoi-
tuskorvaus) niiltä koulutuspäi-
viltä, joilta hän ei saa palkkaa. 
Jos oppisopimus tehdään työttö-
män työnhakijan kanssa, työhal-
linto voi maksaa työnantajalle li-
säksi palkkatukea.

Lisätietoja saa paikallisesta 
oppisopimustoimistosta, koulu-
tuksen järjestäjiltä ja mm. oppi-
sopimusoppaasta: http://www.
oppisopimus.net/

Yhteishankintakoulutusta 
muutostilanteissa

Työnantaja voi kouluttaa nykyi-
siä tai uusia työntekijöitään 
myös yhteistyössä työ- ja elin-
keinohallinnon kanssa. Niin kut-

suttuna yhteishankintana toteu-
tettaessa koulutus suunnitel-
laan, hankitaan ja rahoitetaan 
yhdessä. Työntekijöiden lisäksi 
koulutukseen voivat osallistua 
myös yrittäjäksi ryhtyvä tai yrit-
täjä yhdessä henkilöstönsä 
kanssa sekä vuokratyöntekijät.

Yhteishankintakoulutus (Rek-
ryKoulutus, TäsmäKoulutus ja 
MuutosKoulutus) pitää sisällään 
kolme koulutustuotetta, joiden 
käyttötilanteet ja rahoitusosuu-
det vaihtelevat 30 prosentista 
75 prosenttiin. Tuotteita voidaan 
tarpeen mukaan myös yhdistää.

RekryKoulutus on vaihtoehto 
tilanteessa, jossa työnantaja tai 
usean työnantajan ryhmä ei löy-
dä ammattitaitoisia työntekijöi-
tä, eikä alan osaajia ole valmis-
tumassa lähiaikoina.

Koulutus räätälöidään yhdes-
sä yrityksen tarpeisiin sopivaksi, 
työ- ja elinkeinohallinto kilpai-
luttaa sen hankinnan ja osallis-
tujat valitaan yhteistyössä. Työn-
antajan maksuosuus on 50 pro-
senttia kokonaishinnasta.

Koulutuksen vähimmäiskesto 
on 10 päivää, mutta pääsääntöi-
sesti opiskelu ja työssäoppimi-
nen kestävät yhteensä 3–9 kuu-
kautta. Tavoitteena on, että opis-
kelijat saavuttavat työnantajan 
tarvitseman ammattitaidon ja 
koulutuksen suoritettuaan työl-
listyvät tämän palvelukseen.

TäsmäKoulutus on vaihtoehto 
nykyisen henkilöstön koulutuk-
seen, kun yrityksessä tapahtuu 
teknologisia tai toiminnallisia 
muutoksia, jotka edellyttävät 
yrittäjän tai työntekijöiden osaa-
misen parantamista.

Koulutus on yrityksen tarpei-
siin räätälöityä ammatillista pe-
rus- tai lisäkoulutusta, joka täh-

tää ammattitaidon kehittämi-
seen tulevia työtehtäviä varten. 
Koulutus suunnitellaan yhteis-
työssä, ja työnantaja tekee eh-
dotuksen koulutukseen osallis-
tuvista työntekijöistä.

Työnantajan maksuosuus 
koulutuksen kokonaishinnasta 
on 30–75 prosenttia riippuen yri-
tyksen koosta ja koulutuksen 
luonteesta. Koulutukseen sisäl-
tyy opiskelupäiviä ja työssäoppi-
mista, ja sen laajuus on 10–65 
päivää.

MuutosKoulutuksella työnan-
taja voi auttaa taloudellisesta tai 
tuotannollisesta syystä irtisa-
nottuja työntekijöitään löytä-
mään uuden työpaikan tai am-
matin. Koulutus räätälöidään 
osallistujien tarpeiden mukaan 
ja sen kesto voi vaihdella 10 päi-
västä kahteen vuoteen. Työnan-
tajan maksuosuus koulutuksen 
kokonaishinnasta on 30 pro-
senttia.

Yhteishankintakoulutuksena 
ei voida rahoittaa työnantajan 
vastuulle kuuluvaa henkilöstö-
koulutusta kuten työtehtäviin 
perehdyttämistä tai yleistä am-
mattitaidon ylläpitämistä. Lisä-
tietoja yhteishankinnasta saa 
koulutuksen järjestäjiltä, TE-kes-
kuksesta ja työvoimatoimiston 
työnantajapalveluista: http://
www.mol.fi/yhteishankintakou-
lutus.

Riikka Pajala
projektipäällikkö
Paimion Ammatillinen 
Aikuiskoulutuskeskus
(1.1.2009 Turun 
Aikuiskoulutuskeskus)
riikka.pajala@pakk.fi

Työntekijöiden kouluttamis-
ta suunniteltaessa kannat-
taa kartoittaa, minkälaisia 
tukimahdollisuuksia on tar-
jolla
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n Työhyvinvointi vaatii kokonais-
valtaista ja organisatorisesti mo-
nitasoista kehittämistä, jota tulee 
johtaa kaikilla tasoilla yhtäläisten 
periaatteiden mukaan. Työhyvin-
voinnin ala on määriteltävä laaja-
alaisesti. Siihen tulisi tavoitteina 
kuulua työturvallisuus, työkyky 
ja työssä jaksaminen sekä ns. 
muu työhyvinvointi.

Viimeksi mainittu sisältää esi-
merkiksi työn ilon, työtyytyväi-
syyden, työssä viihtymisen, työn 
merkityksellisyyden, mielekkyy-
den, haasteellisuuden ja hallin-
nan, sujuvuuden ja häiriöttö-
myyden sekä arvostuksen, on-

Henkilöstön  
työhyvinvointi – 
strateginen kysymys elintarvikealalle

Perinteiset menetelmät henkilöstön työturvallisuuden ja 
-hyvinvoinnin parantamiseksi eivät näytä purevan. Myös-
kään perinteinen turvallisuustoiminta ja sen tavoitteet ei-
vät riitä. Ajankohtaistuvien yksittäisongelmien reagoiva ja 
korjaava toimintatapa on tullut tiensä päähän.

nistumisen ja oikeudenmukai-
suuden kokemukset.

Niiden syntymiseen ja ylläpi-
toon tarvittavat syy-seuraus-
suhteet tulisi ottaa koulutuksel-
lisesti haltuun, sillä ilman riittä-
vää tietoa ei työhyvinvoinnin 
luonti, ylläpito ja edelleen pa-
rantaminen onnistu.

Työhyvinvoinnin edistäminen 
lähtee johtamisesta

Koko työhyvinvoinnin alaa tulisi 
johtaa yrityksen ylätasolta alka-
en läpi koko yritysorganisaation. 
Sillä tavalla saadaan aikaan yri-
tysorganisaation sisälle sosiaali-

sia ja psykologisia voimia, jotka 
vaikuttavat suotuisasti henkilös-
tön työhyvinvointiin.

Työhyvinvointiasioiden olisi 
oltava johtoryhmän listalla aina 
ensimmäisiä käsiteltäviä aihei-
ta. Vain siten voidaan niiden 
merkitystä tasapainottaa suh-
teessa lyhyen aikavälin taloudel-
lisiin ja tuotannollisiin välttämät-
tömyyksiin. Muutoinkin olisi 
suotavaa, että tuotannolliset ja 
henkilöstön työhyvinvointia kos-
kevat asiat käsitellään samassa 
paikassa ja samaan aikaan, eikä 
ajallisesti ja paikallisesti erillisi-
nä asioina.

Työhyvinvointijohtamisen pe-
riaatteet ja käytännöt olisi mää-
riteltävä esimerkiksi työhyvin-
vointiohjelmassa, jonka tulisi 
olla ensisijaisesti johdon työkalu 
– ja vasta toissijaisesti työsuoje-
lun yhteistoimintahenkilöstön 
väline. Periaatteiden ja käytän-
töjen läpäiseminen ja toteutumi-

nen koko työorganisaatiossa on 
varmistettava normaalijohtami-
sen keinoin seurannalla ja ohja-
uksella. Periaatteiden ja käytän-
töjen jatkokehittäminen puoles-
taan olisi varmistettava säännöl-
lisillä arvioinneilla ja niistä teh-
tävillä johtopäätöksillä.

Ns. työhyvinvointikello on to-
dettu hyväksi työvälineeksi työ-
hyvinvointiohjelman toiminnal-
listamisessa ja toteuttamisessa 
sekä työhyvinvointijohtamisen 
yhtenä välineenä. Työhyvinvoin-
tikelloon sijoitetaan kaikki työ-
hyvinvointiohjelmaan kuuluvat 
asiat jakamalla ne eri kuukausil-
le. Niitä käsitellään johtoryh-
mässä ja eri organisaatiotasoilla 
tilanteen ja jatkokehittämistar-
peiden selvittämiseksi vaiheit-
tain niin, että työhyvinvointitoi-
minnasta saadaan kokonaisku-
va ja varmistetaan seurannan ja 
jatkokehittämisen organisatori-
nen kattavuus.

Työhyvinvointi ja kehittämisen haasteet

n Työhyvinvointi voidaan yksilö-
psykologisesti määritellä ihmis-
tä energisoivaksi elämänilon, 
mielekkyyden, merkityksellisyy-
den, arvostuksen, hallinnan ja 
turvallisuuden tunteeksi.

Työhyvinvoinnin luonnin, yllä-
pidon ja edelleen parantamisen 
ymmärtämistä vaivaavat yksilö-
keskeiset selitykset, joissa yliko-
rostetaan elämätapojen, yksityi-
sen elämänpiirin sosiaalisten 
suhteiden ja elämäntilanteen, 
persoonallisuuden, geenien, työ-

moraalin ja suhtautumistapojen 
merkitystä.

Tällaisen uskomusmaailman 
perusteella ei voi syntyä paran-
nusta henkilöstön työhyvinvoin-
tiin, koska pääosa työhyvinvoin-
nin syntymekanismeista sijait-
see työorganisaation ja työyhtei-
sön toimintatavoissa, fyysisissä 
ja psykososiaalisissa työolosuh-
teissa sekä itse työssä ja työn-
hallinnassa.

Yhteiskunnassa voimistuneen 
psykokulttuurin vuoksi työorga-

nisaatioiden henkilöstö-, kehittä-
mis- ja riskienhallintapoliittiset 
ongelmat ovat muuntuneet yksi-
löiden kannettaviksi, ikään kuin 
minän vajeina. Henkilöstön työ-
hyvinvointi ei ole ratkaistavissa 
myöskään työhyvinvointipalve-
luilla, kuten liikunta-, kulttuuri-, 
hieronta- ja virkistyspalveluilla. 
Näissä työhyvinvointipalveluissa 
ei sinällään ole mitään ongel-
maa, mutta ne eivät riitä.

Elintarvikealojen työympäris-
töihin ja töihin liittyy lisäksi mo-

nia tapaturma- ja sairastumis-
vaaroja sekä psyykkistä kuormi-
tusta. Monia elintarvikealoja vai-
vaa myös tästä syystä korkea 
sairauspoissaolotiheys, ja usein 
myös korkea työtapaturmataa-
juus. Siksi elintarvikealallakin 
tarvitaan aivan uutta, kokonais-
valtaista lähestymistapaa.

Juhani Tarkkonen
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sön sekä työn ja työnhallinnan 
kehittämiseen.

Kolmas työhyvinvoinnnin taso 
on yksilötaso. Jokaisella työnte-
kijällä, esimiehellä ja johtajalla 
on yksilölliset työolosuhteet, 
koska jokaisella on myös yksilöl-
liset työssä selviytymisen edelly-
tykset ja yksilölliset tulkinnat ko-
kemistaan asioista. Sen vuoksi 
tätä tasoa varten tarvitaan omat 
menettelytavat.

Sellainen on esimerkiksi sään-
nöllinen kehityskeskustelu, joka 
sisältää työhyvinvoinnin omana 
teemanaan. Jos kehityskeskus-

telussa on perinteisesti ollut 
kaksi muuta teemaa, osaaminen 
ja tuloksellisuus, olisi järkevää 
toteuttaa kaksi kehityskeskuste-
lua, niin että ne mahtuvat enin-
tään kahden vuoden jaksoon.

Kehittäminen maksaa  
itsensä takaisin

Työhyvinvoinnin johtamisen hyö-
tyvaikutukset näkyvät dramaat-
tisesti niissä yrityksissä, joissa 
toimitusjohtajasta alkaen yhte-
nä johtotähtenä on huolenpito 
henkilöstöstä. Henkilöstöön 
kohdistuvan arvostuksen ja huo-

lenpidon tulee olla niin johdon-
mukaista, että se ei jätä arvailu-
jen varaa.

Parhain tiedossani oleva teol-
linen yritys, joka ei ole elintarvi-
kealalta, on kyennyt erinomai-
sen työhyvinvointijohtamisen 
avulla pitämään 46–47 vuoden 
keski-ikäisessä henkilöstössä 
sairauspoissaolotaajuutta, jon-
ka taso on ollut 5–6 sairauspäi-
vää henkilötyövuotta kohden ja 
0-tapaturmatasoa tähän men-
nessä yli 2500 päivän ajan. Hen-
kilöstö kokee työolonsa hyvinä.

Bonusjärjestelmä ei vääristä 
sairauspoissaolojen ja työtapa-
turmien ilmoittamista ja tilas-
tointia. Sen sijaan se rohkaisee 
läheltä piti -ilmoitusten tekemi-
seen ja keskinäiseen yhteistyö-
hön. Vuosittainen bonus on ollut 
täsmälleen sama työntekijöille, 
toimihenkilöille ja toimitusjohta-
jalle. Tällä viestittyy kaikkien 
henkilöiden panos yhteisen tuot-
tavuuden ja kannattavuuden hy-
väksi.

Nämä esimerkit antavat roh-
kaisua siihen, että henkilöstön 
työhyvinvoinnissa saadaan hy-
vää aikaan, jos niin halutaan. 
Ne, mitä tarvitaan, ovat toimin-
nallisia muutoksia. Ne eivät edes 
maksa paljon, tai se, mitä ne 
koulutus- ja toiminnan kehittä-
misinvestointeina maksavat, 
saadaan takaisin siedettävässä 
ajassa.

Juhani Tarkkonen
työhyvinvointikonsultti
FT, insinööri
INNOSAFE
jtarkkon@dnainternet.net

Tamperelaisessa Ristinarkun koulussa työpaikan aikuisten yhteistyö sujuu, osoittavat opettaja Sari 
Papunen (vas.) ja keittiötyöntekijä Satu Väyrynen.

Myös tiimit ja yksilöt 
huomioitava

Edellä on korostettu joitakin koko 
yritysorganisaatioon ja sen joh-
tamiseen liittyviä periaatteita ja 
keinoja. Toinen taso on ns. lähi-
työyhteisö, kuten tiimi, solu tai 
vastaava pienehkö organisaatio-
yksikkö, jolla on oma lähijohtaja 
tai -esimies.

Lähityöyhteisötasolle olisi yri-
tyksen ylätasolta varmistettava 
omaehtoisen kehittämisen mah-
dollisuus, jolloin saadaan koko 
henkilöstö osallistumaan fyysi-
sen työympäristön, lähityöyhtei-
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Tulevaisuuden johtaja on  

ihmisten johtaja
n Ympärillämme tapahtuu jatku-
vasti muutoksia, jotka kosketta-
vat yritysten toimintaa. Työ tek-
nologisoituu, tiedon merkitys 
kasvaa, taloudessa kohdataan 
dramaattisia muutoksia ja työn 
arvostus muuttuu. Organisaati-
on on kyettävä uudistumaan, 
jotta sillä olisi tulevaisuus.

Yrityksen kasvuun tai menes-
tymiseen ei ole yksittäistä rat-
kaisua, mutta johtaminen on 
merkittävimpiä tekijöitä. Usein 
johtajat eivät ole riittävästi miet-
tineet oman roolinsa muutosta 
organisaatioiden muutosten 
alla. Merkittävä tulevaisuuden 
haaste on niin oman kuin organi-
saationkin osaamisen kehittämi-
nen. Johtajan haasteena on ai-
neettoman pääoman johtami-
nen.

Henkilöstön kehittäminen ei 
lisää pelkästään kyseisten hen-
kilöiden tietotaitoa, vaan myös 
työhön sitoutuneisuutta ja työ-
hyvinvointia. Tämä näkyy erityi-
sesti nuoremmassa sukupolves-
sa, joka haluaa enemmän haas-
teita ja kartuttaa inhimillistä 
pääomaansa. Organisaatiotasol-
la on huomioitava myös se, että 
osaaminen ei saa olla vain muu-
tamien velvollisuus tai etuoi-
keus, vaan tietoa tulee jakaa kai-
kille.

Johtaminen tukemaan 
uutta tietoa ja tekniikkaa

Tieto- ja viestintätekniikka muut-
taa maailmaa ja yritysten toimin-
taa. Tekniikka on auttanut rutii-
nitöissä jo kauan, mutta nyt se 
mahdollistaa kanssakäymistä ja 
tiedon saatavuuden ajasta ja 
paikasta riippumatta. Haastee-
na on usein se, että organisaati-
ot eivät pysy kärryillä, millä uu-
silla tietoteknisillä keinoilla on 
mahdollista tehostaa liiketoi-
mintaan.

Tieto on tärkeä tuotantotekijä, 
mutta myös johtamisen ja orga-
nisaatiorakenteen on muututta-
va sitä tukevaan muotoon. Li-
säksi elintarvikealalla oikeanlai-

kijoihin. Johtajien on lisäksi huo-
mioitava, että tulevaisuudessa 
liiketoimintainnovaatiot koros-
tunevat perinteisten tuote- ja 
teknologiainnovaatioiden rinnal-
la. Ne ovat uusia tapoja palvella 
asiakkaita ja heidän tarpeitaan.

Nuorilla työntekijöillä  
erilaisia tarpeita

Oman haasteensa johtajille tuo 
työväen ikärakenteen muutos. 
Valtava määrä osaamista ja van-
hempien työntekijöiden hiljaista 
tietoa on siirtymässä pois orga-
nisaatioilta. Nuoremman suku-
polven taakkana ovat sitoutu-
mattomuus ja lyhytjännitteisyys: 
kaiken halutaan tapahtuvan nyt 
ja heti.

Tieto- ja viestintätekniikan 
ympäröimässä ympäristössä 
kasvaneet nuoret kaipaavat 
myös työelämältä erilaisia asioi-
ta kuin vanhempi polvi. Tämä su-
kupolvi haluaa osallistua pää-
töksentekoon ja kaipaa yhteisöl-
lisyyttä.

Erään haasteensa johtamisel-
le tuo myös Suomen sijainti. 
Kansainvälistyminen tavalla tai 
toisella on melkein välttämättö-
myys yrityksille, ja haasteita on 
monia. Kulttuurit ja asenteet eri 
maissa ovat erilaisia. Ihmiset 
reagoivat asioihin eri tavoin ja 
odottavat myös johtajalta erilai-
sia asioita. Toisaalta kulttuurien 
rinnalla kulkevat toimintatapa-
erot, kuten tuotteiden ja palve-
luiden erilaiset käyttötottumuk-
set. Lisäksi olisi löydettävä oi-
keanlaiset kumppanit.

Organisaation kannattaa teh-
dä tuekseen esimerkiksi osaa-
miskartoitus. Sen avulla voidaan 
nähdä osaamisalueet ja kehittä-
miskohteet ja etsiä toimijat, joil-
ta kyseiseen vajeeseen saa 
opastusta.

Nina Lyytinen
asiantuntija
TIEKE Tietoyhteiskunnan 
kehittämiskeskus ry
nina.lyytinen@tieke.fi
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Tulevaisuudessa johtajalta vaaditaan lähes mahdottomia. 
Siksi vastuuta organisaatiossa tulee jakaa yhä enemmän 
erikoisosaajille. Tulevaisuuden johtaja onkin ennen 
kaikkea ihmisten johtaja, jolla on valmiuksia muutokseen. 
Tulevaisuuden johtaja osaa ja pystyy tekemään päätöksiä 
alituisesta epävarmuudesta huolimatta.

sen tiedon jalostaminen lisää 
yrityksen kilpailukykyä.

Myös yritysten ympäristö- ja 
yhteiskuntavastuuasiat ovat joh-
tajille haastavia ja vaikuttavat 
yrityksen imagoon. Asiakkaat 
odottavat yritysten käyttäytyvän 
moraalisesti ja eettisesti. Kulut-
tajat äänestävät jaloillaan ja pi-
tävät ääntä oikeuksistaan. Toi-
saalta asiakas myös määrittelee, 
mitä hän haluaa.

Liiketoimintainnovaatiot 
korostuvat

Nykyään puhutaan paljon avoi-
mesta innovaatiosta, jossa muun 
muassa tuotteita ja palveluita 
kehitetään asiakkaan kanssa. 
Verkostoituminen ja uudenlaiset 
kumppanuudet muuttavat yri-
tysten toimintaa, mikä korostaa 

kumppanien välisen luottamuk-
sen tärkeyttä. Haasteensa johta-
miselle tuovatkin muun muassa 
verkoston toimijoiden omat int-
ressit. Esimerkiksi voi päätyä sa-
maan verkostoon kehittämään 
uusia innovaatiota aiemmin kil-
pailijan roolissa toimineen yri-
tyksen kanssa.

Innovaatiotoiminnassa johta-
jan tehtävä on olla organisaatio-
kulttuurin muutoksen mahdol-
listajana. Organisaation jokaista 
tasoa tulee rohkaista innovoi-
maan. Haasteena on yhteisen in-
nostuksen luominen koko orga-
nisaatioon.

Toisaalta merkittävää on se, 
että johtaminen ei ulotu tulevai-
suudessa enää ”vain” omiin alai-
siin, vaan yhä enemmän verkos-
toihin, kumppaneihin ja alihank-
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Keskisuuren kasvuyrityksen 
johtaminen

n Artikkeli perustuu vuonna 
2008 tehtyyn diplomityöhön 
Keskisuurten kasvuyritysten joh-
taminen – tulevaisuuden haas-
teet ja osaamistarpeet (Lappeen-
rannan teknillisen korkeakoulun 
tietojohtamisen koulutusohjel-
ma). Tutkimuksen taustana oli-
vat yhteiskunnassa tapahtuvat 
jatkuvat muutokset, jotka aihe-
uttavat uusia haasteita ja toi-
mintatapoja työelämälle, työnte-
kijöille ja johtajille.

Tutkimus perustui keskisuu-
riin kasvuyrityksiin ja näiden yri-
tysten johtamiseen. Tutkimuk-
sen tarkoituksena oli lisätä ym-
märrystä siitä, kuinka keskisuu-
ria kasvuyrityksiä voitaisiin joh-
taa vielä paremmin tutkimalla 
mm. näiden yritysten johtajien 
mieltämiä tulevaisuuden haas-
teita ja osaamistarpeita.

Tutkimuksen mukaan suurim-
pia haasteita johtajuudelle aihe-
uttavat yllättävästi pehmeät asi-
at: tiedon hyväksikäyttäminen ja 
jalostaminen, organisaation uu-
distumiskykyisyys, työntekijöi-
den osaaminen, aineettoman 
pääoman ja ihmisten johtami-
nen.

Johtajat uskoivat vakaasti, 
että yrityksen liiketoimintaa voi-
taisiin edelleen tehostaa tieto-
tekniikan avulla. He uskoivat 
myös, että yhteiskunta tulee ole-
maan yhä riippuvaisempi tieto-
tekniikasta. Tämä luo itsessään 
osaamistarpeita: kuinka hyö-
dynnän olemassa olevia tekno-
logioita tehokkaammin ja mitkä 
uudet teknologiset vaihtoehdot 
ovat parhaat juuri minun yrityk-
selleni?

Tietokoneen ajokorttitutkinnosta tietotyötutkintoon
Tieke, Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry auttaa •	
mm. lisäämällä tietoteknisiä valmiuksia Tietokoneen 
ajokortti - ja Tietotyötutkintojen (TIETY) avulla.

Tietokoneen ajokorttien eri tasoja suorittamalla voi •	
kasvaa oppipojasta tietokoneen tehokäyttäjäksi. 
Tasot ovat @-, A- ja AB-kortti.

Soveltava TIETY - Tietotyötutkinto tarjoaa •	
osaamista alueille, jotka ovat tämän päivän 
työelämässä kaikille tarpeellisia kaikilla aloilla.

TIETY - Tietotyötutkinto ei ole pelkkää teknologiaa,  •	
vaan tutkinnon aikana käydään läpi mm. erilaisia  
työskentelytapoja ja -malleja. Tutkinto tarjoaakin  
näkökulmia ja osaamista tulevaisuuden työelämän  
haasteisiin.

Tutkintoja suoritetaan 15 000 kpl vuosittain, ja kaiken •	
kaikkiaan TIEKEn tutkintotodistus on jo yli 210 000  
henkilöllä.

 Lisätietoja:http://www.tieke.fi/tuotteet_
ja_palvelut/tieken_tutkinnot/
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kuva Maria Mäkelä/Seppälän Valokuvaamo, Vaasa

n Elintarvikealalla keskeisiä tut-
kimuksen ja opetuksen kohteita 
ovat fyysisen työturvallisuuden 
osatekijät. Varsinaiseen työn 
kohteeseen, elintarvikkeeseen, 
liittyvät tiukat puhtaus-, turvalli-
suus- ja säilyvyysvaatimukset 
edellyttävät jatkuvaa seurantaa 
ja laaduntarkkailua.

Niin elintarvikkeiden tuotan-
nossa kuin markkinoinnissa kil-
pailu kiristyy, ja aikamme teema, 
enemmän vähemmällä, kuvan-
nee myös elintarvikealaa.

Mistä kiireessä on kysymys?

Sekä Tilastokeskuksen työolo-
tutkimusten että työ- ja elinkeino-
ministeriön Työolobarometrien 
mukaan kiire on merkittävä työ-
hyvinvoinnin estäjä. Pieni määrä 
kiirettä pitää ihmisen virkeänä ja 
jouduttaa työskentelyä, minkä 
on ajateltu johtuvan niin sano-
tusta aktivointiteoriasta.

Teorian mukaan aivot toimivat 
parhaiten optimaalisella kuormi-
tuksella, jota voidaan mallintaa 
ylösalaisin käännetyllä u-kirjai-
mella. Lisääntyessään kiire aihe-
uttaa kuitenkin ikäviä seuran-
naisilmiötä: päätöksenteon laa-
tu heikkenee, virheet lisääntyvät 
ja tapaturma-alttius kasvaa.

Kiireen lisäksi, tai pikemmin-
kin kiireestä huolimatta, jokai-
sen tulisi myös kehittyä työs-
sään ja oppia uutta, jopa inno-
voida. Keskeiseksi haasteeksi 
muodostuukin oppiminen kii-
reessä: mistä löytää oppimiselle 

aikaa, kun perustyöhönkin va-
rattu aika tuntuu usein liian vä-
häiseltä.

Aiheen yleisyydestä huolimat-
ta kiirettä ei ole tutkittu kovin-
kaan paljon. Nykysuomen sana-
kirjan mukaan kiire tarkoittaa 
sitä, että työhön varattu aika on 
vähäisempi kuin mitä työn kun-
nollinen suorittaminen vaatii. 
Kiireen perussyy on ilmeinen: 
työtä on liikaa työn tekijöihin 
nähden.

Aika ymmärretään 
tekemisinä

Henkilökunnan vähyyden lisäksi 
kiireen taustalta löytyy myös 
muita tekijöitä. Yksi keskeinen 
seikka, jonka olemme omaksu-
neet melkein itsestäänselvyyte-
nä, on ajan ymmärtäminen teke-
misinä. Aika on siis yhtä kuin te-
keminen.

Tämä tulee esiin erityisesti lo-
malla. Kun minulta kysytään, 
mitä tein vapaalla, olen ylpeä, 
jos saan kertoa käyneeni siellä ja 
täällä tai tehneeni sitä ja tätä. 
Vastaavasti hieman häpeän jou-
tuessani tunnustamaan, etten 
ole vapaallani saanut aikaan 
mainitsemisen arvoisia suorituk-
sia. Olemisemme ja aikamme 
hahmottaminen tekemisien ja 
aikaansaannosten kautta yltää 
todella syvälle, jopa ihmisar-
voomme saakka.

Ajan ymmärtäminen tekemi-
senä pohjautuu tieteelliseen liik-
keenjohtoon, niin sanottuun 

taylorismiin, ja sen seuraajaan, 
Henry Fordiin ja liukuhihnatuo-
tantoon. Teollistumisen varhai-
sessa vaiheessa omaksutut tuo-
tannon tehokkuusvaatimukset, 
jotka tarkoittavat enemmän yk-
siköitä pienemmässä ajassa, 
vaikuttavat edelleen. Vaikka tuo-
tantoyksiköiden määrä suh-
teutettuna käytettyyn aikaan on 
edelleen hyvä ja toimiva mitta-
yksikkö osassa töitä, kaikkiin 
töihin se ei kuitenkaan sovellu.

Työn luonne on muuttunut. 
Työnämme on yhä enemmän 
tuottaa ja soveltaa tietoa. Tie-
don yksikön määrittäminen on 
vaikeaa. Mikä on yksi tieto? Tie-
don luonteeseen liittyy toinen-
kin ominaisuus, joka tekee tie-
don määrän käsitteellistämises-
tä haasteellisen: tieto ei häviä 
eikä katoa, vaikka sitä jaettaisiin 
ja levitettäisiin. Päinvastoin, tie-

toa jaettaessa sen määrä uhkaa 
lähteä eksponentiaaliseen kas-
vuun.

Optimistinen kehitysusko 
vauhdittaa kiirettä

Toinen keskeinen kiirettä aihe-
uttava tausta-ajatus liittyy opti-
mistiseen kehitysuskoon, jonka 
keulakuvana toimii teknologi-
nen kehitys. Valistuksen aika-
kaudella ihmisten usko kirkkoon 
maailman selittäjänä romahti. 
Tilalle nostettiin ihmisen kyky 
ajatella itse ja luoda elämää hel-
pottavia ja eteenpäin vieviä kek-
sintöjä.

Vaikka kehitys on monissa ta-
pauksissa tuonut ehdottoman 
toivottuja parannuksia, kehityk-
sen kääntöpuolelta löytyy unoh-
dettu ihmisyys. Ihmisyyden ku-
tistaminen rationaaliseen jär-
keen ja järjen tuomien edistys-

Aika ymmärretään nykyään pitkälti tekemisenä. Siten 
myös oppimiselle varattu aika mitoitetaan tekemisien 
mukaan. Siksi erityisesti työssä oppiminen saattaa tuntua 
raskaalta ja hankalalta.

”Ei hoppu hyväksi, ei kiire kunniaksi”

Uusia näkökulmia  
kiireeseen ja oppimiseen

Tutkija Marja Leppänen valmistelee 
väitöskirjaa Vaasan yliopiston johtamisen 
laitoksella aiheenaan kiire ja oppimisen 
välinen yhteys.
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askeleiden kritiikitön ihannointi 
on johtanut siihen, että ihmises-
tä tulee kehityksen palvelija, 
eikä päinvastoin.

Ajankäyttöämme määräävät 
enenevässä määrin tekniikan 
edistysaskeleet. Ympärivuoro-
kautinen tuotanto toivoo ihmi-
sen mukautumista koneiden ryt-
miin. Kännykän ja sähköpostin 
piti helpottaa elämäämme, ei 
toimia herranamme.

Kiireen seurauksia 
oppimiselle 

Jos ajan ymmärtämistä tekemi-
senä katsotaan oppimisen näkö-
kulmasta, voidaan nähdä, miksi 
oppiminen, ja erityisesti työssä 
oppiminen, tuntuu välillä niin 
raskaalta ja hankalalta. Kun aika 
ymmärretään tekemisenä, myös 
oppimiselle varattu aika mitoite-
taan tekemisien mukaan. Nämä 
toiminnot voivat liittyä luennon 
kuuntelemiseen, simulaatiohar-
joitukseen tai harjoitustehtävän 
kirjoittamiseen.

Sinänsä tällaiset oppimisen 
muodot ovat hyviä ja arvokkaita, 
mutta ne ovat myös vain oppimi-
sen näkyviä osia. Tiedon kehollis-
tuminen eli osaamisen painumi-
nen selkäytimeemme ottaa oman 
aikansa. Kokemustemme koke-
minen ja niiden merkitysten ym-
märtäminen eivät tapahdu het-
kessä. Eräs haastateltavani ilmai-
si asian oivallisesti: ”Kun on niin 
kiire, etten ehdi edes kokea.”

Ajan ymmärtäminen tekemisi-
nä jättää liian vähän aikaa oppi-
misen näkymättömille proses-
seille. Tästä seuraa helposti ko-
kemus, että oppiminen on jotain 
työstä erillistä, työhön liittymä-
töntä.

Työssä oppiminen tarkoittaa 
itselleni sitä, että ihminen oppii 

Futupack-verkoston rahoitushaku
pakkausalan arvoketjun yrityksille

Hakuaika 1.11.2008–27.2.2009

www.tekes.fi/futupack • www.tekes.fi
www.te-keskus.fi (valmistelurahoitus)

Mihin rahoitusta saa?
Pk-yritykset:
• pienehköt selvitykset, t&k-hankkeiden valmistelu

(valmistelurahoitus TE-keskuksista)
• yrityksen liiketoiminnan kehittäminen asiantuntija-

palveluiden avulla, tuotteistus, pilotointi ja
osaamisen lisääminen erityisesti verkottumisen ja
yhteistyön avulla 

• uusien tuotteiden, toimintojen ja palvelujen
kehittäminen

Isot yritykset:
• haasteellinen ja uusiutumista tukevien tuotteiden ja

palvelujen kehittäminen

Ennen hakemuksen jättämistä pyydämme
ottamaan yhteyttä:
Teknologia-asiantuntija Anna Alasmaa, 
puh. 050 395 0118, anna.alasmaa@tekes.fi
Futupack-koordinaattori Margareetta Ollila, 
puh. 050 304 3720, m.ollila@ptr.fi

työnsä niin hyvin, että työ sujuu 
ja on mielekästä ja että työn ke-
hittäminen sekä itsen kehittymi-
nen ovat mahdollisia. Tästä op-
pimisen näkökulmasta katseltu-
na kiire häiritsee oppimista hal-
linnan tunteen menettämisen 
kautta.

Kovassa kiireessä ihminen ei 
enää koe hallitsevansa työtään 
eikä ehkä itseäänkään, jolloin 
työn sujuvuudesta yllä kuvatulla 
tavalla voi vain haaveilla. Jos 
aika menee tulipalojen sammut-
teluun, ihminen ei ehdi suunni-
tella eikä kehittää työtään, mikä 
johtaa päällekkäisiin töihin, pyö-
rän keksimiseen yhä uudelleen 
ja lopulta turhautumiseen ja uu-
pumiseen.

Keskeytykset voivat  
antaa aikalisän

Työn hallintaa rikkovat myös 
keskeytykset, jotka ovat sekä 
kiireen syy että seuraus. Keskit-
tymistä vaativassa työssä haital-
lisimpia ovat lyhyet keskeytyk-
set. Pidempikestoisemmat kes-
keytykset sen sijaan voivat edis-
tää ongelman ratkaisua tarjoa-
malla alkuperäiseen tehtävään 
nähden kaivatun aikalisän.

Keskeytysten vähentäminen 
on usein ongelmallista, vaikka 
hyvää tahtoa löytyisikin. Töiden 
kasaantuminen superkiireisiksi 
ja yksilön suorituksia mittaava 
palkitsemisjärjestelmä johtavat 
helposti tilanteisiin, joissa oma 
asia on tai se koetaan niin tär-
keäksi, ettei keskeytyksille näh-
dä vaihtoehtoa.

Marja Leppänen
tutkija
Johtamisen laitos
Vaasan yliopisto
mlep@uwasa.fi

Uusia näkökulmia  
kiireeseen ja oppimiseen

Rauhallista joulua  
& antoisaa vuotta 2009!

Kehittyvä Elintarvike -lehti toivottaa
lukijoilleen ja yhteistyökumppaneilleen

*
**

***
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PUHUMALLA PARAS
Maahanmuuttajien määrä on ollut voimakkaassa 
kasvussa viime vuosina. Tämä on tuonut uusia haasteita 
niin kouluissa kuin työelämässäkin. Etelä-Savon 
ammattiopisto järjesti kulttuuri- ja kansainvälisyysmessut 
viime toukokuussa kannustaakseen omia oppilaitaan 
kansainväliseen vuoropuheluun ja laajentaakseen eri 
kulttuurien tuntemusta. Kahvilakin oli sonnustautunut 
ranskalaiseen asuun tarjoilua myöten.

Ratkaisuja arjen ongelmiin monikulttuurisessa koulussa

n Erityisasiantuntija Marget 
Kantosalo opetushallituksesta 
kertoi messujen yhteydessä jär-
jestetyssä seminaarissa, että 
maahanmuuttajaopiskelijoiden 
ohjauksessa on tavoitteena edis-
tää koulutuksellista, etnistä ja 
sukupuolen välistä tasa-arvoa, 
lisätä opiskelijoiden hyvinvoin-
tia, ehkäistä keskeyttämistä ja 
tukea jatko-opintoihin hakeutu-
mista. Mitä tämä sitten tarkoit-
taa käytännössä?

– Erittäin tärkeä merkitys on 
suomen kielen oppimisella. Ope-
tuksessa pitää ottaa huomioon 
opiskelijoiden kielitaidon taso ja 
alan tarpeet. Riittävä suomen 
kielen taito on pääsyvaatimuk-
sena ammatilliseen koulutuk-
seen pääsemiselle. Se testataan 
erityisin kielitestein, Kantosalo 
tähdensi.

Toinen tärkeä vaatimus on 
pystyä tunnistamaan ja tunnus-
tamaan opiskelijan osaaminen. 
Opiskelijalla on oikeus saada ar-
vioiduksi ja tunnustetuksi ope-
tussuunnitelman tavoitteita ja 
vaatimuksia keskeisiltä osilta 
vastaavat, aikaisemmin suoritta-
mansa opinnot tai muutoin han-
kittu osaaminen.

Opintojen ja näyttöjen arvioin-
nissa kielitaidon puutteellisuus 
ei saa heikentää arvosanaa, 
vaan osaamisen arviointiin käy-
tetään samoja perusteita kuin 
muiden opiskelijoiden arvioin-
nissa.

– Opiskelijalla on kuitenkin 
ennen ammattiosaamisen näyt-
töä oltava sellainen kielitaito, 
että hän ymmärtää näyttöjä kos-
kevat ohjeet, Kantosalo muistut-
ti.

Henkilökohtainen 
opiskelusuunnitelma

Marget Kantosalon mukaan hy-
vään lopputulokseen voidaan 
päästä tekemällä henkilökohtai-

nen opiskelusuunnitelma (HOPS) 
jokaiselle opiskelijalle.

HOPSissa otetaan huomioon 
opiskelijan lähtötilanne, koulu-
tustausta ja -tarpeet, aikaisempi 
osaaminen, päätökset ulkomais-
ten tutkintojen tunnustamisesta 
ja ammatillisen koulutuksen ver-
tailulausunnot. Tämän lisäksi 
selvitetään mm. opiskelijan suo-
malaisen yhteiskunnan tunte-
mus, työkokemus ja lähtökult-
tuuriin liittyvät tekijät.

– Kaikilla opettajilla, erityises-
ti opoilla, on päävastuu käytän-
nön järjestämisestä. Toiminnas-
sa on kuitenkin vielä kehitettä-
vää, koska luvut osoittavat, että 
ulkomaalaisten opiskelijoiden 
ammatillisen peruskoulutuksen 
keskeytti vuonna 2006 keski-
määrin yli 15 prosenttia eri alo-
jen opiskelijoista!

Kuraattorin tukea  
joissakin kouluissa

Joissakin oppilaitoksissa on ku-
raattori, jonka tehtävänä on tu-
kea opiskelijoiden psyykkistä, 
sosiaalista ja fyysistä hyvinvoin-
tia sekä kehittää yhteistyössä 
hyvinvointiin ja opintojen etene-
miseen liittyviä palveluja. Etelä-
Savon ammattiopiston kuraatto-
ri Tanja Ketokallio toi esille ta-
vallisen arjen merkityksen ym-
märtämisen oppilaalle.

– Oppilaan kanssa voidaan 
käydä keskustelussa läpi esi-
merkiksi ruoan hankintaa, kuin-
ka saadaan opiskelumateriaalia 
tai kuinka oma erilaisuus hyväk-
sytään. Onko oppilas tuntenut 
kuuluvansa kaveripiiriin, ryh-
mäytynyt muiden oppilaiden 
kanssa. Vai kokeeko hän olonsa 
eristäytyneeksi? Oppilaan tun-
teiden selvittäminen tulee silloin 
tärkeäksi. Auttaako ongelman 
ratkaisemiseen jokin konkreetti-
nen toimenpide vai riittääkö 
pelkkä puhuminen!
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Puhumalla paras  
-kirja apuna

Sisäasiainministeriön julkaise-
massa Puhumalla paras – ratkai-
suja arjen etnisiin konflikteihin 
-kirjassa esitellään esimerkkejä 
menetelmistä, koulutuksista ja 
toimintamalleista. Kirja oli esillä 
myös messuilla. Se on suunnat-
tu vähemmistöjen kanssa työs-
kenteleville sosiaali-, terveys- ja 
nuorisoalan työntekijöille, opet-
tajille, poliiseille, kirkkojen ja 
järjestöjen työntekijöille sekä 
kaikille etnisten konfliktien so-
vittelusta kiinnostuneille.

Kirjan mieleenpainuvimpia 
menetelmiä on dialogi-menetel-
mä, jossa neuvottelun tarkoi-
tuksena on saavuttaa uusi ym-
märrys, joka muodostaa perus-
tan myöhemmälle ymmärryksel-
le ja toiminnalle. Keskustelun 
tarkoituksena on päätöksente-
ko. Parhaimmillaan dialogissa 
on mukana sisältö, tunteet ja 
toiminta.

Toinen varteen otettava me-
netelmä on MOD-koulutus, jon-
ka peruslähtökohtana on näke-
mys ihmisen arvokkuudesta ja 
kaikkien ihmisten samanarvoi-
suudesta. Koulutuksella ei saa-
vuteta nopeita tuloksia, vaan 
omakohtaiset oivallukset voivat 
saada aikaan tuloksia, jotka kes-
tävät ajan ja muuttuvien tilantei-
den testissä.

Opetus perustuu mm. erilai-
siin vuorovaikutustaitoihin, kes-
kusteluihin, aivoriihiin ja rooli-

harjoituksiin. Lähtökohtana ovat 
oppijoiden omat kokemukset ja 
ajatukset, joista edetään yhdes-
sä koulutetun ohjaajan avulla 
askel askeleelta tiedostamatto-
mien toimintamallien tunnista-
miseen ja ratkaisuihin omassa 
elinympäristössä.

Gordonilaisessa ajattelumallis-
sa jokainen ihminen on tärkeä ja 
ainutlaatuinen juuri sellaisena 
yksilönä kuin hän on. Toimivan 
vuorovaikutuksen kannalta on 
oleellista, että osaamme ilmaista 
tarpeemme ja toiveemme raken-
tavasti samalla toista kuunnel-
len. Monikulttuurisessa ympäris-

tössä kuunteleminen, yhteisen 
kielen löytäminen ja sanaton 
viestintä sekä toisaalta omien 
tarpeiden ja toiveiden rakentava 
kertominen ovat avainasemassa.

Ranskalaisen kahvilan 
tunnelmaa

Etelä-Savon ammattiopiston ra-
vintolakokkilinjan kolmas vuosi-
luokka oli suunnitellut ranskalai-
sen kahvilan toteutuksen yhdes-
sä kahvila- ja pitoruokapalvelun 
opettajan Vuokko Mannisen joh-
dolla.

Oppituntien aikana opiskelijat 
perehtyivät ranskalaiseen kult-

tuuriin ja valitsivat myytävät 
tuotteet, jotka valmistettiin ope-
tuskeittiössä. Kulttuuri- ja kan-
sainvälisyysmessujen yleisö sai 
ostaa näitä tuotteita messujen 
aikana, joten ilo oli molemmin-
puolinen.

– Näin he saavat hyvää käy-
tännön työopetusta eri kulttuu-
reista. Ja toteuttamalla suunni-
telmansa täällä kahvilassa he 
saavat elävän kosketuksen työ-
elämään, salityönohjaaja Eija 
Loisa sanoi.

Teksti ja kuva: Irma Ryynänen

Maahanmuuttajan ruokavalio
n Ravitsemusterapeutti Raija 
Partanen on kirjoittanut Maa-
hanmuuttajien ruokavaliot ja ra-
vitsemus -kirjan. Siinä hän käsit-
telee konkreettisesti mm. uskon-
non vaikutusta ruoan valintaan.

Partasen mukaan kulttuuri ja 
ulkomaalaisuus vaikuttavat koh-
taamistilanteessa. Saman kult-
tuurin piirissä kasvaneet ihmiset 
toimivat kuitenkin aina yksilöi-

nä. Kulttuuritausta on vain viite-
kehys.

Maahanmuuttajan vatsavai-
vojen syynä voi olla laktaasin 
puutos ja siitä johtuva laktoosi-
intoleranssi. Laktaasientsyymin 
puutos on yleisempi Euroopan 
ulkopuolella kuin Euroopassa. 
Aasiassa ja Afrikassa laktaasin 
puutoksen yleisyys vaihtelee 71 
%:sta (Turkki ja Israelin juutalai-

set) 90 %:iin (kiinalaiset ja Tan-
sanian bantut) väestöstä.

Partanen antaa myös hyvän 
vinkin siitä, että neuvontatilan-
teessa kirjallista materiaalia an-
nettaessa on ensin tarkistettava, 
onko asiakas tai joku läheinen 
henkilö lukutaitoinen! Tämä he-
rättääkin kysymyksen, kuinka 
nämä henkilöt selviytyvät kau-
passa ostoksilla?

Lähde: Partanen, Raija. 2007. 
Maahanmuuttajien ruokavaliot ja 
ravitsemus. 
Ravitsemusterapeuttien yhdistys. 
Dieettimedia.

VIERASKIELISET OPPILAAT/OPISKELIJAT SUOMESSA

Koulutus- tai opetuspaikka Tilastotiedot kerätty Lukumäärä

vuosi

Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa 2006 1 711

Perusopetuksessa 2005 16 600

Lukiokoulutuksessa (nuoret+aikuiset) 2006 3 248

Kansanopistojen maahanmuuttajakoulutus 2005 860

Valmistavassa koulutuksessa (amm.) 2007 1 164

Ammatillisessa peruskoulutuksessa 2006 7 078

Aikuisten ammatillisessa lisäkoulutuksessa 2006 2 130

Yliopistoissa 2006 5 366

Ammattikorkeakouluissa 2006 4 544

Lähde: Tietori 15.5.2008. Marget Kantosalo, opetushallitus
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pitää puuttua työpaikalla
n Turun ja Porin työsuojelupii-
rissä on koottu malli, miten työ-
paikkahäirintään pitää puuttua 
työpaikoilla, mutta jokainen työ-
paikka voi luoda oman tapansa 
toimia häirintätapauksissa. Kaik-
kia työpaikkoja kuitenkin sitoo 
työturvallisuuslain 28 pykälä, 
jonka mukaan työnantajan pitää 
puuttua häirintään ja epäasialli-
seen kohteluun työpaikalla.

Työntekijöitä koskee työtur-
vallisuuslain 18 pykälän mo-
mentti kolme: työpaikalla pitää 
välttää muihin työntekijöihin 
kohdistuvaa häirintää ja epäasi-
allista kohtelua.

Häirintää enemmän 
julkishallinnossa

Seppo Pekkalan mukaan työ-
paikkahäirintä ja sen hallinta on 
melko samanlaista alasta riippu-
matta, mutta riskialojakin on.

– Tutkimustietojen mukaan 
häirintää esiintyy enemmän jul-
kishallinnossa ja työyhteisöissä, 
joissa työn tekemisen tavoitteis-
sa ja puitteessa on tulkinnanva-
raisuutta. Esimerkiksi teollisuu-
dessa ei ole pelille niin paljon ti-
laa, Pekkala toteaa.

Hänen mukaansa noin viisi 
prosenttia työntekijöistä kokee 
joutuneensa häirinnän kohteek-

Turun ja Porin työsuojelupiirin päällikkö Seppo Pekkala 
tähdentää, että jokaisella työpaikalla pitää olla selkeät 
käyttäytymissäännöt ja tapa puuttua 
työpaikkakiusaamiseen, valmentaa ihmisiä sen 
ehkäisemiseen ja valvoa, että pelisääntöjä noudatetaan.

– Kiusaaminen on merkittävä menetys kohteelle ja 
työpaikalle, ja kauan jatkuneena se voi johtaa jopa 
työkyvyttömyyteen.

H äirintään
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pitää puuttua työpaikalla

si työpaikalla. Joskus häirintä on 
ilmeisempää, toisinaan hienova-
raisempaa.

– Kaikissa yhteisöissä voi il-
metä häirintää, siksi ennalta eh-
käisevään toimintaan kannattaa 
panostaa ja vakavalaatuinen 
kiusaaminen pitää saada loppu-
maan. Simputusta on aina ollut 
olemassa ja sitä on jopa ihailtu, 
mutta työkulttuuri on vuosikym-
menien aikana onneksi muuttu-
nut, Pekkala sanoo.

Häirintää, kiusaamista ovat 
mm. arvostelu, vähättely, juo-
ruaminen, nöyryyttäminen, eris-
täminen ja ulkonäöstä huomaut-
telu.

– Kiusaamisella haetaan itsel-
le etua alistamalla tai halutaan 
saada kilpailija pois tieltä. Kiu-
sattu alkaa helposti pitää itse-
ään huonompana kuin muut. 
Normaali reaktio on pakenemi-
nen, irtisanoutuminen, jotta pää-
see eroon kiusaajastaan. Valta-
osa kiusaajista ei täysin ymmär-
täne, mitä he ovat tekemässä ja 
mitkä voivat olla seuraukset, 
mutta myös epäterveesti käyt-
täytyviä näyttää olevan työelä-
mässä muiden oloa häiritsemäs-
sä, Pekkala toteaa.

Monikulttuurinen  
työpaikka riskitekijä

Seppo Pekkalan mukaan elintar-
viketeollisuudessa on vähem-
män häirintää kuin julkisella 
puolella, eikä hänellä ole tullut 
vastaan yhtään vaikeaa juttua 
elintarvikealalta.

– Elintarviketeollisuudessa ei 
tietääkseni ole erityispiirteitä, 
jotka aiheuttaisivat häirintää. 

Muutokset ja epävarmuus voi-
vat kuitenkin ruokkia kiusaamis-
ta. Jos esimerkiksi on tulossa irti-
sanomisia, saatetaan vaikeuttaa 
kilpailijan tilannetta kiusaamal-
la, Pekkala arvioi.

Hän näkee elintarviketeolli-
suuden haasteen monikulttuuri-
suudessa. Eri kulttuuritaustaiset 
ihmiset eivät aina ymmärrä toisi-
aan, vaan voivat tulkita toisten 
sanoja ja tekoja väärin.

– Voi tulla leukailua, tai lue-
taan toisen kulttuuria väärin. 
Monikulttuurinen työpaikka on 
työnantajalle mahdollisuus ja 
riski. Kielimuuri voi estää väärin-
käsitysten purkamista. Moni-
kulttuurisessa työyhteisössä 
kannattaa panostaa häirinnän 
ennalta ehkäisyyn, Pekkala te-
roittaa.

Laki turvaa, työnantaja 
päättää pelisäännöt

Pekkalan mielestä työturvalli-
suuslain pykälä 28 on rakennet-
tu hyvin.

– Usein ulkopuolisen ja esi-
miehen on vaikea nähdä, mitä 
työssä todella tapahtuu. Mutta 
kun häirintää kokenut työntekijä 
ilmoittaa esimiehelleen kiusaa-
misesta, työnantajan pitää ilmoi-
tuksen saatuaan selvittää, onko 
vaarallista häirintää tapahtunut 
ja ryhtyä tarvittaessa toimenpi-
teisiin.

Ei ole kuitenkaan pakko noja-
ta 28 pykälään, vaan työnantaja 
voi vain todeta, ettei epäasiallis-
ta käytöstä suvaita työpaikalla ja 
päättää siltä suojaavat paikalli-
set pelisäännöt. Usein tämä pol-
ku on työnantajan kannalta hel-

pompi, mutta työnantajan pitää 
kuitenkin kuulla molempia osa-
puolia tasavertaisesti.

– Jos tilanne ei selviä työpai-
kalla, työsuojelupiiriä voi pyytää 
apuun, mutta kiusaamisesta pi-
tää pystyä esittämään näyttöä. 
Sanallisesta kiusaamisesta ei 
saada aina selvää näyttöä, mut-
ta työnantaja voi aina tarkentaa 
pelisääntöjä työpaikalla ja val-
voa, että niitä myös noudate-
taan.

Vaikeat häirintätapaukset 
ovat saattaneet jatkua pitkään ja 
muuttua monimutkaisiksi. Sep-
po Pekkalan mukaan tällöin on 
joskus vaikea selvittää edes sitä, 
kuka pani kiusaamisen alulle. 
Vakavissa tapauksissa työnteki-
jä yritetään savustaa ulos työ-
paikasta, esimerkiksi uhkaillaan 
sanallisesti, vähennetään työ-
tehtäviä ja saatetaan eriarvoi-
seen asemaan työyhteisössä. 
Jos kyseessä on vakava työtur-
vallisuuslain rikkomus, työsuo-
jelupiiri voi viedä asian syyttäjäl-
le.

Työsuojelupiireihin pari 
tuhatta soittoa vuodessa

Seppo Pekkala kertoo, että Tu-
run ja Porin työsuojelupiiriin tu-
lee vuosittain 100–200 soittoa 
kiusaamistapauksista, joita ei 
ole käsitelty tai saatu hoidettua 
työpaikalla. Koko maassa työ-
suojelupiireille tullee neuvonta-
pyyntöjä häirintäasioissa 2000–
3000 vuodessa. Varsinaisia vi-
reillepanoja Turun ja Porin työ-
suojelupiirissä on noin 50 vuo-
dessa, koko maassa muutamia 
satoja.

– Pyydämme aina ensin teke-
mään ilmoituksen asiasta työn-
antajalle ja ellei työnantaja ala 
riittäviin toimenpiteisiin, asiaan 
palataan, Pekkala kertoo.

Ensin pitää varmistaa, että 
kiusaaminen koskee työtä ja työ-
olosuhteita ja selvittää, miten 
henkilöä on kiusattu. Tekojen pi-
tää olla konkreettisia, eli näyttöä 
pitää löytyä.

– Joskus kiusaamisen kohteen 
on vaikea käsittää, että kiusaa-
misesta pitää saada näyttö, jotta 
viranomainen voi puuttua sii-
hen, Pekkala kertoo.

Kiusaaminen maksaa  
ja tuo kärsimyksiä

Kiusaaminen on merkittävä me-
netys sekä kohteelle että työyh-
teisölle: se tuhlaa voimavaroja, 
tahraa yrityksen mainetta ja syn-
nyttää inhimillistä kärsimystä. 
Pekkalan mielestä paras vaihto-
ehto on käsitellä asia työpaikal-
la.

– Jotkut työnantajat yrittävät 
siirtää asian työterveyshuollolle, 
mutta se kuuluu työnantajalle. 
Toimitusjohtajan tai vastaavan 
pitää ottaa vastuu ja sanoa, ettei 
tällä työpaikalla hyväksytä häi-
rintää. Sen jälkeen hän voi antaa 
asian linjajohdon tehtäväksi ja 
sopia, miten asiaa valvotaan.

Seppo Pekkalan mukaan häi-
rintä liittyy yhteiskunnan kehi-
tykseen, koska henkistä sitoutu-
mista vaativan, kuluttavan työn 
osuus on kasvanut. Pitkään jat-
kunut kiusaaminen voi johtaa 
pitkiin sairauspoissaoloihin tai 
työkyvyttömyyteen. Yhden vai-
keahkon kiusaamistapauksen 
hinta on työnantajalle ja yhteis-
kunnalle helposti 50 000–
100 000 euroa, mutta kärsimystä 
ei voi mitata rahassa.

– Kun ihmisen mielellä pela-
taan, kiusattu voi kokea elämän-
sä putkena, jonka päässä näkyy 
vain mustaa. Hänestä voi tulla 
työkyvytön, hänen muutkin ih-
missuhteensa voivat mennä se-
kaisin ja hän voi joutua yhteis-
kunnan ylläpidettäväksi. On 
kummallista, että työajalla saa 
tuhota muita ihmisiä, Pekkala ih-
mettelee.

Teksti: Pirjo Huhtakangas
Kuvitus: Lotta-Marie 
Lemiläinen
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Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinta
n Häirinnän ja epäasiallisen koh-
telun kohteeksi voi joutua niin 
työntekijä, esimies kuin joukko 
työyhteisön jäseniä. Sillä voi olla 
vakavia seuraamuksia ihmisten 
terveyteen ja hyvinvointiin sekä 
koko työyhteisön toimivuuteen. 
Toisaalta kaikki työpaikalla ilme-
nevät ristiriidat eivät ole häirin-
tää tai epäasiallista kohtelua.

Häirinnän tai epäasiallisen 
kohtelun hallinta edellyttää, että 
asia tuodaan tai tulee jollakin ta-
valla esimiehen tietoon. Lisäksi 
esimiehellä on oltava valmiudet, 
valtuudet ja tuki tilanteen selvit-
telyyn ja ratkaisemiseen.

Mitä häirinnällä tarkoitetaan?

Häirintänä ja epäasiallisena koh-
teluna pidetään vakavanlaatuis-
ta kielteistä käyttäytymistä, joka 
on pitkään jatkuvaa ja toistuvaa. 

Joskus kertaluontoinen tilanne 
voi olla niin vakava, että myös se 
edellyttää puuttumista asiaan. 
Häirintäkokemus syntyy silloin, 
kun kielteisen käyttäytymisen 
kohteeksi joutunut kokee ole-
vansa puolustuskyvytön tai ei 
voi itse hallita tilannetta.

Kielteinen käyttäytyminen voi 
ilmetä mm. sanattomina viestei-
nä (esim. ilmeet, eleet), yhteisös-
tä eristämisenä, työnteon jatku-
vana perusteettomana arvoste-
luna ja vaikeuttamisena (esim. 
jätetään tiedonvälityksen ulko-
puolelle, työtä mitätöidään tai 
arvioidaan väärin perustein, an-
netaan tarkoituksettomia tai 
osaamiseen nähden ala-arvoisia 
taikka mahdottomia tehtäviä tai 
jätetään ilman työtä), maineen 
tai aseman kyseenalaistamisena 
sekä henkilökohtaisen koske-

mattomuuden loukkaamisena 
(esim. huutaminen, suulliset ja 
kirjalliset uhkaukset, käsiksi käy-
minen, suora väkivalta tai suku-
puolinen häirintä ja ahdistelu).

Häirintää ja epäasiallista koh-
telua eivät ole työtä ja työnjakoa 
koskevat asialliset päätökset ja 
ohjeet sekä työn ja työyhteisön 
ongelmien yhteinen käsittely, 
vaikka ne herättäisivätkin epä-
varmuutta, ahdistusta tai muita 
kielteisiä tunteita.

Häirinnästä ei liioin ole kyse, 
jos henkilölle annetaan perustel-
tu huomautus tai rangaistus tai 
hänet päätetään ohjata työky-
vyn arviointiin sen jälkeen, kun 
hänen kanssaan on keskusteltu 
asiasta.

Häirinnästä pitää ilmoittaa

Häirintää tai epäasiallista kohte-
lua kokeneen tulisi ottaa tapah-
tunut puheeksi ja kertoa koke-
muksestaan joko välittömästi tai 
mahdollisimman pian henkilölle, 
joka hänen kokemanaan käyt-
täytyi epäasiallisesti. Parhaim-
millaan tilanne voisi selvitä jo 
heidän kesken.

Työnantajan tilanteeseen 
puuttuminen edellyttää, että 
häirinnän kohteeksi joutunut il-
moittaa asiasta esimiehelleen 
joko itse, työsuojeluvaltuutetun, 
luottamusmiehen tai työterveys-
huollon välityksellä. Jos häiritse-
västi käyttäytyvä on henkilön 
esimies, asiasta ilmoitetaan esi-
miehen esimiehelle. Jos häiritse-
västi käyttäytyvällä esimiehellä 
ei ole esimiestä, asiassa voi ot-
taa yhteyttä työsuojelupiiriin.

Häirinnän selvittäminen

Mahdollisen häirinnän selvittä-
minen ja arviointi tehdään ku-
vattujen tilanteiden ja keskuste-
luissa esiin tulleiden seikkojen 
perusteella.

Esimies tai tämän nimeämä 
henkilö selvittää mahdollisim-
man pian ensisijaisesti asian-
osaisten kanssa keskustelemal-
la tai tarvittaessa myös muulla 
tavoin tapahtumien kulun. Kes-
kustelut käydään ja muut mah-
dolliset selvitykset tehdään 
omassa työyhteisössä luotta-
muksellisesti ja ilman ennakko-
asenteita. Ratkaisut tehdään to-
siasioiden perusteella.

Häirinnän osapuolet ja esi-
mies voivat pyytää apua ja tukea 
tarvittaessa luottamushenkilöil-
tä ja työterveyshuollosta.

Todettu häirintä ja 
toimenpiteet

Tehdyn selvittelyn perusteella 
työnantaja toteaa, onko häirin-
tää tapahtunut ja arvioi sen ter-
veydellisen merkityksen.

Tarvittaessa häirinnän tai epä-
asiallisen kohtelun lopettami-
sesta sovitaan yhdessä asian-
osaisten ja työnantajan kanssa. 
Sovituista menettelytavoista 
laaditaan pöytäkirja.

Mikäli sopimukseen ei päästä, 
työnantaja päättää yksipuolises-
ti toimista häirinnän ja epäasial-
lisen kohtelun lopettamiseksi 
sekä myös mahdollisista kurin-
pitotoimista. Työnantaja tiedot-
taa häirinnän kohteeksi joutu-
neelle, että toimenpiteisiin on 
ryhdytty. Päätöksiä tehtäessä 
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Kirja-arvostelu
otetaan huomioon yhteistoimin-
tasäännökset ja -sopimukset.

Mikäli häirintä tai epäasialli-
nen käyttäytyminen jatkuu sovi-
tuista tai annetuista ohjeista 
huolimatta, esimies voi ryhtyä 
häiritsijään kohdistuviin kurinpi-
totoimiin (suullinen tai kirjalli-
nen huomautus, kirjallinen va-
roitus tai työsuhteen päättämi-
nen). Myös erityisen räikeä häi-
rintä tai epäasiallinen kohtelu 
voivat johtaa suoraan kurinpito-
toimiin.

Muulle työyhteisölle kerro-
taan asian ratkaisusta, jos rat-
kaisulla on merkitystä työyhtei-
sön toimivuuteen. Tästä tiedot-
tamisesta kerrotaan ennalta asi-
anosaisille. Sovittujen toimenpi-
teiden seurantatavasta ja ajasta 
sovitaan asianosaisten kanssa.

Häirinnän ennaltaehkäisy

Työpaikan koko henkilökunnalle 
tiedotetaan häirinnän ja epäasi-
allisen kohtelun työpaikkakoh-
taisesta toimintamallista ja työ-
paikalla noudatettavista periaat-
teista. Uusi henkilökunta pereh-
dytetään toimintamalliin ja työ-
paikalla noudatettaviin periaat-
teisiin. Esimiehet ja työsuojelu-
valtuutetut perehdytetään häi-
rinnän ja epäasiallisen kohtelun 
tilanteiden hoitamiseen.

Työn turvallisuuden ja terveel-
lisyyden edistämiseksi tehtäväs-
sä haittojen ja vaarojen selvityk-
sessä kartoitetaan haitallisen 
häirinnän ja epäasiallisen kohte-
lun esiintyminen ja selvitysten 
perusteella olosuhteita muute-
taan tarvittaessa.

Esimiesten tekemässä tai 
muutoin tapahtuvassa työolojen 
jatkuvassa tarkkailussa kiinnite-
tään huomiota toimintamallin 
mukaisen toiminnan toteutumi-
seen. Toimintamallin toimivuut-
ta arvioidaan työpaikalla sovitta-
valla tavalla.

Lähde: www.tyosuojelu.fi/Turku ja 
Pori

Hankalat tyypit  
työelämässä

n Työterveyslaitos on noin vuosi 
sitten kustantanut kirjan aihees-
ta, miten selviää työssä, kun työ-
toveri, esimies tai alainen on to-
della hankala. Työterveyslääkäri 
Kirsi Räisänen ja psykiatri Kaa-
rina Roth käyvät läpi hankalan 
käyttäytymisen syitä stressistä 
persoonallisuushäiriöihin ja mi-
ten toimia eri tilanteissa.

Kirja alkaa hyvin realistisesti to-
teamalla, että on epätodennäköis-
tä löytää yhtään itselleen rehellis-
tä työntekijää, joka ei olisi kos-
kaan elämässään kohdannut han-
kalaa työtoveria. Tutkimusten mu-
kaan työpaikat edustavat ihmis-
suhteiden kannalta yhtä turhaut-
tavimmista ympäristöistä.

Räisänen ja Roth näyttävät 
olevan hyvin perillä nykyajan työ-
elämän vaativuudesta, koska he 
sanovat, että työpaikan vuoro-
vaikutussuhteissa riittää haas-
teita ilman poikkeavan hankalaa 
käytöstäkin. Toisaalta kirjoitta-
jat tuovat useamman kerran sen 
esiin, että joudumme hanka-
luuksiin, jos edellytämme työ-
paikan ihmissuhteilta samaa 
kuin yksityiselämän ihmissuh-
teilta. Työssä ollaan tekemässä 
työtä.

Kuka on hankala

Räisänen ja Roth määrittelevät, 
milloin työtoveri koetaan hanka-
laksi: kun hän tai hänen toimin-
tansa rikkoo odotuksiamme, ar-
vojamme tai toiveitamme. Toi-
saalta on hankaluutta, mitä vain 
tulee sietää, mutta sitten on ti-

lanteita, joihin on reippaasti 
puututtava.

Räisänen ja Roth listaavat sel-
keästi sellaiset hankalan käytök-
sen mallit, joihin tulee aina puut-
tua, kuten epäsosiaalinen käy-
tös, häirintä, psykoottiset häiriöt 
ja päihteitten tuomat ongelmat. 
Tällaisten hankalien käytösten 
lista on paljon lyhyempi kuin lis-
ta, jossa esitellään hankalan 
käytöksen malleja, joihin puutu-
taan vain tarvittaessa. Tähän lis-
taan kuuluvat ns. paljon puhutut 
erilaiset persoonallisuushäiriöt.

Kirjoittajat antavat neuvoja 
siihen, kenen tehtävä on puut-
tua ja millä tavalla. He varoitta-
vat myös vaarasta tehdä vääriä 
tulkintoja sinänsä oikeista ha-
vainnoista.

Räisänen ja Roth kuvaavat 
myös tilanteita, jotka koettele-
vat sietokykyä ja joita kuitenkin 
täytyy sietää. Ennestään muka-
van työtoverin käytös voi yllättä-
en muuttua hankalien tilantei-
den tullessa päälle, sukupuolten 
tasapeli voi tuoda ongelmia niin 
kuin myös eri kulttuuritaustat ja 
arvot. Näihin vaan täytyy kirjoit-
tajien mukaan sopeutua.

Miten selvitä  
hankalan kanssa

Kirjan viimeinen luku antaa sel-
viytymiskeinoja niin alaisille, 
työtovereille kuin esimiehillekin, 
mutta toisaalta näitä selviyty-
miskeinoja tuodaan esiin pitkin 
kirjaa.

Kirja opastaa myös itsetutkis-
teluun lähtökohtana ajatus, että 
harvoin voimme muuttaa toisen 
käyttäytymistä ja suhtautumis-
ta, mutta omaamme voimme. Si-
ten voimme itse pyrkiä välttä-
mään hankalia tilanteita ja estää 

niitä syntymästä. Vielä tässä vii-
meisessäkin luvussa kirjoittajat 
esittelevät muutamia yhteistyö-
tä hankaloittavia ärsyttäviä luon-
teenpiirteitä.

Kirjan pieni heikkous onkin se, 
että vaikka siinä on todella pal-
jon käytännönläheistä asiaa, se 
on paikka paikoin pikkusen se-
kavasti esitetty. Jotta kokonai-
suudesta pääsee perille ja löy-
tää kaikki hankalan käytöksen 
mallit ja syyt ja kuinka selvitä, 
kirja on luettava läpikotaisin aja-
tuksella. Toisaalta hankalia asi-
oita on kuvattu hyvinkin humo-
ristisesti, mikä luonnollisesti tuo 
lukunautintoa.

Suosittelen lämpimästi kirjaa 
luettavaksi jokaiselle, joka halu-
aa oppia lisää ymmärtämään 
työelämän ihmissuhteita ja löy-
tää keinoja selvitä ja auttaa 
myös työtovereitaan ja alaisi-
aan. Jokaisen esimiehensä kans-
sa ristiriidoissa olevan alaisen 
tulisi myös lukea kirja. Ehkä lu-
kemisen jälkeen esimies ei ole-
kaan enää niin vaikean tuntui-
nen.

Vaikka en itse uskokaan, ku-
ten kirjoittajat näyttävät ajatte-
levan, että ihminen olisi kehitty-
nyt evoluution myötä, on kirjas-
sa mielestäni kuitenkin hyvin ja 
armollisesti kuvattu erilaisia 
käyttäytymisen syitä. Siksipä 
kirja sopii myös käsikirjaksi, jota 
on hyvä vilkaista hankalien tilan-
teiden tullessa ja samalla vetää 
henkeä ennen kuin sanoo ns. vii-
meisen sanan, jos sitä tarvitsee 
sanoa ollenkaan.

Raija Ahvenainen-Rantala

Kirsi Räisänen & Kaarina 
Roth, Hankalat tyypit 
työelämässä, 
Työterveyslaitos, 2007, 188 s.
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n Koulutusohjelma kattaa pak-
kaussektorin kaikki osa-alueet: 
pakkausmateriaalit, paperin ja 
kartongin jatkojalostuksen, pai-
notekniikan, pakkausten valmis-
tuksen, pakkauskoneet ja -linjat 
sekä pakkaamiseen vaikuttavat 
ja sitä ohjaavat tekijät.

Koulutusohjelmaan valitaan 
opiskelijoita, joilla on jo alempi 
korkeakoulututkinto pakkaus-
sektorin joltakin osa-alueelta. 
Opiskelijavalinta perustuu hake-
mukseen ja haastatteluun. Opis-
kelu toteutetaan intensiivi- ja 
verkko-opetuksena, joten sen 
voi suorittaa työn ohessa. Inten-
siiviopetusjaksot ovat viikonlop-
puisin.

Muotoilija Noora Nylander sai 
pakkaustekniikan diplomi-insi-
nöörin paperit Lappeenrannan 
teknillisestä yliopistosta syys-
kuun lopussa. Tutkinto on hänel-
le jo toinen, sillä hän valmistui 
Lahden ammattikorkeakoulun 
Muotoiluinstituutista pakkaus-
muotoilun ja grafiikan koulu-
tusohjelmasta kolme vuotta 
sitten.

Hän opettaa nykyään 
pakkausteknologiaa ja lo-
gistiikkaa sekä kartonki-
pakkaustyöpajaa Muotoi-
luinstituutissa ja toimii 
tutkijana yliopistossa.

– Elintarvikepakkauk-
sen tärkein ominaisuus 
on, että se säilyttää elin-

tarvikkeen. Pakkauksen pitää 
olla tiivis ja kartonkipakkauksen 
materiaalien pitää olla puhtaita 
ensikuituja. Kierrätyskuitumate-
riaali ei saa olla kosketuksissa 
elintarvikkeeseen, selvittää Ny-
lander.

Muotoilijan pitää  
hallita koko ketju

Elintarvikepakkauksissa käyte-
tään muovipäällysteitä, koska 
pelkkä kartonki ei anna tarvitta-
vaa tiiviyttä. Elintarvikkeiden 
pakkaus on vaativaa, sillä elin-
tarvikkeet tarvitsevat muun mu-
assa kosteus- tai happitiiviyttä, 
eikä esimerkiksi tuotteen rasvai-
suus tai aromit saa päästä pak-
kauksen läpi. Lisäksi pakkauk-
sen pitää olla informatiivinen ja 
myyvä.

– Käytettävyys on tärkeä asia. 
Tiivis pakkaus voi olla hankala 
avattava. On haasteellista saada 
pakkaus kuluttajan kannalta toi-
mivaksi, helposti avattavaksi ja 
tarvittaessa uudelleen suljetta-
vaksi. Lisäksi suunnittelussa on 

otettava huomioon pakkauksen 
ulkonäkö; voidaanko tuote pak-
kauksineen laittaa suoraan ruo-
kapöytään, miettii Nylander.

Oman haasteensa tuo pakka-
uksen hävittäminen: sopiiko se 
kierrätykseen tai energiaksi. Kar-
tonkipakkauksen kuidut voidaan 
kierrättää, ottaa metallifolio tal-
teen ja käyttää muovi energiak-
si. Suurin haaste on saada ihmi-
set lajittelemaan pakkaukset oi-
keaan keräysastiaan.

– Pakkauksen pitäisi jo ulkonä-
öllään antaa viesti siitä, miten se 
pitää kierrättää, Nylander sanoo.

Nylander pitää pakkausalaa 
kiehtovana. Hän lähti lisäoppiin 
Lappeenrantaan, koska muotoi-
lijan pitää hänen mielestään tun-
tea koko ketju alusta loppuun 
kaikkine teknologioineen.

Uutta liiketoimintaa 
metsäteollisuuteen

Lappeenranta sijaitsee Euroo-
pan suurimman metsäteolli-
suuskeskittymän ytimessä. Suo-
men metsä- ja puunjalostusteol-
lisuus ovat nyt murroksessa, ja 

tarvitaan uusia keinoja metsä-
teollisuuden kannattavuuden 
ja jalostusasteeseen nosta-
miseen. Tulevaisuudessa 
pakkaustekniikka ja kuitu-
pohjaisten kartonkipakkaus-
ten valmistus tulee olemaan 
yksi metsäteollisuuden kes-

keisistä alueista.

– Pakkaustekniikan koulutus-
ohjelman tarkoituksena on luo-
da uutta osaamista metsäteolli-
suudella ja luoda pk-alan yrityk-
siä, jotka ovat keskittyneet pak-
kaustekniikkaan. Nyt Suomesta 
puuttuu lähes kokonaan pak-
kausalaan liittyvä pk-teollisuus, 
selvittää pakkaustekniikan pro-
fessori Henry Lindell Lappeen-
rannan teknillisestä yliopistos-
ta.

Hän hoitaa Suomen ainoaa 
pakkaustekniikkaan keskittyvää 
professuuria.

Tulevaisuudessa pakkaustek-
niikan pk-yritykset toimisivat 
Lindellin mukaan metsäyhtiöi-
den jatkojalostajina brändin-
omistajille, kauppaketjuille tai 
kaupoille. Yrityksillä olisi pieni-
kokoisia mukautuvia koneita, 
joilla tuotettaisiin pieniä sarjoja. 
Pienen sarjan pakkauksiin on 
helppo lisätä älyä ja muokata 
tuote eri asiakkaiden tarpeisiin.

Lappeenrannassa pakkaus-
tekniikkaan liittyvä tutkimus kes-
kittyykin tulevaisuuden joustavi-
en pakkauslinjojen kehittämi-
seen ja valmistamiseen. Kehitys-
työssä kartonkiaihio tai kartonki-
rata voidaan joustavasti muoka-
ta vuoaksi ja lisätä siihen toimi-
via ominaisuuksia kuten helposti 
avattava ja suljettava kansi.

Älyä elintarvikepakkaukseen

Esimerkkinä uudenlaisesta elin-
tarvikepakkauksesta Lindell 

Ensimmäiset  
pakkausalan diplomi-insinöörit  
valmistuivat Lappeenrannasta
Ensimmäiset pakkausalan 
diplomi-insinöörit ovat val-
mistuneet Lappeenrannan 
teknillisestä yliopistosta. 
He opiskelivat kansainväli-
sessä New Packaging Solu-
tions -koulutusohjelmassa, 
joka käynnistyi vuonna 
2006. Ohjelmasta on val-
mistunut kaksi diplomi-in-
sinööriä.

Professori Henry Lindell hoitaa Suomen 
ainoaa pakkaustekniikkaan keskittyvää 
professuuria Lappeenrannan 
teknillisessä yliopistossa.
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Ensimmäiset  
pakkausalan diplomi-insinöörit  
valmistuivat Lappeenrannasta

mainitsee lihapakkauksen, jo-
hon on lisätty passiivinen sen-
sori: bioindikaattoriliuska. Lius-
ka muuttaa väriään olosuhtei-
den muuttuessa. Jos pakattu 
elintarvike pilaantuu, muuttuu 
liuskan väri. Muutos voidaan re-
kisteröidä sähköisesti, ja pak-
kaus viestii pilaantumisen joko 
ihmiselle tai jollekin sähköiselle 
laitteelle.

Pakkaukseen voi myös lisätä 
koodin, joka voidaan lukea ka-
merakännykällä. Lisätietoja tuot-
teesta saadaan lähettämällä 
koodi tiettyyn web-osoitteeseen, 
josta saadaan informaatiota ta-
kaisin kännykkään. Lindell muis-
tuttaa, että tarvittava tekniikka 
on jo olemassa, sillä Suomessa 
olevista kännyköistä puolet on 
varustettu kameroilla. 

Pakkaus energiaksi

Hiilijalanjälki on tuotteen koko 
sen elinkaaren aikana aiheutta-
ma hiilidioksidin ja muiden kas-
vihuonekaasujen kuormitus ym-
päristöön. Fossiilisista materiaa-
leista tehdyn pakkauksen hiilija-
lanjälki on epäedullinen, ja kui-
tupakkauksella jalanjälki on par-
haimmillaan neutraali. Se tar-
koittaa sitä, että pakkauksen käyt-
tö ei jarruta eikä nopeuta kasvi-
huoneilmiötä.

Kartonkipakkaukset voidaan 
käytön jälkeen kierrättää tai 
käyttää energiaksi.

– Jos kartonkipakkaukseen on 
lisätty elektroniikkaa, esimerkik-
si paristo, niin ongelmana on, 
miten pakkaus pystytään kier-
rättämään turvallisesti, pohtii 
Lindell.

– Hyvä pakkaus pienentää hii-
lidioksidipäästöjä myös välilli-
sesti. Hyvä pakkaus säästää ruo-
kaa. Kuinka paljon ruokaa pi-
laantuisi, jos sitä ei pakattaisi 
hyvin, Lindell kysyy.

Teksti ja kuva: 
Anna-Liisa Pirhonen

Suomalaisia MBA-tutkintoja  
jo neljännesvuosisadan verran
n MBA-tutkintoja tarjoavat lu-
kuisat oppilaitokset ympäri maa-
ilmaa. Yhdysvalloissa pelkäs-
tään on yli 600 tutkinnon tarjoa-
vaa yliopistoa.

Suomessakin tutkintoa tarjoa-
vat kymmenet oppilaitokset. 
Näyttää siltä, että jokainen itse-
ään arvostava korkeakoulu, yli-
opisto ja ammattikorkeakoulu 
on ottanut tutkinnon ainakin jol-
lain tavalla ohjelmaansa. Helsin-
gin kauppakorkeakoulu aloitti 
tarjonnan ensimmäisenä, vuon-
na 1983.

Suomessa MBA-tutkinto las-
ketaan täydennyskoulutukseksi. 
Monissa muissa maissa se las-
ketaan ylemmäksi korkeakoulu-
tutkinnoksi, jota voidaan vaatia 
esimerkiksi virkoja täytettäessä.

MBA-tutkintoja  
tarjolla lähes joka lähtöön

MBA eli Master of Business Ad-
ministration on liiketalous-tie-
teellinen tutkinto. Se on tarkoi-
tettu lähinnä muutamia vuosia 
johtotehtävissä toimineille hen-
kilöille. Tutkinnon tavoitteena 
on varustaa opiskelijat tuoreim-
malla liike-elämään sovelletta-
valla akateemisella tiedolla ja 
kehittää opiskelijoita työelä-
mään kypsemmiksi ja ammatti-
taitoisemmiksi johtajiksi.

Osa MBA-ohjelmista on yleisiä 
johtamisen ja liiketaloustieteen 
kokonaisuuksia, joissa voidaan 
syventyä esimerkiksi rahoituk-
seen ja projektijohtamiseen. Osa 
puolestaan erikoistuu johonkin 
toimialaan keskittyväksi ohjel-
maksi, jossa sukelletaan nope-
asti syvemmälle alan erityisky-
symyksiin.

Yhtenä esimerkkinä jälkim-
mäisestä mainittakoon Joensuun 

yliopiston tarjoama Tuotanto 
MBA -ohjelma. Se on johdon ja 
esimiesasemassa toimivien kou-
lutusohjelma, joka valmentaa 
osallistujat menestymään uu-
denlaisessa liiketoimintaympä-
ristössä. Koulutusohjelman ta-
voitteena on tukea osallistujien 
henkilökohtaisen osaamisen, 
ammattitaidon ja johtamistaito-
jen kehittymistä tuotantolähtöi-
sestä alihankkijakulttuurista 
verkostoliiketoiminnan kulttuu-
riksi.

Toinen esimerkki on MBA Kas-
vava yritys -johdon koulutusoh-
jelma, jonka Vaasan yliopiston 
Levón-instituutti ja Jyväskylän 
yliopiston Kokkolan yliopisto-
keskus Chydenius toteuttavat 
yhteistyössä. Koulutusohjelma 
rakentuu Vaasan yliopiston 
kauppatieteelliseen ja Kokkolan 
yliopistokeskuksen Keski-Poh-
janmaan alueen tuntemukseen.

MBA-tutkinto  
ei synny helpolla 

MBA-tutkintoa suorittavat jae-
taan yleensä kahteen ryhmään: 
henkilöihin, jotka hakevat uutta 
suuntaa uralleen tai henkilöihin, 
jotka haluavat parantaa urakehi-
tystään nykyisen organisaation 
tai oman toimialan sisällä.

MBA-tutkinnon voi suorittaa 
eri tavoin. Perinteisin on 2-vuoti-
nen kokopäiväinen ohjelma. Mu-
kaan pääsy ei vaadi ennakkoon 
kauppatieteellisiä opintoja. Oh-
jelmaan hyväksytyt osallistuvat 
yhdessä luennoille, tekevät har-
joitustehtäviä yhdessä, suoritta-
vat tenttejä ja kirjoittavat loppu-
työn. Vuoden kestävä kokopäi-
väinen ohjelma asettaa tiukem-
mat vaatimukset opiskelijoiden 
aiemmalle koulutukselle ja työ-

kokemukselle, sillä peruskurs-
seja on vähemmän.

Osa-aikaiset MBA-ohjelmat 
tarjoavat opetusta iltaisin ja vii-
konloppuisin tai ne järjestävät 
muutaman lähiopetuspäivän 
kuukaudessa. Tutkinnon läpivie-
miseen saattaa mennä aikaa 
kahdesta jopa viiteen vuoteen.

Yritysten asiantuntijajohtajille 
on luotu executive eli eMBA-oh-
jelma, jossa he voivat kehittää 
johtamis- ja hallintotaitojaan. 
Tutkintoa suoritetaan oman työn 
ohessa osa-aikaisten ohjelmien 
luonteisesti. EMBA-ohjelmat kes-
tävät kahdesta kolmeen vuotta.

MBA-tutkinto vaatii paksua 
lompakkoa joko työnantajalta 
tai tutkinnon suorittajalta itsel-
tään; hinnat ovat yleensä muu-
taman kymmenentuhatta euroa. 
Jos tutkinnon joutuu maksa-
maan itse, ovat koulutuksen 
kustannukset yleensä vähennys-
kelpoisia verotuksessa.

Koonnut: 
Raija Ahvenainen-Rantala

Lisätietoja mm. seuraavilta 
webbisivuilta:

www.uranus.fi
www.hseee.fi
www.cec.jyu.fi
www.tamk.fi
www.ieconline.fi
www.hanken.fi
www.tut.fi
www.uwasa.fi
www.oulu.fi
www.uku.fi/kkk/mba
www.tkkexecutive.fi
http://developmentcentre.lut.fi
http://tkk.joensuu.fi
www.helia.fi
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n Helsingin yliopiston Ruralia-
instituutti ja maatalous-metsä-
tieteellinen tiedekunta ovat to-
teuttaneet Elintarviketalouden 
PD-ohjelmaa yhdessä jo vuodes-
ta 1996 lähtien. Ohjelmasta on 
tuona aikana valmistunut 12 
opiskelijaa ja tällä hetkellä ohjel-
massa on mukana 12 opiskeli-
jaa.

Opiskelijat edustavat hyvin 
laajasti elintarvikealaa. Mukana 
on ja on ollut muun muassa elin-
tarvikealan opettajia, tuoteke-
hittäjiä sekä markkinointi- ja ra-
vitsemusasiantuntijoita. Opiske-
lijat ovat yleensä koulutuksel-
taan elintarviketieteiden tai maa-
talous- ja metsätieteiden maiste-
reita tai insinöörejä (AMK). Vaik-
ka ohjelma on valtakunnallinen, 
useimmat opiskelijat tulevat Ete-
lä-Suomesta.

Uutta virettä työhön

Monelle PD-opiskelijalle ohjel-
man suorittaminen on ollut etap-

Elintarviketalouden  
PD-ohjelma vahvistaa osaamista
PD-opiskelun kautta moni on löytänyt uutta intoa omaan työhönsä,  
innostuneisuutta opiskeluun tai mahdollisesti kokonaan uuden työuran.

pi joko uralla suoraan eteenpäin 
tai sivullepäin. Siinä mielessä si-
vulle, että opiskelija ei ole välttä-
mättä siirtynyt nykyisessä työs-
sään uusiin vaativampiin tehtä-
viin, vaan hän on saattanut siir-
tyä uudelle uralle, esimerkiksi 
tuotepäälliköstä kouluttajaksi.

PD-ohjelman opinnot voikin 
koostaa joko niin, että ne päivit-
tävät aikaisempia opintoja tai 
sitten täydentävät niitä koko-
naan uusilla tiedoilla. Useinhan 
esimerkiksi markkinointiopin-
noista on hyötyä tuotekehittäjäl-
lekin.

Ensi vuonna PD-ohjelmassa 
on tulossa seminaareja markki-
noinnista ja kuluttajakäyttäyty-
misestä sekä tuotekehityksestä. 
PD-ohjelman yksi toteutusmuo-
to on teemaseminaarit, joista 
opiskelija voi valita omiin tavoit-
teisiinsa parhaiten sopivat.

Seminaarit ovat avoimia myös 
muille elintarvikealan asiantun-
tijoille. Näin PD-opiskelijat pää-
sevät myös verkostoitumaan 
alallaan opintojensa ohessa.

Sijaa yksilöllisyydelle

Yksilölliset opinnot opiskelija voi 
koostaa esimerkiksi avoimen yli-
opiston tarjonnasta ympäri Suo-
men. Moni PD-opiskelijoista 
opiskelee myös maatalous-met-
sätieteellisessä tiedekunnassa. 
Sinne PD-opiskelijat voivat ha-
kea erillisten tai täydentävien 
opintojen suoritusoikeutta. Myös 
työnantajan järjestämä koulutus 
voidaan hyväksyä osaksi PD-
opintoja. Yksilöllisten opintojen 
avulla voi esimerkiksi parantaa 
kieli-, atk-, yhteistyö-, johtamis- 
tai neuvottelutaitojaan.

Oleellinen osa PD-opiskelua 
on lopputyön tekeminen. Loppu-
työ tehdään läheisesti omaan 
työhön liittyen, jolloin myös työ-
organisaatio hyötyy siitä. PD-
opiskelijan tukena on koko opis-

kelun ajan oma tutor, joka on tie-
teellisen jatkotutkinnon suorit-
tanut henkilö ja ohjaa lopputyön 
tekoa.

PD-ohjelma on saanut opiske-
lijoiltaan kiitosta yksilöllisyydes-
tä ja joustavuudesta. Työn ohes-
sa 60 opintopisteen suorittami-
nen ei ole kovin helppo tehtävä, 
varsinkin kun on perhe ja työ 
sekä muu elämä hoidettava sii-
nä rinnalla. Usein ohjelmaan on 
lähdetty mukaan siinä vaihees-
sa, kun on kaivattu uutta innos-

tusta ja uusia näkökulmia omaan 
työhön tai on konkreettisesti ol-
lut tarvetta jonkin täydentävän 
alan opiskeluun.

Lisätietoja:

Katja Perttu
koulutussuunnittelija
PD-lautakunnan sihteeri
Helsingin yliopisto
Ruralia-instituutti, Seinäjoki
katja.perttu@helsinki.fi
www.helsinki.fi/ruralia

PD-ohjelma pähkinänkuoressa
Elintarviketalouden PD-ohjelma (PD=professional development) •	
on yliopistollinen erikoistumisohjelma, jonka tavoitteena 
on opiskelijan ammatillisen osaamisen kehittäminen.

PD-opiskelussa yksilölliset tavoitteet asetetaan yhdessä •	
työnantajan kanssa. PD-ohjelma tarjoaa opiskelijalle väylän 
oman osaamisen ja työn kehittämiseen. Työnantajalle 
ohjelma antaa mahdollisuuden työorganisaation ammatillisen 
kasvun, kehityksen ja asiantuntijuuden syventämiseen.

Elintarviketalouden PD-ohjelman kohderyhmänä ovat •	
korkeakoulututkinnon tai vastaavat opinnot suorittaneet, joilla on 
vähintään kolme vuotta ohjelmaan soveltuvaa työkokemusta.  
PD-ohjelma on laajuudeltaan 60 opintopistettä. Opinnot koostuvat 
yhteisistä opintojaksoista, elintarvikealan ajankohtaisista 
teemaseminaareista, yksilöllisistä opinnoista ja PD-lopputyöstä.

Yhteiset opinnot koostuvat tiedonhausta, tieteellisestä •	
kirjoittamisesta ja tutkimusmenetelmistä. Tutkimus, tuotekehitys 
ja laadunhallinta, elintarvikkeiden kaupallistaminen ja 
markkinointi sekä elintarvikkeiden tuotanto ovat pääteemoja, 
joiden alla ohjelmassa järjestetään seminaaripäiviä.

PD-ohjelmassa opiskelu on monimuoto-opiskelua ja toteutuu •	
joustavasti opiskelijan omien aikataulujen ja resurssien 
mukaan. Keskimääräinen opiskeluaika työn ohessa on 3–5 
vuotta. Ohjelmaan on jatkuva haku, joten mukaan voi lähteä 
milloin vain. Opinnot alkavat orientoivalla opintojaksolla, 
jolloin luodaan jokaiselle opiskelijalle PD-ohjelman 
pohjaksi oma henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Nykyään PD-maksu on 4 500 euroa. Se sisältää yhteisten •	
opintojen, pakollisten teemaseminaarien opetuksen, ohjauksen, 
materiaalin (ei oheiskirjallisuutta) ja arvioinnin sekä PD-lopputyön 
ja loppuraportin ohjauksen ja arvioinnin. Yksilölliset opinnot ja 
matka- ym. muut kulut jäävät opiskelijan itsensä maksettavaksi.

PD-opintojen tasoa valvoo ja kehittää PD-lautakunta, joka koostuu •	
Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan ja 
Ruralia-instituutin, Agronomiliiton, Elintarviketeollisuusliiton, 
Elintarviketieteiden seuran, Eviran, Opetushallituksen ja 
PD-opiskelijoiden edustajista. Tällä hetkellä lautakunnan 
puheenjohtajana toimii professori Per Saris Helsingin yliopistosta.

Kuva Pasi Komulainen

Koulutussuunnittelija Katja 
Perttu iloitsee PD-opiskelijoiden 
ahkeruudesta.
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n Ruralia-instituutti viettää tänä 
vuonna 20-vuotisjuhliaan. Alun 
perin Maaseudun tutkimus- ja 
koulutuskeskus-nimisinä toimi-
neet yksiköt perustettiin Mikke-
liin ja Seinäjoelle vuonna 1988.

Helsingin yliopistossa insti-
tuutin toiminta konsistorin alai-
sena erillisenä laitoksena alkoi 
vuoden 2004 alussa, jolloin 
nämä kaksi yksikköä yhdistettiin 
yhdeksi Maaseudun tutkimus- ja 
koulutuskeskukseksi.

Uudelleen organisoitumisen 
myötä Maaseudun tutkimus- ja 
koulutuskeskuksesta tuli vuon-
na 2005 Ruralia-instituutti. Insti-
tuutti on kasvanut 20 vuodessa 
lähes sadan työntekijän yksikök-
si.

Instituutin tehtävänä on maa-
seudun elinolojen ja elinkeino-
jen edistäminen. Toiminta insti-
tuutissa keskittyy kolmelle osaa-
misalalle: luomu, luonnonvarat 
ja elintarvikkeet, maaseutu ja 
yhteiskunta sekä yrittäjyys ja 
osuustoiminta.

Osaamisaloillaan Ruralia-ins-
tituutti tekee monitieteistä tutki-
musta, antaa tutkimukseen pe-
rustuvaa yliopisto-opetusta ja 
koulutusta, toteuttaa kehittä-
mishankkeita ja vahvistaa maa-
seudun kehittämistä edistävää 
kansallista innovaatiojärjestel-
mää.

Ruralia-instituutin toimintaan 
kuuluu oleellisena osana alueel-
linen, valtakunnallinen ja kan-
sainvälinen yhteistyö. Kumppa-
neina on sekä Helsingin yliopis-
ton tiedekuntia ja laitoksia että 
muita yliopistoja ja tutkimuslai-
toksia, ammattikorkeakouluja, 
kehittäjäorganisaatioita, yrityk-
siä ja yhteisöjä. Ruralia-insti-
tuutti toimii yliopistokeskuksis-
sa sekä Seinäjoella että Mikke-
lissä.

Helsingin 
yliopiston 
Ruralia-
instituutti 20 
vuotta

Regional Food and  
Internationalization
n Regional and traditional food, 
appealing to old Polish and re-
gional recipes, has become a 
consumer trend in Poland. This 
trend well matches with trends 
characteristic for Western Eu-
rope i.e. increasing demand for 
organic and healthy products 
since regional products refer to 
healthy lifestyle.

Origin, traditional manufac-
turing methods and recipe, as 
well as personal habits are the 
most important purchase criteria 
in Poland. As a result, stores and 
retail chains are more and more 
interested in regional food and 
have started introduction of such 
products to their offering.

As an example can serve Alma 
Market delicatessen chain that 
introduces own brand “Kra-
kowski Kredens”. The name of 
the brand, that may be translat-
ed into “Cracow cupboard” re-
lates to the old Cracow city and 
the kitchen furniture of our 
grandmothers. 

Products of “Krakowski Kre-
dens” brand are produced ac-
cording to old recipes and are 
sold in separate stores as well as 
in stands located in delicatessen 
and shopping centers.  These 
stores and stands look like old-
style kitchens and the product 
packages remind e.g. jar pre-
serves prepared by our grand-
mothers.

Other delicatessen chain “Pi-
otr i Pawel” has been developing 
sales of regional products: they 
aim to offer food specific to the 
region where the store is locat-
ed. For example, there are spe-
cial stands with Wielkopolska 
delicacies in Poznan stores.

Following the trend, monas-
tery products have recently ap-
peared on the Polish market. 
They are sold in separate shops 
(e.g. Benedictine Abbey shops) 
or local stands owned by the 
Bomi delicatessen chain. The 
last mentioned sells products of 
Cistercian Fathers Abbey.

Benedictine sausage”, “Trap-
pist beer”, “Abbot delicacy”, 
“Angel’s jam” - these names 
promise good taste, high quali-
ty, and natural ingredients.

Flourishing number of restau-
rants with “elegant-folk” menu 
proves that demand for tradi-
tional food is growing. Restau-
rant chains such as “Chlopskie 
Jadlo” (“Farmers Food” in Eng-
lish) or “Zapiecek Polskie Piero-
garnie” (“Polish Dumpling Fac-
tories” in English) serve typical 
Polish meals like stuffed dump-
lings, rye flour soup, or potato 
pancakes.

Promising examples

Each European country has their 
traditional products which can 
be registered by European Com-
mission. The question appears 
whether these regional products 
can be exported. Here comes to 
my mind traditional Finnish 
bread cheese. For years it was 
impossible to export this prod-
uct because of its very short 
shelf-life. There are people who 
managed to solve the problem 
and decided to sell production li-
cense for this fresh cheese. Cur-
rently, this product is manufac-
tured by the biggest Latvian 
dairy under the license of Jukko-
la Food Oy.

The product itself appears to 
be tasty for many nations, but be-

fore going international the com-
pany had to create consistent 
product concept in order to make 
it attractive to other producers 
and retail chains. Sale of produc-
tion license is not only the sale of 
technological recipe. It includes 
the whole product concept (pack-
aging design, marketing message 
to final consumers, product de-
velopment ideas etc.), value 
proposition for retail chains, tech-
nological lines, and training.

Once all of the above was pre-
pared, it appeared to be relative-
ly easy to go international. This 
year, I have been traveling 
through Poland with representa-
tives of Jukkola Food. We were 
searching for a partner - Polish 
dairy interested in production 
and sales of “Lapland Cheese”. 
We visited a few dairies and deli-
catessen chains; served cheese 
to almost everybody we met. We 
sent a lot of cheese samples for 
consumer tests, coordinated 
these tests in four different 
Polish cities, and conducted many 
business meetings. Finally, the 
cheese was perceived as very 
tasty and the concept appeared 
to be convincing. It is just the be-
ginning. Poland is the second 
step in the process of “Lapland 
cheese” launch on the European 
market. 

The company will continue its 
internationalization and the re-
gional Finnish food will conquer 
other European countries soon. 

Ewa Kicinska
Senior Consultant
Finpro North & Middle Europe
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n Viimeaikaiset luustotutkimuk-
set ja tulokset suomalaisten D-
vitamiinin saannista antavat ai-
hetta kysyä, pitäisikö D-vitamii-
nisuositusta edelleen nostaa. 
Vuonna 2003 aloitettu D-vitamii-
nin lisääminen maitotuotteisiin 
ja levitteisiin on selvästi kohen-
tanut nestemäisiä maitovalmis-
teita käyttävien D-vitamiinista-
tusta.

ETT Heli Viljakaisen viimeke-
väisen väitöstutkimuksen mu-
kaan luuston kannalta riittävä D-
vitamiinin saanti murrosikäisille 
tytöille on 15 µg vuorokaudessa. 
Iäkkäiden naisten olisi saatava 

Riittääkö D-vitamiini  
 koko kansalle?

Ravinnon parhaat ja tärkeimmät D-vitamiinin lähteet ovat kalat ja 
kalatuotteet sekä vitaminoidut maitotuotteet ja levitteet.

kuva Pro Kala

Luomutuotteiden

n Luomutuotteiden käyttöä am-
mattikeittiöissä rajoittavat ongel-
mat tuotteiden ympärivuotisessa 
saatavuudessa, tuotevalikoimien 
vähäisyys, puolivalmisteiden 
puuttuminen sekä tavanomaista 
ruokaa korkeampi hinta. Luomue-
lintarvikkeiden hiukan alhaisempi 
seleenipitoisuus tavanomaisiin 
elintarvikkeisiin verrattuna ja D-
vitamiinitäydennyksen puuttumi-
nen luomumaidosta eivät vaikut-
taneet näiden ravintoaineiden 
saantiin päiväkotiruuasta.

D-vitamiinia suositusta 
vähemmän

TtM Eija Muukan väitöstutki-
muksessa selvitettiin luomu-
ruokailun toteutettavuutta päi-
väkotiruokailussa ja luomuruu-
an ravitsemuksellista merkitystä 
päiväkotilapsille. Tutkimuksen 
kohteena oli kaksi kuopiolaista 
päiväkotia, joista toisessa käy-
tettiin luomuruokaa. Ruuan ku-
lutus mitattiin kaksi kertaa kuu-
den viikon jaksoissa.

Luomupäiväkodissa luomue-
lintarvikkeiden osuus oli noin 
puolet kaikista käytetyistä elin-
tarvikkeista, ja suurempi syksyl-
lä kuin talvella. Myös vanhem-
mat vastasivat luomua koske-
vaan kyselyyn. Lisäksi luomu-
ruokailun toteutettavuutta tut-
kittiin 22 Portaat luomuun -oh-
jelmaan kuuluvassa päiväkodis-
sa eri puolilla Suomea.

Päiväkodeissa tarjottu ruoka 
oli ravintoainetiheydeltään laa-
dukasta, mutta kummassakin 
päiväkodissa D-vitamiinin saan-
ti jäi alle suosituksen. Lasten D-

päivittäin 24 µg ja miesten 17 µg 
D-vitamiinia. D-vitamiinin nykyi-
nen saantisuositus vaihtelee 
7,5–10 µg:aan vuorokaudessa.

– D-vitamiinin puutteesta on 
päästy, mutta suomalaisista 
noin 40 prosentilla on edelleen 
riittämätön D-vitamiinin saanti. 
Tällä hetkellä suositukset laa-
haavat perässä, ja ne olisi vähin-
tään kaksinkertaistettava, Vilja-
kainen sanoo.

Viljakaisen mukaan D-vitamii-
nisuosituksen nostoa tukevat 
myös meta-analyysit, joissa on 
todettu yhteys riittämättömän 
D-vitamiinin saannin ja tiettyjen 

syöpätyyppien suurentuneen 
sairastumisriskin välillä.

D-vitamiinin saantia  
pitää lisätä

Ravinnon parhaat ja tärkeimmät 
D-vitamiinin lähteet ovat kalat ja 
kalatuotteet sekä vitaminoidut 
maitotuotteet ja levitteet.

– Ilman ravinnosta tai vitamii-
nivalmisteista saatavaa D-vita-
miinia suomalaisten D-vitamiini-
tilanne olisi erittäin huono. Suo-
messa D-vitamiinia muodostuu 
iholla elimistön tarpeisiin riittä-
västi vain kesäkuun lopulta elo-
kuun alkuun, pitkään D-vitamii-
nin ja luustotutkimuksen parissa 
työskennellyt Helsingin yliopis-
ton professori Christel Lamberg-
Allardt kertoo.

Osteoporoosiliiton mukaan 
suomalaisten D-vitamiinin saan-
tisuositus olisi kaksinkertaistet-
tava. Osteoporoosi on luuston 
sairaus, jossa luun haurastumi-
nen altistaa murtumalle. Iäkkäil-
le luun murtuminen voi olla sy-
säys pitkään sairaalakierteeseen 
ja jopa kohtalokasta. Suomessa 
tapahtuu vuosittain noin  
30 000–40 000 luunmurtumaa, 
joissa osasyynä on luuston hau-
rastuminen.

– D-vitamiini lisää kalsiumin 
imeytymistä suolesta, lisää luun 
mineraalitiheyttä ja parantaa li-
hasvoimaa, estäen siten kaatu-
misia. D-vitamiinilla voi olla 
myös muita myönteisiä vaiku-
tuksia elimistöön, Lamberg-Al-
lardt selvittää.

Suomen Osteoporoosiliiton hal-
lituksessa ja valtion ravitsemus-
neuvottelukunnassa vaikutta-
van Lamberg-Allardtin mukaan 
olisi selvitettävä mahdollisuutta 
nostaa D-vitamiinimääriä elin-
tarvikkeissa nykyisestä ja lisätä 
niitä myös uusiin elintarvikkei-
siin.

rajoittaa käyttöä
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Riittääkö D-vitamiini  
 koko kansalle?

n Ruis- ja vehnälese muokkaavat naishormonivaikutuksia ja saatta-
vat laskea rintasyövän riskiä. FM Pauliina Damdimopoulou selvitti 
biolääketieteenalan väitöskirjatyössään kotimaisten ruokaviljojen ja 
pellavansiemenen sekä puhdistetun lignaanin enterolaktonin, estro-
geeninkaltaisia vaikutuksia. Tulokset osoittavat, että ruis- ja vehnäle-
se ravinnossa vähentävät estrogeenien vaikutuksia – ainakin estro-
geenisyyttä mittaavassa raportoijahiirimallissa.

Ravinnon fenoliset yhdisteet, niin kutsutut kasviestrogeenit, saat-
tavat laskea rintasyövän riskiä muokkaamalla estrogeenivaikutuksia 
elimistössä. Estrogeenit ovat elintärkeitä naisen terveydelle, mutta 
niistä on myös haittaa: rintasyöpäriski kasvaa korkean elinikäisen 
estrogeenivaikutuksen seurauksena.

Myöhäinen murrosikä, aikainen menopaussi ja raskaudet vähentä-
vät rintasyöpäriskiä, koska ne laskevat kehon altistusta estrogeeneil-
le. Estrogeenivaikutusta pienentävä ruokavalio saattaisi alentaa rin-
tasyövän riskiä. Suomalaisten ravinnossa on erityisesti viljan lignaa-
ni-tyypin kasviestrogeenejä.

Damdimopouloun väitöstutkimuksen mukaan vehnä- ja ruisleseen 
lisäämisellä ravintoon saattaisi olla suotuisia vaikutuksia rintasyövän 
ehkäisyssä, koska ne vähentävät estrogeenivaikutuksia. Toisaalta 
estrogeenit ovat tärkeitä esimerkiksi luuston terveydelle, eikä estro-
geenivaikutuksen vähentäminen luustossa olisi toivottua. Jatkotutki-
muksissa pitääkin selvittää ruokaviljojen vaikutukset eri kudostyy-
peissä sekä selvittää, voivatko ruokavalion muutokset vaikuttaa hor-
monitasapainoon myös ihmisissä.

Kun raportoijahiirille annettiin pellavansiementä ravinnon mukana, 
ei estrogeenivaikutuksia havaittu yhdessäkään kudoksessa. Pella-
vansiemen sellaisenaan ei ole estrogeeninen, vaikka siitä saadaan 
enterolaktonia, jolla puhdasainetutkimusten perusteella on estro-
geenivaikutuksia. Tulos osoittaa elintarvikkeiden terveysvaikutusten 
määrittämisen haasteellisuuden. Havainnot rohkaisevatkin tutki-
maan sekä puhdasaineita että kokonaisia ruoka-aineita ennen kuin 
johtopäätöksiä terveysvaikutuksista tehdään.

Hormonivaikutuksia tutkitaan CASCADE-verkostossa

Pauliina Damdimopouloun väitöskirjatutkimus on osa laajempaa, 
elintarvikkeiden hormonivaikutuksia tutkivaa EU-rahoitteista 
CASCADE -huippuosaamisen verkostoa, jota koordinoi Karoliininen 
instituutti Tukholmassa.

Yli 20 CASCADE-verkostoon kuuluvaa tutkimusryhmää ympäri Eu-
rooppaa selvittää muun muassa leivän vaikutuksia hormonitasapai-
noon. 

FM Pauliina Damdimopouloun väitös (Turun yliopistossa) Modula-
tion of estrogen signalling by enterolactone and its dietary sources 
(Enterolaktonin ja sen ravinnon lähteiden vaikutukset estrogeenivas-
teisiin) tarkastettiin syyskuussa ja se kuuluu biolääketieteen alaan.

Koonnut: Kaisu Meronen

Ruis- ja vehnälese 
ravinnossa vähentävät 
estrogeenien 
vaikutuksia – ainakin 
estrogeenisyyttä 
mittaavassa 
raportoijahiirimallissa.

Luomutuotteiden
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vitamiinin saannissa ei ollut eroa 
päiväkotien välillä.

– Nestemäisten maitovalmis-
teiden D-vitamiinitäydennystä ei 
ollut vielä aloitettu, mutta las-
kennallisesti tämäkään ei olisi 
aiheuttanut eroa, sillä päiväko-
dissa nautittu maitomäärä jäi 
niin pieneksi, Eija Muukka ker-
too.

Seleenin saanti oli riittävää 
sekä luomu- että tavanomaista 
ruokaa syöneillä kuopiolaislap-
silla.

– Noin 50 luomutuotteen se-
leenipitoisuus analysoitiin, ja 
laskelmien perusteella huoli luo-
muruoan seleenin riittämättö-
myydestä osoittautui turhaksi.

Nautitun ruoan määrällä ei ol-
lut eroa eri päiväkotien välillä.

Nitriitin saanti ylittyi 
yksittäisinä päivinä

Luomuelintarvikkeissa sallittu 
nitriitin määrä on pienempi kuin 
tavanomaisissa, eikä luomutuot-
teisiin lisätä lainkaan bentsoe-
happoa.

– Näiden lisäaineiden saan-
nissa ei kuitenkaan näkynyt mer-
kittäviä eroja päiväkotien välillä, 
koska esimerkiksi makkararuo-
kia on vain harvoin tarjolla. Van-
hempien täyttämän seitsemän 
vuorokauden ruokapäiväkirjojen 
perusteella joidenkin lasten koh-
dalla nitriitin saanti odotetusti 
ylitti suositukset, Muukka selvit-
tää.

Tutkimukseen osallistuneissa 
päiväkodeissa luomutuotteita 
käytetään mielellään, mutta käy-
tön kattavuudessa on suuria 
eroja ja vaihtelua vuodenajan 

mukaan ja elintarvikeryhmien 
välillä.

– Luomutuotteiden saatavuus 
on suurin ongelma. Viljatuottei-
den pakkauskoot ja hinta eivät 
aiheuta ongelmaa suurkeittiöis-
sä, sen sijaan haasteita tuovat 
erityisesti luomulihan saatavuus 
ja hinta sekä pienet pakkaus-
koot useissa eri tuoteryhmissä.

Luomutuotteiden saatavuu-
den parantaminen, tuotevalikoi-
mien lisääminen ja hintatason 
kohtuullistaminen olisivat edel-
lytyksiä niiden käytön yleistymi-
selle ammattikeittiöissä.

Päiväkotilasten vanhempien 
suhtautuminen luomutuotteisiin 
oli hyvin myönteistä. Tutkimuk-
sen mukaan lähes kaikki päivä-
kotilasten vanhemmat olisivat 
tyytyväisiä, jos lapsille tarjottai-
siin päiväkodissa luomuruokaa. 
Luomun portaat -ohjelman päi-
väkodeista suuri osa oli Steiner-
päiväkoteja.

TtM Eija Muukka väitteli syys-
kuussa Kuopion yliopistossa lää-
ketieteellisessä tiedekunnassa. 
Väitös Luomun tie päiväkotiin: 
Luomuruokailun toteutettavuus 
ja ravitsemuksellinen merkitys 
päiväkotilapsille kuuluu ravitse-
mustieteen alaan. 

ammattikeittiöissä
saatavuus

rajoittaa käyttöä

Ruis- ja vehnäleseellä 
rintasyöpää vastaan?
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n Charolais-emolehmät käys-
kentelevät vapaina luonnonlai-
tumella Bosgårdin kartanossa 
Porvoossa. Isäntä Kaarlo Schildt 
esittelee niitä mielellään. Hän on 
itse ollut sysäyksen antajana ti-
lan tuotantosuunnan muutok-
selle 1990-luvun alussa saatu-
aan ensin oppia Ruotsissa.

Aiemmin tilalla viljeltiin pel-
kästään viljaa eteläsuomalaisten 
tilojen tapaan, koska Suomen 
maatalouspolitiikka oli suunnan-
nut karjatuotannon pääasiassa 
Keski- tai Pohjois-Suomeen. Täs-
tä syystä maitokarjan ylläpito ei 
innostanut yrittäjää. Hän halusi 
erikoistuotantoa.

– EU:hun liittyminen vakuutti 
oikean tuotantosuunnan valin-
nassa, kun saatiin jouten olleet 
merenrantakaistaleetkin järke-
vään käyttöön. Olemme ikään 
kuin osa kansainvälistä konser-
nia, jossa on tietyt säännöt, joita 
pitää noudattaa. Tukihakemus-
lomakkeiden täyttäminen kuu-
luu oleellisesti tähän järjestel-
mään, Kaarlo Schildt selittää.

Luonnonmukaisia laitumia

Bosgårdin tilalla on otettu kaikki 
rantakaistaleet käyttöön ympä-
ristötuen edellyttämällä tavalla. 
Näin on saatu luonnonmukaisia 
niittyjä, jotka on osittain valittu 
emolehmän laidunalueiksi. Niitä 
on yhteensä 140 hehtaarin ver-
ran. Laitumet ovat mukana EU:n 
ympäristön monimuotoisuuden 
edistämisohjelmassa.

– Emolehmillä on tilaa tem-
meltää niityllä, syödä luonnon-
heinää ja nauttia vapaudesta. 
Aika ajoin siirrämme eläimet toi-
selle laitumelle tarjolla olevan 
ruokatilanteen mukaan. Talvella 
tarjoamme säilörehua, kauraa 
tai mäskiä, jonka saamme Koffin 
jälkituotannosta. Mäski sisältää 
paljon hyvää valkuaista eläimil-
le.

Vuosituotanto kasvaa
Kaarlo Schildtin mukaan tilan 
vuosituotanto tulee olemaan 90–
100 ruhoa vuodessa, kun uusi 
navetta valmistuu lähiaikoina.

– Nyt tuotantomme on puolet 
tuosta. Kysyntä on kasvanut jat-
kuvasti, mistä syystä haluamme 
panostaa tähän tuotantoon Ete-
lä-Suomessakin.

Tuotantosuunnan valinta oli 
siinä mielessä helppoa, että ti-
lalla oli ennestään tietotaitoa 
maitokarjan kasvattamisesta 
vielä 1970-luvulla. Osaaminen 
siirtyy sujuvasti isältä pojalle.

– Ei tarvinnut muuta kuin päi-
vittää omat tietonsa ajan tasalle. 
Tosin Charolais-emolehmä on 
vielä melko harvinainen Suo-
messa, koska sen kanta on pe-
räisin joko Ranskasta tai Kana-
dasta. Bosgårdin kartanon kanta 
on ranskalaista, jonka sanotaan 
olevan kestävä ja karuihin olo-
suhteisiin mukautuvainen rotu.

Pikkuvasikat omasta takaa

Vaikeinta on saada uutta emo-
lehmäkantaa, koska kuljetus-
matkat ja emolehmien vähäisyys 
asettavat rajoituksia.

– Tästä syystä olemme itse al-
kaneet kasvattaa uutta sukupol-
vea. Tällaisia pikkuvasikoita voi-
daan hyvin kutsua luomuiksi, 
koska useimmat niistä syntyvät 
luonnonlaitumille. Meillä ei ole 
kuitenkaan käytössä minkään-
laista luomu-merkkiä lihoissam-
me, koska emme ole katsoneet 
saavamme siitä riittävästi lisäar-
voa, Schildt tähdentää.

Charolais-karjan emolehmät 
imettävät vasikoitaan ensimmäi-
sen puolen vuoden ajan. Emot ja 
vasikat ovat luonnonlaitumilla 
toukokuun puolesta välistä syys-
kuun loppuun. Lauman sonni on 
aina astumassa lehmiä.

– Luonnonlaitumilla toteutuu 
lehmien luontainen laumakäyt-

täytyminen hyvin. Talvella emot 
saavat vapaasti valita, ovatko ne 
sisällä navetassa vai ulkona ja-
loittelutarhassa. Useimmiten ne 
ovat ulkona. Puolivuotiaat vasi-
kat vierotetaan emoistaan ja kas-
vatetaan noin 1,5-vuotiaiksi. 
Tämä emojen jälkikasvu myydään 
sitten lajitelmina – ruhon eri osat 
samassa paketissa - asiakkaille.

Lihan käsittely

Bosgårdin kartanosta eläimet 
kuljetetaan LSO Food Oy:lle teu-
rastettavaksi. Yhteistyö on suju-
nut Schildtin mukaan hienosti. 
Varsinainen lihan paloittelu ta-
pahtuu Porvoossa Herek- rahti-
tukkurilla.

– Liha leikataan ja käsitellään 
yleensä noin 15 kilon suuruisiksi 
paketeiksi, jotka sisältävät sekä 
ruhon parhaimpia osia että jau-
helihaa. Tällaiset lihalajitelmat 
myymme pääasiassa suoraan ku-
luttajille. Tietysti toimitamme esi-
merkiksi pitopalveluyrittäjällekin, 
jos tämä vain hyväksyy tällaisen 
paketin kokonaisuudessaan!

Kaarlo Schildt ottaa tilaukset 
vastaan matkapuhelimensa tai 
yrityksen kotisivuilla olevan ti-
lauslomakkeen avulla; muuta 
myyntipistettä hänellä ei ole.

– Homma toimii näin ihan hy-
vin. Käsitelty liha on aina ennak-
koon myyty. Lihaa voi ostaa vain 
tilaamalla, sopimuksen mukaan. 
Tämä on lähiruokaa parhaimmil-
laan! Soitan heti asiakkaalle 
noudettavasta lihasta, koska ha-
luan, että elintarvikeketju on 
mahdollisimman lyhyt. Minulla 
ei ole erikseen varastotiloja.

Jatkojalostusta tarvittaessa

Joskus lihaa myös jatkojaloste-
taan Yrjö Vidgren Oy:ssä Tampe-
reella, jossa lihasta tehdään 
metvurstia. Tuote myydään sa-
maan tapaan kuin muukin tilalta 
saatu liha.

Charolais-lihaa  
Bosgårdin kartanosta

Bosgårdin kartanon tulevai-
suus vaikuttaa valoisalta. Oma, 
25-vuotias poika haluaa sitou-
tua yritykseen ja jatkaa isänsä 
viitoittamaa tietä. Charlois-pih-
vikarjan kasvattaminen voimis-
tuu tilalla entisestään, koska eri-
koislihan kysyntä on kasvanut.

– Puskaradio on hyvä apuväli-
ne tässä työssä. Ja se on toimi-
nut: erikoistuotteita arvostetaan 
edelleen, Kaarlo Schildt kertoo 
iloisena ja suuntaa katseensa 
emolehmäkarjalaumansa ylle 
Porvoon merenrantamaisemas-
sa.
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Charolais-rotu
Charolais on ranskalainen kookas liharotu. Väriltään •	
eläimet ovat valkoisia tai kellertävän valkoisia. Suomessa 
kasvatetaan sekä nupoa että sarvellisia eläimiä.

Rodun paras puoli on erittäin korkea lisäkasvukyky, •	
joten niitä pitää ruokkia voimaperäisesti. Rodun hyvät 
ominaisuudet saadaan esille myös risteytyskäytössä.

Charolais-eläin saavuttaa teuraskypsyyden nuorena. Liiallinen •	
rasvoittuminen ei ole vaaraksi suurissakaan teuraspainoissa.

Täysikasvuisen lehmän paino on 700–950 kg •	
ja sonnin 1200–1400 kg.

Lähde: www.charolais.fi

Charolais-lihaa  
Bosgårdin kartanosta

Charolais-päivällinen 
kartanossa

Bosgårdin kartano palvelee 
myös tilaisuus- ja kokouskarta-
nona. Aikanaan Ruotsin kunin-
kaan omistaman tilan ympärille 
kehittyi Bölen kylä kulttuurihis-
toriallisine ympäristöineen.

Tuhat vuotta sitten se muuttui 
Bosgårdin kyläksi, joka on säilyt-
tänyt arvokkaan maisemansa ja 
jota nykyinen kartanon omistaja 
myös vaalii. Tästä syystä karta-
norakennuksiakin kunnostetaan 
jatkuvasti, jotta ne pysyisivät hy-
väkuntoisina.

– Projekti on loppumaton, kar-
tanon isäntä huokaisee.

Kartano tarjoaa kuitenkin oi-
vat puitteet vierailijoille syödä 
Charolais-päivällistä tunnelmal-
lisessa rakennuksessa. Histori-
allinen ympäristö antaa myös 
mahdollisuuden yrityksen hen-
kilökunnalle rauhoittua virkis-
täytymispäivän muodossa. Yksi-
löidyt ohjelmat räätälöidään asi-
akkaan mukaan tilauksesta.

Teksti ja kuvat Irma Ryynänen

Lisätietoja: www.bosgard.com

Bosgårdin kartanon 
omistajan Kaarlo Schildtin 
mukaan kartanon 
tulevaisuus näyttää 
valoisalta.

Charlois-pihvikarjaa luonnonmukaisella laitumella.
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Menestyjät hyödyntävät koulutuksia ja opiskelivat myös omalla 
ajallaan pitääkseen ammattitaitonsa ajan tasalla. Suomalaiset 
aistinvaraisen arvioinnin asiantuntijat pääsivät Nordic Workshop in 
Sensory -tapahtumassa toukokuussa 2006 valmistelemaan konferenssi-
illallistaan Norjan Gastronomisen instituutin kokkien ohjauksessa. 
Mukana olivat mm. tuotekehityspäälliköt Leila Vikberg (vas.) Atrialta, 
Lotta Koskinen Altialta ja Ulla Suhonen Valiolta. (Kuva ei liity 
väitöskirjaan)

Työssä menestyviä ohjaa tekemisen palo ja osaamisen tunne

Kasvatustieteen lisensiaatti Satu 

Uusiauttin väitös Tänään teen elä-

mäni parhaan työn. Työmenestys 

Vuoden Työntekijöiden kertomana 

tarkastettiin Lapin yliopiston kasva-

tustieteiden tiedekunnassa huhti-

kuussa.

Uusiauttin tutkimuksessa tarkas-

tellaan työelämää menestyneiden 

näkökulmasta. Menestys ilmenee 

työntekijän elämässä monipuolise-

na ammattiosaamisena, ylpeytenä 

omasta työstä sekä työnteosta 

nauttimisena. Työssä menestymi-

nen ei tapahdu sormia napsautta-

malla, vaan sen eteen on tehtävä 

paljon työtä, jonka aikana on tärke-

ää kuunnella myös itseään ja tunte-

muksiaan.

Työmenestystä voidaan avittaa 

kiinnittämällä huomiota työn luon-

teeseen, työpaikan sosiaalisiin suh-

teisiin sekä työntekijään yksilönä ja 

persoonana. Lisäksi menestymi-

seen voidaan vaikuttaa mm. työ-

paikkojen koulutus- ja kehittämis-

toiminnalla.

Työssä menestyneet tekevät työ-

tä sen itsensä vuoksi. He pitävät 

työtään arvokkaana ja ovat ylpeitä 

siitä. Menestyjille onkin erityisen 

tärkeää oma kokemus siitä, että he 

ovat tehneet työnsä hyvin. Ulkopuo-

liset kannustimet, kuten raha tai 

palkkiot, eivät ole kovin tärkeitä 

menestyjien motivaatiota lisääviä 

tekijöitä.

– Menestyjät korostavat työn 

haasteiden, kehittymismahdolli-

suuksien ja työn itsenäisyyden mer-

kitystä työmotivaatiota lisäävinä te-

kijöinä, Uusiautti toteaa.

Työn imun ja työnilon  

kokemukset menestyjille tuttuja

– Menestyjät kokevat aamuisen töi-

hin tulon mukavana asiana, he up-

poutuvat työhönsä, eivätkä laske 

tunteja tai odota työpäivän päätty-

mistä. Alanvaihto ei heitä houkutte-

le, sillä he ovat löytäneet juuri itsel-

leen sopivan ammatin.

Menestyjät eivät anna epäonnis-

tumisten tai vastoinkäymisten lan-

nistaa itseään. Pikemminkin ne näh-

dään kehittymisen paikkoina, jol-

loin on tarpeen tarkistaa omaa osaa-

mistaan.

– Vastoinkäymisten sijaan menes-

tyjät puhuvatkin mieluummin haas-

teista, jotka on tehty voitettaviksi. 

Vuoden työntekijöiksi valitut korosta-

vat sitä, että työntekijöitä tulee koh-

della yksilöinä, jotka laittavat työhön 

oman persoonallisuutensa, omat ta-

voitteensa ja toimintatapansa.

Lisäksi työpaikoilla pitäisi kiinnit-

tää huomiota työilmapiiriin, työyh-

teisön sosiaaliseen toimintaan ja 

esimiesten tukeen. Julkisia palkin-

toja tulisi suunnata yksilöiden lisäk-

si myös työyhteisöille.

Kokemukset menestymisestä  

samankaltaisia

Tutkimuksessa oli Vuoden Työnte-

kijöitä lähes 20 eri alalta mm. Vuo-

den Nuori Maaseutuyrittäjä ja Vuo-

den Maaseutuyrittäjä.

Tutkimushenkilöiden laajasta 

ammattien kirjosta huolimatta ko-

kemukset menestymisestä olivat 

hämmästyttävän samankaltaisia. 

Optimistinen ja periksi antamaton 

asennoituminen että vastoinkäymi-

set nähdään mieluummin haasteina 

ja kehittymisenpaikkoina sekä sisä-

syntyinen motivaatio työtä kohtaan 

kuvasivat kaikkia.

– Tutkimukseni mukaan menes-

tys näyttäytyi siten taitona ja haluna 

nauttia työnteosta ja tehdä työnsä 

hyvin, eikä menestystä haluttu 

muun elämän tai toisten ihmisten, 

esimerkiksi puolison tai työkaverei-

den, kustannuksella.

Myös itsensä ja työnsä kehittämi-

nen oli menestyjille tärkeää, ja he 

käyttivätkin paljon hyödyksi työ-

paikkakoulutuksia ja opiskelivat 

myös omalla ajallaan pitääkseen 

ammattitaitonsa ajan tasalla. Tunne 

siitä, että on tehnyt työnsä hyvin, oli 

tärkeämpää kuin muualta tuleva kii-

tos tai muut (rahalliset) kannusti-

met.

– Näin työssä menestyjä voi olla 

niin tuotantolaitoksen pääjohtaja 

kuin ruokakaupan kassakin! Satu 

Uusiautti summaa.

Lisätietoja:

satu_uusiautti@hotmail.com

Pienten perheyritysten omistajat ovat onnellisimpia

KTL, KK Sofia Kauko-Vallin yrittä-

jyyden väitöskirja Subjective well-

being as an individually constructed 

phenomenon tarkastettiin Jyväsky-

län yliopistossa huhtikuussa.

Sofia Kauko-Valli tutki väitöstyös-

sään suomalaisten perheyrittäjien, 

muiden yrittäjien ja palkansaajien 

onnellisuuden ja hyvinvoinnin raken-

tumista. Hän selvitti, eroaako pien-

ten perheyritysten omistajien koke-

mus onnellisuudesta ja hyvinvoin-

nista muihin ryhmiin verrattuna.

Kaikissa Kauko-Vallin tutkimissa 

ryhmissä hyvinvoinnin kokeminen 

oli korkealla tasolla. Pääsääntöisesti 

ihmiset pitävät itseään onnellisina ja 

ovat tyytyväisiä omaan elämäänsä. 

Perheyrittäjyyden konteksti näyttää 

kuitenkin luovan muita toimintaym-

päristöjä suotuisammat olosuhteet 

onnellisuuden kokemiselle, koska se 

mahdollistaa kokonaisvaltaisen elä-

män eri alueiden tarkastelun.

– Onnellisuus rakentui perheyrit-

täjillä tyytyväisyydestä elämään, ta-

sapainosta haasteiden ja voimava-

rojen välillä, tasapainosta erilaisten 

roolien välillä, muilta saadusta ar-

vostuksesta ja elämän mielekkyy-

den ja merkityksen kokemisesta, 

Kauko-Valli kertoo.

Tuloksia voidaan selittää työym-

päristöön kiinteästi liittyvillä kult-

tuurisilla tekijöillä, kuten ajattelu- 

ja toimintamalleilla sekä toimin-

taympäristöön liittyvällä oppimi-

sella.

Kauko-Valli toteaa, että omilla 

ajattelu- ja toimintatavoilla voi itse 

suurestikin vaikuttaa onnellisuu-

teen ja sen kokemiseen. Onnelli-

suuden kannalta tärkeintä on kaik-

kien elämänalueiden tasapuolinen 

huomioiminen, elämän haasteiden 

ja voimavarojen tasapainottaminen 

ja elämän mielekkyyden ja merki-

tyksen jatkuva kokeminen.

– Monelle meistä tämä tarkoittai-

si käytännössä keskittymistä oleel-

liseen, jatkuvan viriketulvan karsi-

mista ja jonkinlaista rauhoittumis-

ta, Kauko-Valli haastaa.

Elintarvikealaa tutkimuksessa 

edusti 63 henkilöä, joista yrittäjiä 

oli 17 – kaikki haastatellut kuuluivat 

onnellisimpaan ja tyytyväisimpään 

neljännekseen.

Lisätietoja:

sofia.kauko-valli@econ.jyu.fi

kuva Chris Findley
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Etnisesti monimuotoistuva henkilöstö asettaa vuorovaikutuksellisia kehitystarpeita esimiehille

Vaasan yliopiston kauppatieteelli-

sessä tiedekunnassa tarkastettiin 

syyskuussa KTM Jussi Leponiemen 

johtamisen ja organisaatioiden 

alaan kuuluva väitöstutkimus Eth-

nic Minority Member Perspective on 

Leader-Member Exchange.

Vuorovaikutus määrittää alaisten 

työelämäkokemuksen laatua, joten 

myönteisiin kokemuksiin johtava 

hyvänlaatuinen vuorovaikutussuh-

de on tavoiteltavaa. Esimiehen ja 

alaisen kuuluessa eri etnisiin ryh-

miin vuorovaikutussuhde voi tarvita 

mukauttamista.

Leponiemen tutkimus osoittaa, 

että eritaustaisuus näkyy selvästi 

alaisen vuorovaikutussuhteen ko-

kemuksessa, mikäli esimies edus-

taa enemmistöryhmää. Alkuvai-

heessa erilaisilla etnisillä taustoilla 

ei ole merkittävää vaikutusta vuoro-

vaikutussuhteen kehittymiseen, 

mutta myöhemmin alaisten koke-

mus muuttuu kielteisemmäksi eri-

tyisesti tasapuolisuuden ja oikeu-

denmukaisuuden osalta.

Etnisen vähemmistöidentiteetin 

roolia tutkittaessa keskeisiksi tee-

moiksi alaiset nostavat koetun toi-

seuden, vuorovaikutussuhteeseen 

pääsyn sekä viittaukset vähemmis-

töryhmäjäsenyyteen. Etniseen vä-

hemmistöryhmään kuuluvat alaiset 

siis kokevat vuorovaikutussuhdetta 

ympäröivän sosiaalisen kontekstin 

tärkeänä.

Tutkimuksessa osoitetaan, että 

esimiehen tulisi erilaistaa johtamis-

taan ja vuorovaikutussuhteessa toi-

mimistaan etnisesti erilaisten alais-

ten kanssa. Tutkimus antaa viitteitä 

alaiskokemusten kehittymisestä 

kielteiseen suuntaan, mikäli esimie-

hen toiminta on samanlaista kuin 

etniseen enemmistöryhmään kuu-

luvien kanssa. Vuorovaikutussuh-

teessa on alkuvaiheen jälkeen pyrit-

tävä löytämään erityinen tapa toi-

mia ja sopeutua, jotta suhteen kehi-

tys jatkuu myönteisenä. Erilaisten 

lähtökohtien unohtaminen johtaa 

usein eriarvoistamisen kokemuk-

seen.

Leponiemi keräsi aineistoa use-

ammissa organisaatioissa, joissa 

toimii maahanmuuttajataustaisia 

työntekijöitä. Näistä kaksi organi-

saatiota toimii elintarvikealalla.

– Elintarvikealan organisaatiot 

näyttäytyvät varsin mielenkiintoisi-

na ja hyvinä työpaikkamahdolli-

suuksina maahanmuuttajataustai-

sille henkilöille. Hygienia sekä mui-

hin säädöksiin perustuen perehdy-

tys on hyvällä tasolla ja keskimäärin 

erityisesti isommissa yksiköissä 

monikulttuurisuutta on selkeästi 

perusteollisuutta enemmän, näin 

erityisesti pääkaupunkiseudun yk-

siköissä, Leponiemi summaa.

– Mitä tulee esimiehen ja alaisen 

väliseen suhteeseen erityisesti elin-

tarvikealalla, näkisin, että toimiala 

ei erityisesti poikkea muista, vaan 

haasteet ovat pikemminkin yleisem-

piä, kansalliseen kulttuuriin ja työ-

kulttuuriin sekä työyhteisönormei-

hin liittyviä.

Lisätietoja:

jussi.leponiemi@uwasa.fi

Kertomukset avuksi syrjinnän ehkäisemisessä

YTT Teppo Sintosen johtamisen väi-

töskirja Diversiteetti ja narratiivi-

suus: Tutkielmia diskursiivisesta or-

ganisaatiotodellisuudesta tarkas-

tettiin Jyväskylän yliopistossa huhti-

kuussa.

Väitöstyössään Sintonen suosit-

taa, että syrjinnän ehkäisyssä on 

keskeistä pyrkiä purkamaan rasis-

miin, sukupuoleen ja etnisyyteen 

perustuvia stereotyyppisiä mieliku-

via ja rakentamaan uudenlaisia kä-

sityksiä, jotka mahdollistavat osalli-

suuden työyhteisöön ja organisaati-

oon riippumatta etnisestä taustas-

ta, sukupuolesta tai vaikka iästä.

Sintonen tutki kertomuksia mer-

kitysneuvottelujen foorumeina. 

Työssään hän toteaa, että kerto-

muksia voidaan soveltaa kehittämi-

seen ja organisaatiossa oppimiseen 

esimerkiksi siten, että henkilöstö 

voi ensin tuottaa itse kertomuksia 

diversiteetin kannalta vaikeiksi ko-

kemistaan tapahtumista tai organi-

saation arvojen merkityksestä käy-

tännön työtilanteissa. Tämän jäl-

keen analysoimalla kertomuksia yh-

dessä henkilöstön kanssa voidaan 

saada konkreettisesti näkyviin sel-

laisia toimintamalleja, jotka johta-

vat syrjintään tai ehkäisevät syrjin-

tää.

Tämän tiedon perustalta voidaan 

muuttaa ja kehittää organisaation 

toimintamalleja ja organisaatiokult-

tuuria. Kertomusten avulla voidaan 

siis tuottaa maailmasta uusia tul-

kintoja ja siten muuntaa organisaa-

tiotodellisuutta esimerkiksi diversi-

teettiin perustuvan syrjinnän eh-

käisemiseksi.

Lisätietoja:

teppo.sintonen@econ.jyu.fi 

Koonnut:  
Raija Ahvenainen-Rantala

Aistinvaraisen tutkimuksen jaosto (ATJ) järjestää kuluttajatutkimusaiheisen seminaarin teemoista:

Kuluttajatutkimus uutuustuotekehityksen osana• 
Innovaatioiden markkinointitutkimukset• 
Sosiaalisen median hyödyntäminen• 
Yhteiskuntatieteellisiä lähestymistapoja• 
Silmänliikekameran hyödyntäminen• 
Mitä mieltymysprofiili paljastaa?• 
Kuluttajat ja tulevaisuus• 

Luennoitsijoina mm. Päivi Suomalaisen (Paulig), Anna Huotilainen (TNS Gallup), Mari Niva 
(Kuluttajatutkimuskeskus), Päivi Wennerström (Taloustutkimus), Karla Koullias (Paulig), Nina Urala 
(Kuulas), Johanna Kuusi (VTT), Suvi Luoma (Foodwest), Marja Hakala (Fazer Leipomot) ja Mirva Tollet 
(Valio).

Aika: torstai 29. tammikuuta 2009 klo 9.00–18.00
+ juusto & viini -tapahtuma klo 18–20
Paikka: Tieteiden Talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki

Maksu: ETS:n jäsenet    50 euroa
 opiskelijat   20 euroa
 ei-ETS jäsen 100 euroa

Maksu tulee suorittaa 19.1.2009 mennessä ETS:n tilille 800018-2179094.

Hinta sisältää aamukahvit, lounaan, iltapäiväkahvit sekä juusto+viini -tapahtuman.

Sitovat ilmoittautumiset:
hans.helminen@keyforce.fi tai kaisu.keskitalo@helsinki.fi

Kuluttaja on kuningas – kuninkaan ajatukset esille, mutta miten?

80  
ENSIMMäISTä  

MAHTUU  
MUKAAN!

Eläinlääkäripäivien  
palkinnot

Karjaalle ja Helsinkiin

Kehittyvä Elintarvike -lehden  
kyselyyn Eläinlääkäripäivillä  

29.–31.10.2008 vastanneiden  
kesken arvottiin kaksi 

 kokkiveitsisettiä:

Hackmanin Gourmet -kalaveitsi-
setin sai eläinlääkäri  

Maria Nyström Helsingistä ja 
kinkkuveitsisetin eläinlääkäri  

Mia Rajanen Karjaalta.

Palkinnot on toimitettu postitse.
Onnea voittajille!

Kehittyvä 

Elintarvike
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SIAL – Suomi Ilman ALuetta

Tulevaisuuden kehityssuunnat; pääryhmät ja niistä johdetut trendit

MIELIHYVÄ TERVEYS KUNTO MUKAVUUS EETTISYYS
hienostelu luontaisuus laihdutus helppous kaupunkilaisuus
eksotismi kasvissyönti hyvinvointi ajansäästö ekologisuus
aistimukset lääkkeellisyys kosmetiikka nomadismi
hauskuus

SIAL – maailman elintarvikkeet Pariisissa

n Ranskankielisen maailman 
elintarvikenäyttely Salon Inter-
national Alimentaire, SIAL, jär-
jestettiin Pariisissa 19.–23.10. 
Näytteilleasettajia kymmenkun-
nassa hallissa oli 5 500 ja kävi-
jöitä viiden päivän aikana yh-
teensä 147 860, kasvua parin 
vuoden takaisesta 5 % – talou-
den synkistä näkymistä huoli-
matta. Euroopan suurilla ruoka-
mailla ja niiksi aikovilla oli po-
tentiaalinsa tai ruokahalunsa 
mukaiset kansalliset osastot. 
Kansallisella tasolla Suomi loisti 
poissaolollaan. 

SIALissa oli tänä vuonna pa-
nostettu trendeihin ja innovaati-

oihin, joilla oli oma alueensa, se-
minaareja ja erilaisia palkintoja. 
Innovaatiopalkittuihin kuuluivat 
Suomesta Valion Gefilus-tuotteet 
ja laktoositon maitojauhe. Valiol-
la oli näyttelyssä myös kaksi osas-
toa, yleisesittely omanaan ja funk-
tionaaliset tuotteet omanaan.

Kaupalliset menestykset oli 
myös koottu omaksi eriökseen 
kahden hallin väliseen tilaan. 
Niiden joukossa ei ollut suoma-
laisia tuotteita.

Yhdeksästä hallista neljä oli 
kansallisia osastoja: ranskalai-
silla, italialaisilla, espanjalaisilla 
ja kreikkalaisilla kullakin mel-
keinpä oma hallillisensa. Niissä 

n Maailmalla messutaan – ja 
Suomessa edistetään ohjelmia. 
Oravannahka-ajasta alkaen Suo-
men ruokaa on yritetty viedä 
muiden kansojen murkinaksi, 
vaihtelevalla menestyksellä. Voi 
oli viime vuosisadan alkuvuosi-
kymmenien hitti, sittemmin 
eväät ovat muuttuneet puise-
vammaksi. Ruokaa on edistetty, 
milloin vienninedistämisorgani-
saatioita perustamalla tai lak-
kauttamalla, viejiä tukemalla tai 
niin kuin nyt, ihan hallitusohjel-
malla.

Suomalainen ruoka on puh-
taaksi julistettu ja todistettu ties 
kuinka monesti viimeisen sadan 
vuoden aikana niin, että itsekin 
taidamme alkaa siitä jo pikkuhil-
jaa vakuuttua, ehkäpä uskallam-
me sanoa sen ääneen muualla-
kin kuin tykönämme.

Hallitusohjelmassa olevan ja 
toteuttamisen alkaneen suoma-
laisen ruokakulttuurin edistä-
misohjelman pitäisi toimia niin, 
että ”ruoka-alalla puhalletaan 
yhteen hiileen ja voimavarat käy-
tetään tehokkaasti”. Siinä on ta-
voitetta kerrakseen! Nimittäin 
alkutuotanto eri puolilla maata 
riitelee keskenään, teollisuus 
karttaa yhteistyötä ja kauppa ve-
tää välistä ja kyykyttää teolli-
suutta ja siinä sivussa alkutuo-
tantoakin sen, minkä tarjouksil-
taan kerkiää.

Iranin taateliosuuskunta 
näkyi, Suomi-ruoka ei

Maailman elintarviketapahtu-
mat ovat elintarvikkeiden esitte-
lyä varten, ruuan julistamista 
maailmalle. Niin ajattelevat mui-
den muassa Moldovia ja Iranin 

Kommentti

silmiinpistävää oli pientuottaji-
en mukanaolo.

”Maailman ruokatrendien 
tarkkaamo”

SIAL määritteli näyttelyssä itsen-
sä ”maailman ruokatrendien tark-
kaamoksi”. Tarjonta oli sen ver-
ran mittava, että montaa keski- ja 
eteläeurooppalaista elintarviket-
ta ei varmaankaan joukosta ollut 
poissa. Energiajuomien vyöry oli 
viimeistään nyt todellinen; jokai-
nen vähänkään jotain pulloon tai 
purkkiin laittava juomayritys tar-
joili energiaeväitä.

SIALissa pyrittiin etsimään 
vastausta tulevaisuuden ruoka-

suuntauksiin, kuten viime vuo-
den Anugassakin. SIALin lainaa-
ma World Innovation Panorama 
-julkaisu jakaa ruuankuluttajien 
odotusten tulevaisuuden kehi-
tyssuunnat 15 trendiin. Ne puo-
lestaan kuuluvat viiteen pääryh-
mään, jotka ovat mielihyvä, ter-
veys, kunto, mukavuus ja eetti-
syys. Niiden mukaan kuluttajat 
siis tulevaisuudessa valitsevat 
ruokansa.

Heikki Manner
varapuheenjohtaja
Elintarviketieteiden Seura ry

Paikallisessa taideoppilaitoksessa oli teeman ”Atelier design 
culinaire” alla tehty ruokataidetta. Tässä siitä yksi esimerkki, 
Fromachoc: alla keksi, päällä emmentaljuustoa, jonka reiät on 
täytetty tummalla suklaalla. Tekijä mainitsee, että tällä kätevällä 
välipalalla voi pelata vaikka dominoa, yksin tai yhdessä.

Culimiel/Coulimiel -hunajat palkittiin. Palkintoraadin perusteluna 
oli hunajan käyttö joko suolaisiin tai makeisiin ruokiin 
herkkulisäkkeenä. Innovaationa oli resepti, koostumus ja 
kaupallistaminen.

kuvat: Sial
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SIAL – Suomi Ilman ALuetta

kansallinen taateliosuuskunta. 
Anuga, SIAL, Biofach, FIE, HIE, lie 
joku Vihreä Viikkokin.

Takavuosina Anugassakin 
saattoi nähdä Suomen kansalli-
sen kioskin parin kauhtuneen 
Suomen lipun kera jonkin syrjäi-
sen hallin syrjäisessä kolkassa, 
halvimmassa. Nykyään ei enää 
sitäkään. Siinä missä muilla poh-
joisilla ja eteläisillä naapureil-
lamme on vähintään muutaman 
aarin osasto, Suomi on Ilman 
kansallista ALuetta ja ANnetaan 
Ulkomaisen Gourmeen Aueta. 
Muutama yritys toki meiltäkin 
saattaa olla mukana, uhkaroh-
keuttaan tai tietämättömyyt-
tään. Mutta kansallinen poissa-
olomme loistaa ja herättää ih-
metystä maailmalla. 

Ajatellaanko meillä, että mik-
sipä me maailmalle menisimme? 
Suomalainen ruokahan on niin 
kummallista, että sitä lähinnä ih-
metellään ostamatta. Ja sitä pait-
si eihän meillä kohta ole mitään 
vietävääkään, kun maatalouden 
kuntotarkastus on läpikäyty. 
Kun viimeiset marjanpoimijatkin 
vaipuvat sammalen alle, eikä 
thaimaalainen halpatyövoima 
enää pääse maahan, luonnonan-
timienkin viennille voidaan sa-
noa hyvästit. Marjat ja sienet 
saavat mädätä metsiin. Miksipä 
me ruokaamme maailmalla esit-
telisimme ja messuaisimme tyh-
jän vuoksi, kun ei meillä kohta 
ole ruokaa edes omalle väelle, 
kiitos kotimaan markkinoiden.

Kateus vie suomalaisen  
ruuan maailmalta

Tänä vuonna Biofach ja SIAL, 
ensi vuonna Biofach ja Anuga. 
Yhteistä kaikille on Suomen ruu-
an kansallinen poissaolo. Mutta 
nehän vaativat satsauksia, ovat 
niin kaupallisia tapahtumia, niis-
sä pitäisi osata puhua kaiken-
maailman kielillä, markkinoida, 
myydä – ja hymyillä. Kun SIALis-

Tapahtumia
Suomessa

Juomat ravitsemuksessa – uudet juomasuositukset käyttöön! 18.12., Kuo-

pio, www.kkk.uku.fi, sonja.makkeli@uku.fi

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan 100-vuotisjuhlavuoden päätös-

juhla 19.12. Helsinki, www.mm.helsinki.fi

Valtakunnalliset Lääkäripäivät 5.–8.1., Helsinki, www.laakaripaivat.fi

Tieteen päivät 7.–11.1., Helsinki, www.tieteenpaivat.fi

Pakkausalan peruskurssi nro 72 12.–16.1. Forssa, www.pakkaus.com

Prosessien kehittäminen 21.–23.1. Helsinki, www.iir.fi

Educa 23.–24.1., Helsingissä, www.educamessut.fi

VIESTINTä 09 26.–27.1. Helsinki, www.iir.fi

Ruokaa allergisille ja erityisruokavaliota noudattaville 21.1. Jyväs-

kylä, 27.1. Helsinki, 10.3. Oulu & 17.3. Joensuu, www.efeko.fi

Monitoimikeittiön toiminnan tehostaminen 28.1. Tampere & 2.2. 

Kuopio, www.efeko.fi

Elintarvikevalvonnan päivät 2009 28.–29.1. Lahti, Outi Parikka p. 

020 772 5123

Nordic LIMS Conference 3.–4.2. Espoo, www.softwarepoint.com

easyFairs® MYYMäLä, easyFairs® FASTFOOD & CAFÉ 4.–5.3., Hel-.3., Hel-

sinki, www.easyFairs.com/fastfoodhelsinki, www.easyFairs.com/myymala

FlexoForum 18.–19.3. Tampere, www.flexoforum.fi

Taitaja 2009 25.–27.3., Vaasa, www.taitaja2009.com

LC-MS teoriassa ja käytännössä -kurssi maaliskuu 2009 Helsinki, 

www.kemianseura.fi

Terve Aikuinen 2009 27.–28.3. Kuopio, www.expomark.fi/terveaikuinen

Luomupäivät 26.–27.3., Tampere, Sari Mäkinen-Hankamäki p. 044 355 

6293

Elintarvikepäivä 5.5. Helsinki, www.etl.fi/tapahtumia

Logistikka-Kuljetus 6.–9.5., Helsinki, www.logexpo.fi

ChemBio 08 & Helsinki Chemicals Forum 27.–29.5., Helsinki, www.

finnexpo.fi, www.helsinkicf.eu

Ulkomailla

Sigep 17.–21.1., Rimini, www.sigep.it

Functional Ingredients in Food and Beverages 21.–21.1., Bryssel, www.

agra-net.com/fi

Næringsmiddeldagene 2009 & Teknologisk Matforum 60 år 21.–23.1. Sta-

vanger, www.teknologiskamatforum.no

Rekrytera MERA 27.1. Tukholma, www.lundqvist-lindqvist.se

UPAKOVKA/UPAK ITALIA 27.–30.1., Moskova, www.upakovka-upakitalia.

com

ISM 1.–4.2., Köln, www.ism-cologne.com

ProSweets 1.–4.2., Cologne, www.prosweets-cologne.de

Logicon Europe 2009 2.–4.2. Bryssel, www.logiconeurope.com

NEF-DAGENE 3.–6.2., Norja, arne@skarland.no

FRUIT LOGISTICA 2009 4.–6.2., Berliini, www.fruitlogistica.com

EuroCIS 10.–12.2., Düsseldorf, www.eurocis.com

Anuga FoodTec 10.–13.3., www.anugafoodtec.com

Scanplast 10.–13.10. Göteborg, www.svenskamassan.se

INTERNORGA 2009 13.–18.3. Hampuri, www.internorga.com

IPACK-IMA 2009 24.–28.3., Milano, www.ipack-ima.com

Hispack 27.–31.3. Barcelona, www.hispack.com

Logichem Europe 2009 31.3.–3.4. Büsseldorf, www.logichemeurope.com

Transport Logistic 12.–15.5. München, www.transportlogistic.de

Chemical Reactions in Food 13.–15.5. Praha, www.carolina.cz/crfvi

Interfood, EkoNord, Wine & Spirits 17.–20.5., www.interfood.se

IFE Poland 2009 20.–22.5. Varsova, www.ifepoland.com

World Food Azerbaijan 2009 25.–27.5., Baku, www.worldfood.az/en/

sakin palkitaan huippuruokana 
kaikenmaailman kosmetiikkaa 
ja pakkeleita, niin mitä sitä suo-
malainen semmoiseen hömp-
pään menisi: jyrsitään mieluum-
min kotinurkissa leivänkannik-
kaa, pukeudutaan juuttisäkkiin 
ja kylvetään tuhkassa. Ja ollaan 
toisille kateellisia.

Kateus vie kalatkin vedestä ja 
suomalaisen ruuan maailmalta. 
Ministeriö ei satsaa, kun yksityi-
nen teollisuus voi hyötyä. Elin-
tarviketeollisuus ei panosta, kun 
valtio saattaa hyötyä. Yksittäiset 
teollisuusyritykset eivät laita ra-
hojaan likoon, kun kilpailijat voi-
vat hyötyä ja hyvät ideat leviävät 
ilmaiseksi maailmalle. Työnteki-
jöitä ei kiinnosta, kun työkaveri-
kin voi päästä ulkomaille.

SIALissa ei voinut olla naura-
matta – ja samalla itkemättä vaik-
kapa unkarilaiselle Hell-energia-
juomalle. Osaston pöntön päällä 
tanssivat (ihan oikeat) duracell-
tiput lienee jokainen melkein 
150 000 ammattilaisohikulkijas-
ta huomannut. Unkarista, ener-
giajuomaa!!! Ei siinä ollut edes 
Pustan paprikaa: se oli samalta, 
hollantilaiselta tiivisteeltä mais-
tuvaa makeaa litkua kuin kaikki 
Euroopan energiajuomat!!! Mut-
ta se vain näyttää kaupaksi käy-
vän…

Niin. Ehkä meidän on keskitty-
minen näillä raukoilla rajoilla 
kännyköiden ja muiden vempai-
den tekemiseen, yriteltävä keit-
tää tikkuja vähäisistä suojele-
mattomista metsistä ja annetta-
va muiden tuottaa tuontiruo-
kamme. Mutta kun ei se känny-
köidenkään tekeminen täällä 
kannata, saatikka tikkujen keit-
to. Pitäisikö muuttaa Ranskaan, 
Italiaan tai Venäjälle; niissä sen-
tään arvostetaan kotimaista ruo-
kaa – ilman edistysohjelmiakin.

Heikki Manner
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Haarukassa

Ergonominen pohjallismallisto
Urho Viljanmaa Oy – Jalas on tuonut markkinoille jalkojen rasittumista ehkäi-

sevän Neutralizer -pohjallismalliston. Sen kehittämisessä on otettu huomi-

oon eri jalkatyyppien fysiologiset eroavuudet. Sarjasta löytyvät vaihtoehdot 

matalan, keskikorkean ja korkean kaarityypin jalalle.

Pohjalliset on kehitetty neutraloimaan jalkojen virheasentoja ja virheellisiä 

liikeratoja. Ne tukevat jalan takaosaa ja pehmentävät jalkojen rasitusta ko-

villa alustoilla. Takaosan Heel Grip -muoto vähentää kantapään rasvapat-

jaan kohdistuvaa painetta, ja Ergothan-iskunvaimennus lieventää kantapää-

hän ja niveliin kohdistuvia iskuja käveltäessä. Uutena ominaisuutena on kor-

keakaarisen jalan poikittaiskaaren pehmike.

Lisätietoja:

tuotepäällikkö Leena Ferm 

leena.ferm@jalas.com

Olvi tiivisti TEHOn 
poretableteiksi
Olvi on tiivistänyt energiajuoman 

poretableteiksi. Poreileva TEHO 

Energiajuoma on valmista lisäämäl-

lä 2 dl vettä. Tabletit on pakattu 6 

kappaleen muoviputkiloon. Suosi-

teltava päiväannos on korkeintaan 

3 tablettia.

Lisätietoja:

apulaistuotepäällikkö 

Miikka Honkasalo,  

miikka.honkasalo@olvi.fi

Vaaleaa glögiä
Marli Vaalea Premium -glögijuoman 

pohjana on omenatäysmehutiiviste. 

Valmistuksessa on käytetty uutta-

malla tehtyä glögimaus-

tetta, joka sisältää mm. 

vaniljaa, kanelia ja in-

kivääriä. Glögijuoma 

on pakattu korkilli-

seen, kierrätettävään 

kartonkipakkaukseen.

Lisätietoja:

Irma Mäki, Oy Marli Ab, 

irma.maki@marli.fi

Paistovalmis piparipulla
Myllyn Parhaan paistovalmis Piparipulla on runsaskuituinen ja laktoositon kierrepulla, jossa on 

piparitäyte. Raakapakastepulla on valmiiksi voideltu ja koristeltu raesokerilla. Pakkauksessa on 

12 pullaa. Pullat levitetään leivinpaperin päälle pellille, annetaan sulaa uunin lämpenemisen 

ajan ja paistetaan 200-asteisen uunin keskitasolla noin 10 minuutissa.

Lisätietoja:

viestintäpäällikkö Arja Savela, arja.savela@myllynparas.fi

Vaalea täysjyväpalaleipä
Fazer Leipomoiden Oululaisen Neljän Viljan Jälkiuunipala on maultaan ru-

kiista jälkiuunipalaa miedompi. Leipä on valmistettu täysjyväkaurasta, -oh-

rasta, -rukiista ja -vehnästä, ja se sisältää kuitua 12 %. Leipä on maidoton ja 

laktoositon.

Lisätietoja:

tuotepäällikkö Eija Koskelainen, eija.koskelainen@fazer.fi

Tummaa ja vaaleaa 
ruokaolutta
Hartwall on kehittänyt erityisesti 

ruuan aromeja täydentämään tar-

koitetun oluen. Gourmet -olutsarja 

sisältää liharuoille sopivan tumman 

ruokaoluen sekä kala- ja kanaruoki-

en kumppaniksi sopivan vaalean 

oluen. 1836 Classic Gourmet Tum-

ma on Münchener-tyyppinen täys-

mallasolut ja 1836 Classic Gourmet 

Vaalea Pils-tyyppinen täysmalla-

solut. Niitä myydään 0,5 litran uu-

delleentäytettävissä lasipulloissa 

(4,6 til-%).

Lisätietoja:

tuotepäällikkö Pekko Koski, 

pekko.koski@hartwall.fi

Käsintehtyjä 
suklaakonvehteja
Karl Fazer Exclusive Handmade Treats 

tarjoaa käsintehtyjä suklaakonveh-

teja tyylikkäässä pakkauksessa. 

Karl Fazer Exclusive 70 % Cacao 

-konvehtit hemmottelevat tumman 

suklaan ystäviä, ja Karl Fazer Exclu-

sive Truffles sisältää aidossa kaakaojau-

heessa pyöriteltyjä, pehmeitä suk-

laatryffeleitä.

Lisätietoja:

kategoriapäällikkö Farid Hamadi  

p. 040 502 6890

Rohkea johtaja on 
vaikuttaja
Rohkea johtaja – Hyödynnä kritiikki 

ja villit ideat -kirja painottaa työnte-

kijöiden arjen ymmärtämistä ja oi-

keanlaista huomioimista. Koko or-

ganisaatio saa vauhtia johdonmu-

kaisesta ja läpinäkyvästä esimies-

työstä. Kirjan on kirjoittanut johtaja 

Minna Isoaho ja kustantanut WSOY.

Osaamisen 
johtamisen hyviä 
käytäntöjä
Tekesin Työelämän kehittämispro-

jekti Tykes on julkaissut pienen kir-

jasen Osaamisen johtamisen hyviä 

käytäntöjä – tuottavuutta ja hyvin-

vointia työpaikoille. Sen on kirjoit-

tanut Helsingin yliopiston sosiaali-

psykologian laitoksen tutkijatohtori 

Liisa Myyry. Julkaisu on tarkoitettu 

käsikirjamaiseksi muistilistaksi ja 

rohkaisuksi arjen työssä.

Viisaat valinnat
Henkilövalinnoissa käytetään yhä 

enemmän erilaisia psykologisia tes-

tejä ja soveltuvuusarviointeja. Ovat-

ko ne varmasti luotettavia? Työter-

veyslaitoksen julkaisema kirja Vii-

saat valinnat antaa rekrytoijalle 

käytännön ohjeet laadukkaan valin-

taprosessin läpivientiin.
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Hankintaopas

AAKKOSOSA

ADWATEC OY
Artturintie 14 H 36
36220 KANGASALA
Puh. (03) 389 0860
Fax (03) 389 0861
email: adwatec@adwatec.com
www.adwatec.com

Oy AGA Ab
Itsehallintokuja 6
02600 ESPOO
Puh. 010 2421
Fax 010 242 0514
www.aga.fi

ALGOL CHEMICALS OY 
PL 13 (Karapellontie 6)
02611 ESPOO 
Puh. (09) 50 991
Fax (09) 5099 250
email: info.chemicals.fi@algol.fi
www.algol.fi

ANTTI LINDFORS OY
Keskustie 23
61850 KAUHAJOKI
Puh  020 7520 200
Fax  020 7520 250
email: etunimi.sukunimi@anttilindfors.fi
www.anttilindfors.fi

OY ATLAS COPCO  
KOMPRESSORIT AB 
Tuupakankuja 1
01740 VANTAA
Puh. (09) 296 441
Fax (09) 296 4251

AURAPRINT OY
PL 131
20101  TURKU
Puh. 0207 917 700
Fax 0207 917 650
email: info@auraprint.fi
www.auraprint.fi

BANG & BONSOMER OY
PL 93 (Itälahdenkatu 18 A)
00210  HELSINKI
Puh. (09) 681 081
Fax  (09) 692 4174
www.bangbonsomer.com

BARENTZ RAW MATERIALS 
Itämerenkatu 5, huone 217 
00180 HELSINKI 
Puh: (09) 4730 3141 
Fax: (09) 4730 3142 
email: marjut.oinonen@barentz.com 
www.barentz.com 
www.barentz.dk

BEMIS VALKEAKOSKI OY
PL 70
37601 VALKEAKOSKI
Puh. (03) 571 21
Fax (03) 571 3309
email: bemis.valkeakoski@bemis.com
www.bemis-europe.com

BERNER OY
Elintarvikeraaka- ja lisäaineet
PL 15 (Eteläranta 4 B)
00131 HELSINKI
Puh. 0207 914 332
Fax 0207 914 380

BERNER OY
Terveys ja Tutkimus
PL 15 (Sahaajankatu 24)
00131 HELSINKI
Puh. 0207 914 672
Fax 0207 914 241
email: terveys.tutkimus@berner.fi
www.berner.fi/tt

OY BIOCID LTD
PL 35 (Teknobulevardi 3–5)
01531 VANTAA
Puh. (09) 2517 8240 
Fax (09) 2517 8101
email: info@biocid.com
www.biocid.com

OY BIOFINCON AB
PL 22
15141 LAHTI
Puh. (03) 864 364
Fax (03) 781 8918
www.biofincon.fi

BIOHIT OYJ
Laippatie 1
00880 HELSINKI
Puh. (09) 773 861
Fax (09) 7738 6204
email: myynti@biohit.com
www.biohit.com

BRENNTAG NORDIC OY
Malmarintie 20 
01380 VANTAA
Puh. (09) 5495 640
Fax (09) 5495 6411
email: main@brenntag-nordic.com
www.brenntag-nordic.com

BUSCH  
VAKUUMTEKNIK OY
Sinikellontie 4
01300 VANTAA
Puh. (09) 774 6060
Fax (09) 774 60 666
email: info@busch.fi
www.busch.fi

CCL LABEL OY
Kirjolantie 7
21200 RAISIO
Puh. (02) 435 8720
Fax (02) 435 8721
GSM +358 40 581 8683
email: timo.piivek@ccllabel.fi

OY CELEGO AB
Juvan teollisuuskatu 11
02920 ESPOO
Puh. (09) 348 6900
Fax (09) 853 2100
email: info@celego.fi
www.celego.fi

CFS NORDIC
Kumitehtaankatu 5
04250 KERAVA
Puh. (09) 4764 9200
Fax (09) 4764 9250
email: etunimi.sukunimi@cfs.com

CHRISTIAN BERNER OY
PL 12 (Rajavoudinkuja 1a)
01741 VANTAA
Puh. (09) 276 6830
Fax (09) 890 920
email: infofi@christianberner.com
www.christianberner.com

MAUSTETALO CONDITE OY
PL 51 (Lisenssikatu 5)
21101 Naantali
Puh. (02) 436 5900
Fax  (02) 435 6950
email:  info@condite.fi
www.condite.fi

CORTEx OY
Kutojantie 5
02630 ESPOO
Puh. (09) 7590 770
Fax  (09) 7590 7799
email: cortex@cortex.fi
www.cortex.fi

DANISCO SWEETENERS OY
Sokeritehtaantie 20
02460 KANTVIK
Puh.  010 431 030
Fax  010 431 4422
www.danisco.com/sweeteners

DOSETEC ExACT OY
Vaakatie 37
15560 NASTOLA
Puh.  (03) 871 540
Fax  (03) 871 5410
email: info@dosetec.fi
www.dosetec.fi

DRINK CONSULT FINLAND Oy
Juvantie 66
51900 JUVA
Puh. 015 452 911
Fax 015 453 964
email: peter.strebel@drinkconsult.com
www.drinkconsult.com

OY ECOLAB AB
PL 80 (Piispanportti 10)
02201 ESPOO
Puh. 020 7561 400
Fax 020 7561 498
Myyntipalvelu 0800-1-39655
Tilaukset: fi-tilaukset@ecolab.com
www.ecolab.fi

EURACON OY
PL 2
02651 ESPOO
email: info@euracon.com 
www.euracon.com

FAERCH PLAST A/S
Rannikkolaivurintie 8 D
00850 HELSINKI
Puh. 050-413 8058
Fax (09) 677 183
email: lsa@faerchplast.dk
www.faerchplast.com

FARMOS OY
PL 157
20101 TURKU
Puh. 0204 87 7110
Fax 0204 87 7770
www.farmos.com

OY FOODFILES LTD
Neulaniementie 2 L 6
70210 KUOPIO
Puh. (017) 288 1270
Fax (017) 288 1269
email: foodfiles@foodfiles.com
www.foodfiles.com

RUOKA & LAATU
Metsänvartijantie 13 B
02720 ESPOO
GSM 0400 564 461
email: anneli.koskenkorva@ 
 ruokalaatu.fi
www.ruokalaatu.fi

FOODWEST OY
Vaasantie 1 C
60100 SEINÄJOKI
Puh. 020 793 9220
Fax 020 793 9249
email: foodwest@foodwest.fi
www.foodwest.fi

GIVAUDAN SUISSE SA
sivuliike Suomessa
Kauppakartanonkatu 7 A 44
00930 HELSINKI 
Puh. (09) 3434 860
Fax (09) 3434 8650
www.givaudan.com

HAGSON-PROVITEK OY
PL 74
02631 ESPOO
Puh. (09) 439 3070
Fax (09) 439 30720
email: sales@provitek.fi
www.provitek.fi

OY M. HALOILA AB
21250 MASKU
Puh. (02) 437 6111
Fax (02) 437 6211
email: haloila@mimaitw.com
www.haloila.com
www.itwmima.eu
www.octopuscompact.com

HUHTAMÄKI OYJ
Polarpakintie
13300 HÄMEENLINNA
Puh. 010 686 7000
Fax 010 686 7552
www.huhtamaki.fi

HUNAJAINEN SAM OY
Porslahdentie 23 H
00980 HELSINKI
Puh. (09) 877 0330
Fax (09) 8770 3311
email: kari.koivulehto@hunajainensam.fi
www.hunajainensam.fi

HUNAJAYHTYMÄ OY
Kojonperäntie 13
32250 KOJONKULMA
Puh. 0207 76 9680
Fax  (02) 767 6225
email: hunaja@hunaja.fi
www.hunaja.fi

INNOLIITO
PL 101
01301 VANTAA
Puh. (050) 572 4871
Fax  (09) 851 2034
email: jarmo.markula@innoliito.fi
www.innoliito.fi

JAUHETEKNIIKKA OY
Alasuutarintie 22
48400 KOTKA
Puh. (05) 2184 270
Fax  (05) 2184 290
email: mail@jauhetekniikka.fi
www.jauhetekniikka.fi

JohnsonDiversey
PL 11 (Kaurakatu 48 B)
20101 TURKU
Puh. 020 7474200
Fax 020 7474202
email: myynti@johnsondiversey.com
www.johnsondiversey.fi

JONIKO OY
Kehänreuna 2
02430 MASALA
Puh. (09) 295 9260
Fax (09) 295 92626
email: myynti@joniko.com
www.joniko.com

Kehittyvä Elintarvike -lehden hankintaopas tarjoaa tietoa 
elintarvikealan laite-, palvelu- ja raaka-ainetoimittajista. Kysy  
lisää lehtemme ilmoitusmyynnistä Infoteam Oy:stä,  
puh. (09) 441 133, faksi (09) 447 427, infoteam@infoteam.fi, 
Nervanderinkatu 5 D 41, 00100 Helsinki.
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Tukea tulevaisuuden 
menestystarinoille

KAUKO-TELKO OY
PL 40
(Kutojantie 4)
02631 ESPOO
Puh. (09) 521 710
Fax (09) 521 2121
www.telkogroup.com

LABNET OY
Hermannin rantatie 12 B
00580 HELSINKI
Puh. (09) 476 44300
Fax (09) 476 44310
email: etunimi.sukunimi@rake.fi

LAIHIAN MALLAS OY
Länsitie 372
66400 LAIHIA
Puh. (06) 475 2111
Fax (06) 476 2555
email: mallas@laihianmallas.fi
www.laihianmallas.fi

LAITOSJALKINE OY
35320 HIRSILÄ
Puh. (03) 336 3111
Fax (03) 336 3300
email: etunimi.sukunimi@laja.com
www.laja.com

LIHEL OY
Mänkimiehentie 8
02780 ESPOO
Puh. (09) 819 0110
Fax (09) 8190 1199
email: etunimi.sukunimi@lihel.fi
www.lihel.fi

MILDOLA OY
PL 21
02401 KIRKKONUMMI
Puh. 010 402 2300
Fax 010 402 2344
email: aarne.poutiainen@mildola.fi
www.mildola.fi

MP-MAUSTEPALVELU OY
PL 56 (Luukkaankatu 6)
13101 HÄMEENLINNA
Tilaukset:
Puh. 020 7290 333
Fax (03)  570 5209
www.maustepalvelu.com

NORFOODS OY
Paciuksenkatu 19
00270  HELSINKI
Puh. (09) 4159 2255
Fax (09) 4159 2256
email: etunimi.sukunimi@norfoods.fi
www.norfoods.fi

NOVOTEK FINLAND OY
PL 230 (Torpankatu 28)
05801 HYVINKÄÄ
puh. +358 19 871 131
Fax +358 19 871 1300
email: info@novotek.fi
www.novotek.fi

NUTRINET OY
Kauppaneuvoksentie 12 A4
00200 HELSINKI
Puh. 040-7525 025
email: info@nutrinet.fi
www.nutrinet.fi

ONEMED OY
PL 11 (Rajatorpantie 41 B)
01641 VANTAA
email: etunimi.sukunimi@onemed.com
www.onemed.fi

ORAT OY
Pikkupurontie 4–6
00880 HELSINKI
Puh. (09) 755 6577
Fax (09) 788 800
email: etunimi.sukunimi@orat.fi
www.orat.fi

ORFER OY
Vaakatie 9
16300 ORIMATTILA
Puh. (03) 88411
Fax (03) 8841 401
email: sales@orfer.fi
www.orfer.fi 

ORIOLA OY
PL 8
02101 ESPOO
Puh. 010 429 99
Fax 010 429 2080
email: etunimi.sukunimi@oriola.com
 asiakaspalvelu@oriola.com
www.oriolanet.com 
www.oriola.fi

ORION DIAGNOSTICA OY
PL 83
02101 ESPOO
Puh. 010 426 2709
Fax 010 426 2794
email: tilaukset@oriondiagnostica.fi

PA-HU OY
Teollisuustie 2
02880 VEIKKOLA
puh.  0207 89 1000
fax  0207 89 1099
email:  myynti@pa-hu.fi
www.pa-hu.fi

PPT PÖLYNPOISTOTEKNIIKKA OY
Hakamäentie 7
48400 KOTKA
Puh. 010 841 6000
Fax 010 841 6019
email: ppt@ppt-filter.com
www.ppt-filter.com

PROMINENT FINLAND OY
Orapihlajatie 39
00320 HELSINKI
puh. (09) 4777 890
fax (09) 4777 8947
email: prominent@prominent.fi
www.prominent.fi

RENTCOMAN EESTI OU / FINLAND
Motuse 31
10620 Tallinn Eesti
Puh. +3 7253 4052 89
Gsm +358 400 428 275
email: anneli@rentcoman.com

SATAFOOD  
KEHITTÄMISYHDISTYS RY
Viialankatu 25
32700 HUITTINEN
Puh. (02) 620 6319
Fax (02) 620 6339
email: etunimi.sukunimi@satafood.net
www.satafood.net

OY SCANDIC TRANS AB
VAASA – TURKU – HELSINKI
Puh. 020 1202 500
Fax  020 1202 515
www.scandictrans.fi

SEALED AIR OY
Työpajankatu 6 A
00580 HELSINKI
Puh. (09) 7257 4411
Fax (09) 7257 4430
www.sealedair-emea.com

SEFO-KONSULTOINTI
Toinen linja 13
00530 HELSINKI
Puh. (09) 726 0270
Fax (09) 726 0272
email: marja.laukkanen@sefo-konsultointi.fi
www.kolumbus.fi/sefo-konsultointi

SIGMA-ALDRICH FINLAND OY/ 
YA-KEMIA
Pasilanraitio 5
00240 HELSINKI
Puh. (09) 350 9250
Fax (09) 3509 2555
email: finorder@sial.com
www.sigma-aldrich.com

OSAKEYHTIÖ SIx
PL 227 (Tulppatie 20)
00811 HELSINKI
Puh. 020 792 4330
Fax (09) 755 5545
email: six@six.fi

S.O.STRÖMBERG OY
Vernissakatu 8 B
01300 VANTAA
Puh. (09) 838 6020
Fax (09) 838 60222
email: sos@sostromberg.fi
www.sostromberg.fi

SOFTWARE POINT OY
Valkjärventie 1
02130 ESPOO
Puh. (09) 4391 320
fax (09) 4391 3211
email: sales@softwarepoint.fi
www.softwarepoint.com

SOLOTOP OY
Laippatie 14 A
00880 HELSINKI
Puh. (09) 5491 660
Fax. (09) 5491 6570
email: myynti@solotop.fi
www.solotop.fi

SUOMEN COBRA SYSTEMS OY
Asesepänkuja 3
00620 HELSINKI
Puh. (09) 7288 340
Fax (09) 7288 3434
email: suomen@cobrasys.fi
www.cobrasys.fi

TMI SUUNTIMO
Välitie 3
15540 Villähde
Puh. 0400 355753
Fax  0446 1093 850
email: timo.rahtola@suuntimo.com

SYSOPENDIGIA OYJ
Valimopolku 4 A
00380 HELSINKI
Puh. 040 3073 000
Fax (09) 0207 540 100
email: info@sysopendigia.com
www.sysopendigia.fi

TALLBERG ROBOMA OY
Rälssitie 7 C, 01510 Vantaa
Sivukonttori: Puoshaka 3, 18100 
Heinola
puh. 020 7421 800, 050 555 6466
fax (03) 714 1302
email: jrg@tallbergroboma.fi
www.tallbergroboma.fi

TANKKI OY
Oikotie 2
63700 ÄHTÄRI
Puh. (06) 510 1111
Fax (06) 510 1200
www.tankki.fi

TARRATUOTE OY
PL 6 (Vesimyllynkatu 4)
33331 TAMPERE
Puh. (03) 2547800
Fax  (03) 2547811
www.tarratuote.fi

TEKNO-FOOD OY AB / DANISCO
Riitankuja 1–3 C
00840 HELSINKI
Puh. (09) 622 9060
Fax (09) 622 90620
email: kim.soderholm@teknofood.fi

OY TEO-PAL AB
Luoteisrinne 4
02270 ESPOO
Puh. (09) 819 0560
Fax (09) 8190 5642
email: asiakaspalvelu@teopal.fi
www.teopal.fi

THERMO FISHER SCIENTIFIC
PL 100 (Ratastie 2)
01621 VANTAA
Puh. (09) 3291 0200
Fax (09) 3291 0301
email: etunimi.sukunimi@ 
 thermofisher.com
www.thermofisher.com

TPLUS OY
Mäkelänkatu 54 A
00510 HELSINKI
Puh. (09) 7599 720
Fax (09) 7599 7210
www.tplus.fi

TT-TÄRYLAITE OY
Linnanpajantie 7
00950 HELSINKI
Puh. (09) 755 2730
Fax (09) 755 4505
email: info@tarylaite.fi
www.tarylaite.fi

UNIFERM OY
Pirkkalaistie 1
37100 NOKIA
Puh. (03) 3122 3400
Fax (03) 3122 3411
email: timo.solin@uniferm.fi
www.uniferm.fi 

VALIO OY 
PL 10
00039 VALIO
Puh.  010 381 2457
Fax   010 381 2630
email: teollisuustuotteet@valio.fi

VIIKKI FOOD CENTRE
Mustialankatu 1
00790 Helsinki
Puh. (09) 191 57010
Fax (09) 191 58600
email: info@viikkifoodcentre.fi
www.viikkifoodcentre.fi

VESANTTI OY
Tulppatie 26
00880 HELSINKI
Puh. (09) 5491 6000
Fax (09) 5491 6050
email: etunimi.sukunimi@vesantti.fi
www.vesantti.fi

VILLCIP OY
Välitie 3
15540 Villähde
Puh. 0208 355753
Fax 0446 1093 850
email: sale@villcip.fi

OY WOIKOSKI AB
Pääkonttori
PL 1
47901 VUOHIJÄRVI
Puh. (015) 7700 700
email: info@woikoski.fi
www.woikoski.fi

R. ÖSTERLUND KY KB
PL 99 (Laippatie 19 B)
00811 HELSINKI
Puh. (09) 586 8170
email: contact@osterlund.com
www.osterlund.com
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ANNOSTELUJÄRJESTELMÄT 
JA VAA’AT
Dosetec Exact Oy (Vaakakoskinen)
– punnitus- ja annostelujärjestelmät
– säiliövaa´at
– lattiavaa´at
– pöytävaa´at

SoloTop Oy
– vaa’at ja vaakahinnoittelujärjestelmät
– huolto ja ylläpitopalvelut
– vaaka-anturit
– annostelujärjestelmät
– ohjelmistot

ATK-LAITTEET JA  
-JÄRJESTELMÄT

Novotek Finland Oy
– Tuotannon tehokkuuden seuranta
– Tiedonkeruu ja raportointi
– OEE, KNL, jäljitettävyys

Software Point Oy
– LimsBOSS ja LabVantage Sapphire LIMS
   laboratorion tiedonhallintaan
– TasteBOSS aistinvaraiseen arviointiin
– omavalvontajärjestelmät

Suomen Cobra Systems Oy
– ALPHA MANAGER -toiminnanohjaus
– elintarviketeollisuuden ja -tukkujen  

logistiset kokonaisratkaisut

SYSOPENDIGIA Oyj
– elintarviketeollisuuden 

tietojärjestelmäratkaisut ja 
asiantuntijapalvelut

– mm. integraatio-, langattomat käsipääte  
ja web-ratkaisut sekä tuotannonohjaus, 
LIMS-, hankinta-, tiedonkeruu- ja tili-
tystietojärjestelmät, ERP, omavalvonta

HENKILÖSTÖPALVELUT

Rentcoman Eesti Ou / Finland
– henkilöstövuokraus

KEMIKAALIT, KEMIALLISET  
TUOTTEET JA 
HYGIENIARATKAISUT

Oy AGA Ab
– elintarvikekaasut

OY BIOCID LTD
– hygieniaratkaisut

Oy Ecolab Ab 
– elintarviketeollisuuden pesu- ja  

desinfiointiaineet
– pesu- ja annostelujärjestelmät
– hygieniakonsultointi ja -koulutus sekä  

neuvonta

Farmos Oy
– elintarviketeollisuuden pesu- ja  

desinfiointiaineet
– pesu- ja annostelujärjestelmät
– hygieniavalmennukset ja -kartoitukset

TUOTERYHMÄOSA

JohnsonDiversey
– pesu- ja desinfektioaineet kaikkiin  

elintarviketeollisuuden tarpeisiin
– pesukemikaalien annostelulaitteet
– prosessien hygieniakartoitukset

 

Oy Woikoski Ab
– elintarvikekaasut
– teolliset kaasut
– erikoiskaasut
– kuivajää
– kaasun sekoitus- ja jakelujärjestelmät

KONEET, LAITTEET,  
MUU VARUSTUS

Adwatec Oy
– massankäsittelyyn pumput, annostelijat 
– jäähdytystunnelit
– kostutuslaitteet uuneihin, 

nostatuskaappeihin ja jäähdytykseen
– pesujärjestelmät

Oy AGA Ab
– pakastus- ja jäähdytysjärjestelmät 

Antti Lindfors Oy
– ruokatehdas- ja pakkaamolaitteet
– laatikonkäsittelyjärjestelmät
– ruostumattomat kuljettimet
– allasvaununostimet
– UDA-pakkauskoneet, rasian syöttö- ja       

täyttölaitteet
– lihanleikkaamolaitteet

Oy Atlas Copco  
Kompressorit Ab 
– paineilmakompressorit ja  

jälkikäsittelylaitteet

Busch Vakuumteknik Oy
– tyhjiöpumput

Christian Berner Oy
– pakkauskoneita
– merkkauslaitteita
– pumppuja
– prosessilaitteita
– tyhjiötekniikka
– tekniset muovit
– tärinän vaimennus
– monipäävaa´at
– prosessien mittauslaitteet

CFS Nordic
– elintarviketeollisuuden koneet ja 

laitteet
– pakkauskoneet ja lisälaitteet

Cortex Oy
– leipomo-, pakkauskoneet ja materiaalit
– prosessilaitteet

Drink Consult Finland Oy
– pumput, säiliöt, sekoittajat
– pakkauskoneet; nesteet, jauhot
– merkkaus- ja etikettikoneet
– prosssilaitteet, kuivurit
– annostelijat; nesteet, jauhot
– pastörointi- ja suodatuslaitteet
– höyrynkehittimet

Hagson-Provitek Oy
– elintarviketeollisuuden koneet  

ja laitteet
– paistolinjat

An ITW Company 
Oy M. Haloila Ab
– lavankäärintäkoneet

Jauhetekniikka Oy
– jauheiden annostelulaitteet
– nesteiden annostelulaitteet
– suursäkkien tyhjennyslaitteistot
– raaka-aineiden annostelujärjestelmät

Joniko Oy
– vanne/vyötekoneet
– pakkaus- ja tuotantokoneiden terät
– staattisen sähkön poisto
– rainanpuhdistuslaitteita
– pumppuja ja jarruja

Orat Oy
– lihateollisuuden koneet ja laitteet
– elintarviketeoll. pakkauskoneet

Orfer Oy
– robottiautomaatiojärjestelmät
– pakkaus- ja lavausjärjestelmät
– Kawasaki- ja Toshiba-

teollisuusrobotteja

Prominent Finland Oy
- kemikaalien annostelu
- desinfiointi; klooridioksidilaitteet

SoloTop Oy
– kuutiointi-, suikalointi- ja 

siivutuskoneet
– prosessiastiat ja kutterit
– vaa’at ja vaakahinnoittelulaitteet
– pakkauskoneet
– paistolinjat
– pesukoneet ja -linjat
– tärykuljettimet
– röntgenlaitteet
– huolto ja ylläpitopalvelut

Tankki Oy
– säiliöt, sekoittimet, hoitotasot

TT-Tärylaite Oy
– kaikki tärykomponentit
– annostelu-, syöttö-, seulontalaitteet
– tärytekniset erikoislaitteet 

Vesantti Oy
– lihavalmiste- ja valmisruoka- 

teollisuuden koneet

Villcip Oy
– automaattiset puhdistusjärjestelmät
– tuotevaihto-, putkipossujärjestelmät
– juomateollisuuden prosessilaitteita

KULJETUS- JA 
LOGISTIIKKA- 
PALVELUT

Oy Scandic Trans Ab
– lämpösäädellyt kuljetukset 

Skandinaviassa ja Manner-Euroopassa,
 vienti ja tuonti
– logistiikkapalvelut ja varastointi
– pikakuljetukset Helsinki/Turku – Tuk-

holma vv.

LABORATORIO-TUOTTEET

Berner Oy 
Terveys ja tutkimus
– IDEXX Colilert ja Enterolert vesi-

tutkimuksiin
– ATAGO-refraktometrit ja -polarimetrit
– BIOTOOL-elatusainekeittimet ja 

maljanvalulaitteet
– KSG autoklaavit
– HEIDOLPH ravistelijat ja sekoittajat
– LAUDA-vesihauteet
– INFORS-ravistelijat

Biohit Oyj
– laboratoriopipetit ja  

kertakäyttötuotteet
– kuoppalevyille tarkoitettuja lukija- ja 

annostelulaitteita
– filtterifonometrejä
– spektrofonometrejä
– luminometrejä
– fluorometrejä
– monidetektio (fluoresenssi-, 

luminenssi-, ja absorbanssimittaukset 
samalla laitteella)

– monikanavaisia pesulaitteita ja 
nesteannostelijoita

– pipetointi- ja varastointirobotteja

OneMed Oy
– laboratoriotarvikkeet, - kemikaalit  

ja - laitteet

Oriola Oy
– mikrobiologiset elatusaineet ja  

reagenssit
– elintarvikkeiden testikitit
– laboratoriolaitteet ja -tarvikkeet

Orion Diagnostica Oy
– Hygicult-testijärjestelmä mikro-

biologisen puhtauden seurantaan

Sigma-Aldrich Finland Oy/ 
YA-Kemia
– laboratoriokemikaalit ja -tarvikkeet 

sekä pienlaitteet

Oy Teo-Pal Ab
– kosteusanalysaattorit
– laboratoriovaa’at
– lämpö- ja viljelykaapit
– pH/johtokyky/lämpömittarit ja  

-elektrodit
– sentrifugit
– ultraäänipesulaitteet
– ravistelijat ja sekoittajat
– polarimetrit ja refraktometrit
– vesi- ja kuivahauteet

Thermo Fisher Scientific
– automaattiset analysaattorit:  

Arena ja Aquakem
– Oxoid ja Remel mikrobiologian tuotteet
– Finnpipetit ja Finntip -kärjet
– laboratoriolaitteet 

LIIMALAITTEET

Tallberg Roboma Oy Ab
– ITW DYNATEC kuuma- ja 

kylmäliimalaitteet
– edullinen ITW CHALLENGER-

monimerkki varaosa-  ja huoltopalvelu
– kuumaliimauslaitteet
– kuumasulatelaitteet
– kylmäliimauslaitteet
– laminointikoneet
– liimauskoneet ja –laitteet
– robottijärjestelmät



50

H
an

ki
nt

ao
pa

s

Kehittyvä Elintarvike 6•08

MAUSTEET, AROMIT, 
MUUT LISÄAINEET

Algol Chemicals Oy
– aromit ja entsyymit
– asetaatit
– erikoissuolat
– etikkahappo 
– hapettumisen esto- ja ph:n säätöaineet
– hyytelöimis- ja sakeuttamisaineet
– juustonsulatesuolat
– kaakaot ja suklaat
– kuidut
– makeuttamisaineet
– mononatriumglutamaatti
– sitruunahappo ja sitraatit
– suodatuksen apuaineet
– suolat
– vaahdonestoaineet
– vanilja ja vanilliini

Bang & Bonsomer Oy
– elintarvikelisäaineita
– elintarvikeraaka-aineita
– sokeria

Barentz raw materials
– aromiaineet, makeutusaineet 
– vitamiinit, ja vitamiini-mineraaliseokset 
– maito- ja heraproteiinit 
– muut elintarvikeraaka- ja lisäaineet

Berner Oy 
Agentuuriosasto
– elintarvikeraaka- ja lisäaineet
– aromit ja aromivahventeet
– luontaiset elintarvikevärit
– meri-, vuori-, vakuumi- ja erikoissuolat
– väkiviina- ja viinietikat

Oy Biofincon Ab
– emulgointi- ja stabilointiaineet
– entsyymit
– laktaasit
– funktionaaliset raaka-aineet mm. 

   proteiinit ja lipidit
– hiiva-autolysaatit ja -uutteet
– antioksidantit
– analyyttiset kitit ja reagenssit
– suodatuksen apuaineet
– muut lisä- ja apuaineet
– hedelmäpalat ja -pastat

Brenntag Nordic Oy
– fosfaatit
– kapseloidut tuotteet
– kuidut, maissi- ja riisituotteet
– sakeuttamis- ja hyytelöimisaineet
– kuivatut sipulit, sinappijauheet
– aktiivihiili, värit, hiivat
– muut elintarvikeraaka- ja lisäaineet
– pakastemarjat, marjasoseet
– mehukonsentraatit
– sukroosiesteri
– pintakäsittelyaineet

Oy Celego Ab
– aromit
– värjäävät elintarvikkeet, luonnon  

väriaineet ja synteettiset värit
– muut lisäaineet

Givaudan Suisse SA 
sivuliike Suomessa
– aromit

Hagson-Provitek Oy
– maustesuolet
– savusuolet

Hunajainen SAM Oy
– hunajaa elintarviketeollisuudelle

Hunajayhtymä Oy
– kotimaista ja ulkomaista hunajaa  

elintarviketeollisuudelle

Kauko-Telko Oy
– sakeutus- ja hyytelöimisaineet
– mauste- ja sidontaseokset
– luonnonsuolet
– kinkkuverkot
– kuidut
– lesitiinit
– hedelmäsoseet
– kuivatut tuotteet

Labnet Oy
– aromit
– elintarvikevärit
– happamuudensäätöaineet
– kuidut
– makeutusaineet
– maunvahventeet
– sakeuttamis- ja hyytelöimisaineet
– säilöntäaineet
– tärkkelykset
– vitamiinit ja vitamiiniseokset
– karotenoidit

MP-Maustepalvelu Oy
– mausteet ja mausteuutteet
– aromit ja arominvahventeet
– fosfaatit
– sakeuttamisaineet
– muut elintarvikelisäaineet ja seokset

Norfoods Oy
– hyytelöimis- ja sakeuttamisaineet
– stabilointiaineet
– emulgointiaineet
– riisitärkkelys, -jauhot, -proteiinit
– sokerikulööri
– maito- ja heraproteiinit ja 

hydrolysaatit
– pintakiillokkeet
– mantelit, pähkinät, siemenet jne
– muut elintarvikelisäaineet

Orat Oy
– RAPS-mausteet
– lihaproteiinit

Tekno-Food Oy Ab
Danisco 
– emulgointiaineet
– sakeuttamis- ja hyytelöimisaineet
– entsyymit
– hapatteet

Tplus Oy
– tärkkelykset ja tärkkelysjohdannaiset
– kuidut
– sakeuttamis- ja hyytelöimisaineet
– happamuudensäätöaineet
– heraproteiinit
– mineraali- ja vitamiiniseokset
– hera-, kerma- ja jogurttijauheet
– tärkkelyssiirapit
– aromit ja maustamisaineet
– soijan kokopapujauhe

Uniferm Oy
– säilöntäaineet
– antioksidantit
– sakeuttamis- ja hyytelöimisaineet
– makeutusaineet
– aromit ja värit
– kuidut, ravinteet ja vitamiinit
– emulgointiaineet
– maito- ja heraproteiinit
– fosfaatit
– leivonnan apuaineet
– terveystuotteet

Vesantti Oy
– Wiberg-mausteseokset

R. Österlund Ky Kb
– aromit ja konsentraatit
– elintarvikevärit
– emulgointi- ja sakeuttamisaineet
– kaakaotuotteet
– hedelmäjauheet ja -palat
– vihannestuotteet
– juomapohjat
– lakritsiuutteet
– makeutusaineet

PAKKAAMINEN

Auraprint Oy
– tarrat, tuote-etiketit
– RFID-tarrat
– painetut pienkartonkikotelot
– tuote-esitteet ja muut painotuotteet

BEMIS VALKEAKOSKI OY
– vakuumi- ja suojakaasupakkauslami-

naatit elintarviketeollisuudelle

CCL LABEL OY
– monikerrosetiketit
– promootioetiketit
– kutiste-etiketit (sleeverit)

CFS Nordic
– pakkauskoneet ja lisälaitteet
– pakkausmateriaalit

Cortex Oy
– pakkauskoneet ja -materiaalit
– merkintälaitteet

Drink Consult Finland Oy
– lasipullot ja –purkit
– korkit ja kutistekapsyylit

Ammattitaitomme on aina käytössäsi 

EURACON OY
– Elintarvikepakkaukset
– Ateriapakkausjärjestelmät
– Omavalvontajärjestelmät
– Hygieniatuotteet

Faerch Plast A/S
– CPET, APET, PP, PS ja PLA rasiat ja 

kannet
– Top Seal kuumasaumattavat kalvot

Hagson-Provitek Oy
– keinosuolet (myös mauste- ja 

savusuolet
– luonnonsuolet
– vakuumi- ja kutistepussit
– kinkkuverkot

Huhtamäki Oyj
– PP, APET, PS rasiat ja kannet
– PET pääll kartonkivuoat ja kannet
– EPS-alustat, kalvot ja pussit
– kuitupakkaukset
– kartonkivaippapakkaukset

Orat Oy
– makkarankuoret
– juusto- ja lihapussit

Pa-Hu Oy
– myynti- ja kuljetuspakkaukset  

kartongista ja aaltopahvista
– pakkaustarvikkeet
– myyntipistemateriaalit

Sealed Air Oy
– Cryovac -kutistepussit
– Cryovac -pakkauskalvot
– Cryovac -vakuumipakkauslaitteet

SoloTop Oy
– Pakkauskoneet 

elintarviketeollisuudelle
– huolto ja ylläpitopalvelut

Tarratuote Oy
– vaakatarrat
– tuotetarrat
– lavatarrat ym.

RAAKA-AINEET

Maustetalo Condite Oy
Leipomo ja elintarvike-
teollisuuden raaka-aineet
– jauhot ja leipäseokset
– mausteet ja aromit
– mantelit ja pähkinät
– siemenet ja hiutaleet
– riisit
– kuivatut hedelmät
– suklaa- ja rasvakuorrutteet
– hedelmä- ja marjatäytteet
– margariinit
– säilykkeet
– sokerit ja siirapit
– suolat

Danisco Sweeteners Oy
Erikoismakeuttajat ja rakenneraaka-
aineet elintarvike- ja lääketeollisuudelle
– fruktoosi
– ksylitoli
– laktitoli
– Litesse-polydekstroosi (ravintokuitu)

Laihian Mallas Oy
– erikoismaltaat
– tummat ja vaaleat mallasuutteet
– pakkauspalvelu

 

LIHEL Oy
– mausteet ja mausteseokset
– valmistus- ja lisäaineet
– fosfaatit
– marinadit ja marinadiseokset
– asiakaskohtaisesti räätälöidyt seokset

Míldola Oy
– kasviöljyt: teollisuus, suurkeittiöt 

MP-Maustepalvelu Oy
– valmistus- ja lisäaineet liha- ja  

ruokateollisuudelle
– asiakaskohtaisesti räätälöidyt  

seokset

Osakeyhtiö SIx
– suolaiset ja makeat maustamisseokset
– aromit
– marinadit
– valmisruokaseokset
– rakenne- ja sidontaseokset
– funktionaaliset komponentit
– puolivalmisteita jäätelöihin, 

leivonnaisiin ja makeisiin
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Tukea tulevaisuuden 
menestystarinoille

S.O.Strömberg Oy
– toffeepalat ja -pastat
– pakastekuivatut marjat
– karamellisoidut tuotteet
– jogurttijauheet
– premixit
– entsyymit

Valio Oy 
Teollisuusmyynti
– maidot, kermat ja muut maitotuotteet
– juustot
– maito- ja herajauheet
– marmeladit ja hillot
– voi ja voiöljy

SUUNNITTELU, 
KEHITYS, 
KONSULTOINTI

Drink Consult Finland Oy
– juoma- ja elintarvikeprosessit
– pakkauslinjat

Oy Foodfiles Ltd
– kliininen tutkimus
– elintarvikkeiden rekisteröinti
– ravitsemusalan konsultointi

Ruoka & Laatu
– tuotekehitys ja laatujärjestelmät
– elintarvikealan ammattikoulutus

Foodwest Oy
– tuotekehitys
– markkinatutkimus
– laadunhallinta
– tekniset palvelut

InnoLiito
– kaupallistamiskonseptoinnit

Nutrinet Oy
– ravitsemus- ja elintarvikealan 

asiantuntijapalvelut
– ravitsemusklinikkatoiminta

Satafood Kehittämisyhdistys ry
– elintarvikealan kehityspalvelut
– laaja-alaiset ympäristöteknologian  

palvelut

SEFO-konsultointi
– hygieniakoulutus ja osaamistestaus 

sekä oppimateriaalit useilla kielillä
– hygieniapassit tutkinnon perusteella
– HACCP- ja laatujärjestelmäkonsultointi

Tmi Suuntimo
– prosessilaitteiden suunnittelu ja 

tekninen kehitys
– konsultointi hygienisyyden 
 parantamiseksi

Viikki Food Centre
– tuotekehitys
– elintarviketuotannon ja laadun 

kehittäminen
– markkinoinnin suunnittelu ja brändin 

rakennus

TYÖHYGIENIA JA  
TURVALLISUUS

Laitosjalkine Oy
– työ-, suoja- ja turvajalkineet 

elintarviketeollisuuteen ja 
laboratorioihin

OneMed Oy
– tuotannon suojakäsineet ja muu 

suojavaatetus

PPT Pölynpoistotekniikka Oy
– pölynpoistolaitteita
– keskussiivousjärjestelmiä

Lehtiä  
alennuksella  
opetukseen ja  
koulutukseen!
• Tarvitsetko Kehittyvä Elintarvike -lehtiä opetus-   

tai koulutuskäyttöön isomman nipun kerralla?

• Nyt lehtiä saa alehintaan nippuina, kun tilaat 

vähintään 10 kappaletta: 1 euro/kpl + postitus kulut.

• Vanhempiakin numeroita on vielä saatavana  

jonkin verran.

Tilauksen voi laittaa toimitukseen sähköpostiosoitteella toimitus@
ke-lehti.ets.fi. Kerro, kuinka monta lehteä ja mitä numeroa tarvitset, 
kenelle ja mihin osoitteeseen lehdet postitetaan, ja mikä on lasku-

tusosoite. Laita mukaan myös tilaajan yhteystiedot.

Tilaa koko elintarvikealan kattava

AMMATTILEHTI

• Kuusi numeroa ammattiasiaa: kestotilaus 55€/vuosikerta, 
oppilaitokset 45 €, määräaikaistilaus 59 €. Numerosta 
6/2008 vuoden 2009 loppuun tasarahalla 60 €, 
oppilaitokset 50 €.

•  Tilaus sähköpostitse ETS:n sihteerille Tiina Ritvaselle 
osoitteeseen sihteeri@ets.fi

•  Tilaukseen mukaan tilaajan nimi, katuosoite, postinumero ja 
postitoimipaikka sekä puhelinnumero ja sähköpostiosoite

• Laskutusosoite, kun lasku tulee eri osoitteeseen kuin tilaus

Laboratorio, jäljitettävyys
& tuotekehitys

-teemanumero ilmestyy 20.2.2009
(ilmoitusten varauspäivä 14.1.)

Ilmoitusasioissa teitä palvelee Infoteam Oy
p. (09) 44 1133, infoteam@infoteam.fi

6/08

työhyvinvoinnin ja kaupallistamisen edistäjinä

Kehittyvä 
Elintarvike

Kehittyvä 
Elintarvike

VuOden 2009 TeemaT

Nro ilmestyy teema
1. 20.2. Laboratorio, jäljitettävyys ja tuotekehitys
2. 24.4. Valmistus- ja lisäaineet
3. 29.5. Hygienia ja turvallisuus
4. 18.9. Pakkaukset ja logistiikka
5. 28.10. Ammattikeittiöt & lehden 
  20-vuotisjuhlanumero
6. 9.12. Koneet, prosessilaitteet, vesi ja energia
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Tunnustuksia & voittoja

Kasvis Gallerialle pohjoismainen ruokapalkinto

Kuopiolainen Kasvis Galleria Oy on 

saanut pohjoismainen ministeri-

neuvoston Ny Nordisk Mat -palkin-

non. Palkintoraadin mielestä Kasvis 

Gallerian tuotteissa yhdistyvät tä-

män hetken ja tulevaisuuden me-

gatrendit – maukkaus, terveellisyys, 

helppous ja mukavuus – kilpailuky-

kyisellä, innovatiivisella ja tuoreella 

tavalla.

Kasvis Gallerian tuotteet perus-

tuvat suomalaisiin kasvis-, marja- ja 

hedelmäraaka-aineisiin, jotka ovat 

valtaosin lähialueen viljelijöiden 

tuottamia. Yrityksen tuotanto on 

lähtenyt liikkeelle oman pellon anti-

mista 17 vuotta sitten.

Toimitusjohtaja Tarja Peltolan 

mukaan tuotekehitysideat synty-

vät innostuksesta hyvään ruokaan, 

ja ne jalostetaan valmiiksi luovan 

henkilöstön voimin. Tuotteita tes-

tataan aktiivisesti myös keittiö-

mestari- ja ketjuyhteistyökumppa-

neiden kanssa. Reseptejä on laaja 

valikoima alkupaloista jälkiruokiin. 

Yhteensä jo noin 300 erilaista tuo-

tetta ja kasvisjalosteita tuotetaan 

kaiken kaikkiaan noin 300 000 kg/

vuosi.

Teija Andersen Agronomiliiton Vuoden vaikuttaja

Agronomiliitto on nimennyt Fazer 

Amican toimitusjohtajan Teija An-

dersenin Vuoden vaikuttajaksi 

2008. MMM, eMBA Teija Andersen 

on valovoimainen ruokailupalvelu-

alan keulakuva ja todellinen vaikut-

taja alallaan.

Tulostavoitteiden rinnalle hän 

nostaa myös muita arvoja, kuten 

asiakaslähtöisyyden, makuelämys-

ten tuottamisen ja palvelutuotteen 

Valtakunnallinen yrittäjäpalkinto  
Myllyn Paras Oy:lle

Valtakunnallinen yrittäjäpalkinto 

täytti tänä vuonna 40 vuotta. Juhla-

vuonna palkinnon sai neljä yritystä, 

joiden liikeideat kantavat vaikeiden 

aikojen ja kansallisten rajojen yli. 

Yksi palkituista on hyvinkääläinen 

Myllyn Paras Oy.

Myllyn Paras Oy on kolmannen 

polven perheyritys, mylly- ja leivon-

naispakasteiden innovaattori. Yhti-

ön tuotteita löytyy pakastealtaista 

sekä jauho-, hiutale- ja pastahyllyil-

tä. Neljännesvuosisata sitten lan-

seerattu tuotemerkki on ollut me-

nestys, sillä kuluttajat pitävät Myl-

lyn Paras -brändiä 50 arvostetuim-

man joukossa.

– Olemme Suomen markkinajoh-

tajia pakastetaikinoissa ja kuiva-

pastassa. Torttutaikinassa markki-

naosuutemme ylittää 60 prosenttia 

ja pastassa osuus on yli 40 prosent-

tia, toimitusjohtaja Pekka Savela 

kertoo.

Myllyn Paras perustettiin vuonna 

1928, silloin Tuottajain Mylly -nimi-

senä, jauhamaan Hyvinkään seu-

dun maanviljelijöiden viljaa. Perhe-

yrityksenä yhtiö on toiminut 1970-lu-

vulta lähtien. Myllyn Paras Oy toimii 

pääosin kotimarkkinoilla, mutta sil-

lä on vientiä Venäjälle ja Baltian 

maihin. Viennin osuus on kymme-

nen prosenttia.

Suomen Yrittäjäin Keskusliitto ja 

Yrittäjäin Fennia ovat perustaneet 

Valtakunnallisen Yrittäjäpalkinnon 

vuonna 1968. Tänä vuonna palkitut 

yritykset valmistavat viljatuotteita, 

kattotuoleja (Sepa Oy), teollisuus-

sekoittimia (Uutechis Oy) ja tiehöy-

liä (Veekmans Oy).

Känniääliöille kultaa ja kunniaa

Panimo- ja virvoitusjuomateolli-

suusliiton yhteistyökumppaneiden-

sa kanssa vuosina 2007–2008 to-

teuttama alkoholin väärinkäytön 

hyväksymistä kyseenalaistava Kän-

nissä olet ääliö -kampanja, www.

kannissaoletaalio.fi, on palkittu  

EFFIE Finland -kilpailussa.

Markkinointiviestinnän Toimisto-

jen Liitto ja Suomen Markkinointilii-

ton järjestämässä kilpailussa kam-

panja saavutti Gold Effien eli ensim-

mäisen sijan Internet-painotteisten 

kampanjoiden sarjassa. Lisäksi 

kampanja ylsi non-profit -sarjassa 

kolmanteen sijaan, Bronze Effieen.

EFFIE on maailman laajin ja ar-

vostetuin markkinointiviestinnän 

tehokkuutta mittaava kilpailu. Pani-

mo- ja virvoitusjuomateollisuuslii-

ton toimitusjohtaja Timo Jaatinen 

on positiivisesti yllättynyt kampan-

jan saamasta palautteesta.

– Halusimme pysäyttää nuoret ai-

kuiset pohtimaan omaa alkoholin-

käyttöään ja samalla herättää laa-

Yritys on voittanut kolmena vuon-

na peräkkäin kotimaisen Vuoden 

Tähtituote -palkinnon. Vuonna 2006 

Kasvis Galleria palkittiin herkullisilla 

Kasvisleikkeillä. Vuoden 2007 Tähti-

tuotteiksi valitut Kasvis Gallerian 

Röstit sopivat lisäkkeeksi arkeen ja 

juhlaan. Tänä vuonna bavaroise-tan-

got saavuttivat Vuoden Tähtituote 

-kilpailun suurkeittiösarjan voiton.

laadun. Kun työntekijöille taataan 

mahdollisuus tehdä arvokasta ja 

laadukasta työtä, se viestii paitsi 

asiakkaan, myös työntekijöiden 

osaamisen ja ammattitaidon kunni-

oituksesta.

Andersen on valmistunut vuonna 

1983 Helsingin yliopiston maatalo-

us-metsätieteellisestä tiedekunnas-

ta pääaineenaan elintarvike-ekono-

mia. Tällä hetkellä hän vastaa Fazer 

Amica -toimialan toimitusjohtajana 

yrityksen toiminnoista seitsemässä 

maassa: Suomessa, Ruotsissa, Nor-

jassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa 

ja Venäjällä.

Ruokailupalvelut ovat yhteiskun-

nallisesti merkittävä osaamisen ala. 

Niillä on merkittävä vaikutus henki-

löasiakkaiden fyysiseen, psyykki-

seen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. 

Agronomiliitto näkee, että terveys-

näkökohdat huomioon ottava ja uu-

distuva ruokapalveluiden osaami-

nen voi hyvin olla seuraava merkit-

tävä suomalainen vientituote.

jempaa keskustelua suomalaisista 

juomatavoista. Näissä tavoitteissa 

onnistuttiin.

Kännissä olet ääliö -kampanja on 

palkittu aikaisemmin useissa koti-

maisissa ja kansainvälissä kilpai-

luissa. 

Vuoden Porkkana  
PTY ry:lle

Kotimaiset Kasvikset ry on myöntä-

nyt Vuoden porkkana 2008 -tunnus-

tuspalkinnon Päivittäistavarakauppa 

ry:lle. PTY on toiminut aktiivisesti ja 

aloitteellisesti Suomen Sydänliiton 

ja Kotimaiset Kasvikset ry:n kanssa. 

Yhteistyön tuloksena sydänmerkin 

käyttö on tänä vuonna laajentunut 

koskemaan kasviksia ja kauppojen 

hedelmä- ja vihannesosastoja.
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Nimityksiä

• Varsinais-Suomen elintarvikekehi-

tyksen osaamiskeskustiimissä on 

tapahtunut henkilömuutoksia. 

MMM Marjo Mäkinen-Aakula on 

siirtynyt tiimin sisällä toisiin tehtä-

viin ja keskittyy jatkossa yritysten 

tukemiseen kansainvälisten hank-

keiden rakentamisessa. Uudeksi 

kehityspäälliköksi on valittu 1.8. al-

kaen ETM Mari Norrdal. Hän jäi äi-

tiyslomalle 7.10. ja palaa töihin vuo-

den 2010 alussa. Mari Norrdalin äi-

tiysloman ajan kehityspäällikön 

tehtävää hoitaa projektipäällikkönä 

FM Anna Hillgrén. Tiimissä jatkavat 

myös koordinaattori FM Saara Lun-

dén ja tutkimusassistentti FM Saila 

Mattila.

•	Vaasan&Vaasan konserni uudis-

taa organisaatiotaan Suomessa ja 

Baltiassa. Ants Promann nimitetään 

tuoreet leipomotuotteet liiketoimin-

ta-alueesta vastaavaksi johtajaksi 

1.1.2009 allkaen. Johtaja Lenita In-

gelin vastaa leivonnaispakasteet 

liiketoiminta-alueesta ja Jyri Jolkko-

nen näkkileivät ja hapankorput lii-

ketoiminta-alueesta. Johtaja Vesa 

Moisio nimitetään vastaamaan kon-

sernin liiketoiminnan ohjauksesta 

ja hankinnasta.

• ETM Jiri Luoto on nimitetty Fazer 

Amica Oy:ssä non-food -tuotteiden 

ostopäälliköksi, KTM Leena Räsä-

nen teollisten elintarvikkeiden sekä 

maitotalous- ja kalatuotteiden osta-

jaksi, ETM Erja Sulanne kehitys-

päälliköksi Palveluravintolat-sekto-

rille, yo-merkonomi Päivi Lind kehi-

tyspäälliköksi Henkilöstöravintolat-

sektorille ja restonomi Miika Kosti-

lainen kehityspäälliköksi Opetus- ja 

hoivaravintolat -sektorille. 

• ETM Marko Vainikka on nimitetty 

Ordior Oy:n toimitusjohtajaksi.

• Tuko Logistics Oy:n toimitusjohta-

jaksi on nimitetty 1.2.2009 alkaen 

DI Petteri Pelkonen Nurminen Lo-

gistics Oyj:stä.

• Elintarviketeollisuusliiton hallituk-

sen puheenjohtajana jatkaa vuonna 

2009 toimitusjohtaja Kai Seikku 

(HKScan Oyj). Varapuheenjohtajia 

ovat toimitusjohtaja Matti Karppi-

sen (Lännen Tehtaat Oyj) ja konser-

nijohtaja Karsten Slotte (Oy Karl Fa-

zer Ab). Uusia hallituksen jäseniä 

ovat toimitusjohtajat Arto Jokinen 

(Pajuniemi Oy), Seppo Korpela (Li-

hakeskusliitto/Lihajaloste Korpela 

Oy), Markku Rönkkö (Järvi-Suomen 

Portti), Kalle Tanhuanpää (Vaasan 

& Vaasan Oy), Pekka Tiainen (Oy Si-

nebrychoff Ab) ja Matti Tikkakoski 

(Atria Oyj) sekä konsernijohtaja Jaa-

na Tuominen (Paulig Oy) ja hallituk-

sen puheenjohtaja Jouko Orvola 

(Kotivara Oy). Hallituksessa jatka-

vat toimitusjohtajat Lasse Aho (Olvi 

Oyj), Anders Bondén (Suomen Lei-

puriliitto/Oy Ecce-Re Ab), Tommy 

Gustafsson (Riitan Herkku Oy), Ro-

bert Ingman (Arla Ingman Oy Ab), 

Jean Karavokyros (Oy Halva Ab), 

Reijo Kiskola (Hämeenlinnan 

Osuusmeijeri), Pekka Laaksonen 

(Valio Oy), Annukka Lantto (Antell-

Leipomot Oy), Jyrki Leijala (Vaissi 

Oy), Juha Moilanen (Moilas Oy), Ilk-

ka Mäkelä (Saarioinen Oy), Yrjö 

Närhinen (Oy Hartwall Ab), Jarmo 

Oksman (Osuuskunta Satamaito), 

Päivi Paakkarinen (Suomen Sokeri 

Oy), Antti Pankakoski (Altia Oyj), 

Matti Rihko (Raisio Oyj), Pekka Sa-

vela (Myllyn Paras Oy), Seppo Si-

nervo (Meira Oy), Juha Valkamo 

(Primulan Leipomot Oy) ja Martti 

Vähäkangas (Oy Snellman Ab) sekä 

konsernijohtaja Katharina Sten-

holm (Polttimo Yhtiöt Oy) ja kaup-aup-

paneuvos Clas Göran Hagström 

(Felix Abba Oy Ab).

• ETM Tiina Soisalo on aloittanut 

maa- ja metsätalousministeriön 

Laatuketjun koordinaattorina.

• MMM Reima Luomala on nimitetty 

Valio Oy:ssä tuotantojohtajaksi, 

MMM Paula Arola tuoteryhmäjoh-

tajaksi ja ETM Hanna Haponen ra-

vitsemusasiantuntijaksi.

•	ETM Tiia Kujanpää on nimitetty lii-

ketoimintapäälliköksi Fazer Leipo-

mot Suomessa.

• TtM Anne Kihlman-Kitinoja on ni-

mitetty Uudenmaan Sydänpiirin toi-

minnanjohtajaksi.

• ETM Teuvo Halonen on nimitetty 

Business Controlleriksi Transpoint 

Cargo Oy:ssä.

• Elonen Oy Leipomon myyntijohta-

jaksi on nimitetty Ari Lindroos vas-

tuualueenaan vähittäiskaupan, 

suurkeittiöiden ja teollisuuden val-

takunnallinen ja alueellinen myynti. 

Tuotantopäälliköksi on nimitetty 

Rami Virolainen, laatupäälliköksi 

Tuire Elonen, tuotepäälliköksi Han-

na Huuskonen vastuualueenaan 

tuotevalikoimat ja visuaalinen suun-

nittelut ja tuotekehittäjäksi Juha 

Salminen.

• Elosen Konditoria Oy:n kehitysjoh-

tajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on 

nimitetty restonomi, KTM Virpi Kan-

gas vastuualueenaan kahvila-ravin-

tolatoiminta sekä Elonen Oy Leipo-

mon talous- ja henkilöstöasiat.

• Restonomi Monica Jalonen on ni-

mitetty markkinointipäälliköksi Va-

lio Oy:ssä.

• ETT Johanna Rajakangas-Tolsa on 

nimitetty Kymijoen Ravintolapalve-

lut Oy:n ravitsemussuunnittelijaksi.

• MMT Timo Sipiläinen on nimitetty 

MTT Taloustutkimuksen erikoistut-

kijaksi erikoistumisaloinaan yrityk-

sen tehokkuus-, tuottavuus- ja kil-

pailukykyanalyysit sekä yrittäjien 

päätöksenteon ja päätöksentekoa 

tukevien apuvälineiden tutkimus.

• ETM Liisa Pättiniemi-Fagerström 

on nimitetty Unilever Finlandin Glo-

bal Sr. Nutrition Communication 

Manageriksi.

• KTT Niklas Lindholm on nimitetty 

Paulig Groupin henkilöstöjohtajak-

si.

• Lauri Multanen on nimitetty Hart-

wallin tuotantojohtajaksi, Tomi Ka-

taja Head of Commercial Finance 

-tehtävään, Arto Savunen projekti-

päälliköksi, Minna Kurhinen Supply 

Chain Analystiksi ja Tero Ervasti 

myyntipäälliköksi.

•	 KTT Mikko Kosonen on valittu 

Suomen itsenäisyyden juhlarahas-

ton Sitran yliasiamieheksi ajalle 

17.11.2008–31.12.2013. Sitran enti-

nen yliasiamies Esko Aho siirtyi No-

kian palvelukseen 1.11.2008. 

•	ETM Eija Heikkilä on nimitetty yh-

teyspäälliköksi Citycon Oyj:ssä Suo-

men liiketoimintojen kaupallinen 

kehitys -yksikössä.

• TtM Timo Valkonen on nimitetty 

ravitsemusterapeutiksi Vaasan kes-

kussairaalassa.

• ETM Katja Meriläinen on nimitetty 

Valio Oy:ssä avainasiakaspäällikök-

si kotimaan myyntiin ja markkinoin-

tiin.

• ETM Mervi Louhivaara on nimitet-

ty tuotekehittäjäksi Apetit Kala 

Oy:ssä.

• Pekka Svaljung on nimitetty Ruo-

kakeskon henkilöstöjohtajaksi ja 

Päivi Hallamaa K-supermarket-ket-

juyksilön konseptipäälliköksi.

• Insinööri Juha Starck on nimitetty 

Fazer Leipomoiden Suomen logis-

tiikkapäälliköksi, ETM Kristiina Koi-

vu-Grenner markkinointipäälliköksi 

ja restonomi Taru Pohjola markki-

noinnin kehityspäälliköksi.

• Juha Alanen on nimitetty Heimon 

Kalan myyntipäälliköksi.

• MMM, Mti Anne Rauhamäki on ni-

mitetty MTK:n tiedottajaksi.

• Sari Mönkölä on nimitetty Unica-

fen osto- ja tuotekehityspäälliköksi.

• Saarioisten tekniseksi johtajaksi 

on nimitetty DI Olavi Virtanen ja 

Ruoka-Saarioisen tuotantojohtajak-

si elintarvikeinsinööri Ritva Tuohi-

maa.

• Valion Juustot-tulosyksikön johta-

jaksi on nimitetty KTM Jyrki Heinimo.

• ETM Laura Koivisto on nimitetty 

asiantuntijaksi Viikki Food Cent-

reen.

• KTM Jussi Armanto on nimitetty 

Unilever Finland Oy:n toimitusjohta-

jaksi.

• Aki Aunola on nimitetty Pohjoisen 

Kantaperuna Oy:n vientijohtajaksi 

ja myyntitiimin vetäjäksi.

•	KTM Jarmo Lindholm on nimetty 

Atria Suomen kaupallisesta toimin-

nasta vastaavaksi johtajaksi.

•	Antti Hakala on nimitetty toimiala-

päälliköksi Elintarviketeollisuuslii-

ton työmarkkinayksikössä ja Olli 

Anttonen tietohallinnon asiantunti-

jaksi jäsenyys- ja hallintopalveluyk-

sikössä.

Erja Sulanne
Miika  
Kostilainen Päivi Lind Mikko Kosonen

Leena Räsänen Jiri LuotoJarmo Lindholm
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1) Mitä olet opiskellut ja mikä 
on nykyinen työtehtäväsi?
Olen valmistunut Seinäjoen am-
mattikorkeakoulusta vuonna 
2006 bio- ja elintarviketekniikan 

insinööriksi. Olen töissä perhe-
yrityksessämme Vaissi Oy:ssä, 
joka valmistaa kaalikääryleitä. 
Työhöni kuuluvat erilaiset pro-
jektit liittyen tuotekehitykseen 

Bio- ja elintarviketekniikan insinööri Maria Vaissi työsken-
telee kaalikääryleitä valmistavassa perheyrityksessä 
Haapamäellä. Tällä hetkellä hänen haastavin 
työtehtävänsä liittyy keräkaalilajikkeiden koeviljelyyn.

ja laadunvalvontaan, keräkaalin 
koeviljely, sopimusviljelytoimin-
ta, myynti ja markkinointi sekä 
päivittäiset hallinnon asiat, ku-
ten laskutus ja reskontra.

2) Mistä asioista olet erityi-
sen kiinnostunut työssäsi?
Tällä hetkellä keräkaalilajikkei-
den koeviljely on haastavinta ja 
mielenkiintoisinta. Täytyy pys-
tyä sulkemaan pois märän ja pi-
meän kesän aiheuttamat ongel-
mat koelajikkeissa.

3) Entä vapaa-ajalla?
Kasvit kiinnostavat vapaa-ajalla-
kin. Minulla on kasvihuone ja 
kasvimaa takapihalla, jossa tyk-
kään puuhastella kevät- ja kesä-
aikaan. Viime keväänä kasvatin 
ensimmäistä kertaa kesäkukat-
kin itse. Kukkia oli mukava kat-
sella, kun ne alkoivat kukkia ja 
näki oman työn tuloksen.

4) Mitä hyötyä Elintarviketie-
teiden seuran jäsenyydestä 
on?
Kehittyvä elintarvike -lehteä luen 
aina mielenkiinnolla, siitä saa 
ajankohtaista tietoa alalta. Olen 
myös osallistunut aistinvaraisen 
jaoston järjestämään seminaariin.

5) Millaisia koulutustarpeita 
työyhteisössäsi on, ja mistä 
nämä tarpeet täyttävää kou-
lutusta löytyy?
Viimeisen vuoden aikana olem-
me kouluttaneet henkilökun-

taamme aistinvaraisessa arvi-
oinnissa, johon kouluttaja löytyi 
Foodwest Oy:ltä. Tyky-päivässä 
harjoittelimme tiimityöskente-
lyä, ja tämän koulutuksen järjes-
timme yhdessä vakuutusyhtiöm-
me kanssa. Tulevaisuudessa 
suunnitteilla on koulutus työn-
antajan ja työntekijän vastuista 
ja velvollisuuksista työyhteisös-
sä. Tämän koulutuksen toivoisin 
järjestyvän liittojen yhteistyöllä.

6) Miten tutkimusta voi hyö-
dyttää työssäsi?
Viimeksi hyödynsimme tutki-
musta, jossa todetaan, että ruo-
kaa sisältävän alumiinivuoan voi 
lämmittää mikroaaltouunissa. 
Tietoa hyödynsimme, kun teim-
me lämmitysohjeita uuden vk-
rasiamme lämmitykseen. Tutki-
muksen pohjalta uskalsimme 
testata asian myös käytännössä 
toimistomme mikrolla.

7) Äänestitkö syksyn kunta-
vaaleissa ja jos, niin millä pe-
rusteella teit valinnan?
Kyllä äänestin. Valintani perus-
tui siihen, että ehdokas oli ni-
menomaan Haapamäeltä ja tie-
dän, että hän pitää pienen paik-
kakuntamme puolia Keuruun 
kaupungissa. Myös yrittäjähen-
kisyys ja pitkä kokemus elämäs-
tä sekä kunnallispolitiikasta vai-
kuttivat valintaani.

Nro Ilmestyy Varaus- 
päivä

Aineisto- 
päivä

Teema

1. 20.2. 14.1. 20.1. Laboratorio, jäljitettävyys ja 
tuotekehitys
Lisäjakelu: 
ChemBio Finland 09 27.–29.5.

2. 24.4. 17.3. 24.3. Valmistus- ja lisäaineet
Lisäjakelu:
Elintarvikepäivä 5.5.
Ravitsemuspäivät 5.–6.10.

3. 29.5. 21.4. 28.4. Hygienia ja turvallisuus
Lisäjakelu: 
Eläinlääkäripäivät 28.–30.10.

4. 18.9. 17.8. 20.8. Pakkaukset ja logistiikka
5. 28.10. 22.9. 29.9. Ammattikeittiöt

Lehden.
20-vuotisjuhlanumero.

6. 9.12. 3.11. 9.11. Koneet, prosessilaitteet & 
vesi ja energia

Ilmoitusten varaus- ja aineistopäivät
Kehittyvä Elintarvike -lehden teemat ja 
ilmestymisaikataulu 2009
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-palsta 6/2008Tiina Ritvanen

Elintarviketieteiden Seuran (ETS) 
hallitus

FT, ETL Jarmo E. A. Heinonen
puheenjohtaja
Laurea ammattikorkeakoulu
Vanha maantie 9, 02650 ESPOO
p. 040 536 1437
f. 020 5787 401
jarmo.heinonen@laurea.fi

Elintarviketieteiden Seuran 
toimihenkilöt

FM Tiina Ritvanen
sihteeri
Elintarviketieteiden Seura ry
PL 115, 00241 HELSINKI
p. 0400 805 193
f. (09) 547 4700
sihteeri@ets.fi

MMM Irma Ryynänen
taloudenhoitaja
Elintarviketieteiden Seura ry
PL 115 (Pasilankatu 2)
00241 Helsinki
p. 050 414 8191
f. (09) 547 4700
seura@ets.fi

Aistinvaraisen tutkimuksen 
jaoston (ATJ) johtoryhmä

Ins. Hans Helminen
puheenjohtaja
Keyforce Engineering Oy
Svanströmintie 16 A, 00840 HELSINKI
p. 050 5723357
hans.helminen@keyforce.fi

Elintarvikeanalytiikan jaoston 
(EAJ) johtoryhmä

FT Susanna Eerola
puheenjohtaja
ROAL Oy
PL 57 (Tykkimäentie 15)
05201 RAJAMÄKI
p. 050 373 6612
susanna.eerola@roal.fi

Elintarvikehygienian jaoston 
(EHJ) johtoryhmä

ETM Tiina Partanen
puheenjohtaja
McDonald’s Oy
Paciuksenkatu 29, 00270 HELSINKI
p. (09) 7256 7700, 040 560 7562
f. (09) 7256 7566
tiina.partanen@fi.mcd.com

Itä-ja Pohjois-Suomen jaoston 
(IPSJ) johtoryhmä

FT Anja Lapveteläinen
puheenjohtaja
ETTK, Mediteknia
Kuopion yliopisto
PL 1627, 70211 KUOPIO
p. 040 521 2639
f. (017) 162785
anja.lapvetelainen@uku.fi

Prosessiteknisen jaoston (PTJ) 
johtoryhmä

MMM Heikki Manner
puheenjohtaja
Jovant Oy
Räätälintie 2, 07880 LILJENDAL
p. 050 33 82 930
heikki.manner@luukku.com

Turun Elintarviketutkijain Seuran 
(TETS) hallitus

FT Teemu Halttunen
puheenjohtaja
LounaFood
Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus
Lemminkäisenkatu 14–18 A
p. (02) 333 6417, 0400 260 390
teemu.halttunen@utu.fi

Elintarviketieteiden Seuran yhteystiedot
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n Syyskokous pidettiin 6.11. Fin-

food – Suomen ruokatieto ry:n 

vieraana Tikkurilassa. Paikalla oli 

16 seuran jäsentä.

Ennen kokousta toiminnanjoh-

taja Tiina Lampisjärvi kertoi Fin-

foodin historiasta ja toiminnan 

painopisteistä. Vuosien 2007–

2010 painopistealueet ovat suo-

malaisen ruokakulttuurin imagon 

vahvistaminen, hyvinvointi ja ter-

veys, menekinedistäminen sekä 

kansainvälistyminen. Finfood pe-

rustettiin vuonna 1958 maatalo-

ustiedottamista varten, mutta ny-

kyisin Finfood tunnetaan parhai-

ten Joutsenlippu-merkistä, säh-

köisestä uutispalvelusta ja oppi-

materiaaleista.

Koordinaattori Päivi Tähtinen 

(Vilja-alan yhteistyöryhmä, MMM), 

alkutuotantojohtaja Eeva Brofeldt 

(Valio Oy) ja laatupäällikkö Elias 

Jukola (LSO Foods Oy) pitivät mie-

lenkiintoiset alustukset Suomen 

elintarviketeollisuuden raaka-ai-

nehuollosta nyt ja tulevaisuudes-

sa.

Tähtisen mukaan viljamarkki-

nat ovat muuttuneet pysyvästi, eli 

viljan hinnanvaihtelut tulevat jat-

kumaan. Brofeldt kertoi, että Suo-

messa on nyt noin 12 000 maitoti-

laa, joista huhtikuussa tehdyn tut-

kimuksen mukaan noin 7 000 jat-

kaa vuoteen 2016 saakka. Samal-

la tilakohtainen lehmämäärä kas-

vaa.

Punaisen lihan hankintaorgani-

saatiossa työskentelevä Elias Ju-

kola kertoi, että isot lihatilat ovat 

tehokkaita liikeyrityksiä, mutta 

pienille tiloille riittää positiivinen 

kassavirta. Suurimmat tilat tuot-

tavat valtaosan HK Ruokatalon 

tarvitsemasta raaka-aineesta.

Stipendi Sanna Tuomelle ja 
Sofia Väärikkälälle

Kaksi lahjakasta opiskelijaa pal-

kittiin seuran stipendillä: Sofia 

Väärikkälä (HY, Elintarvikehygie-

nia); ”CBO366-geenin keskeinen 

rooli Clostridium botulinum ATCC 

3502 -kannan kylmänsietokyvys-

sä” ja Sanna Tuomi (HAMK, Bio- ja 

elintarviketekniikka); ”Real-time 

PCR -menetelmän soveltaminen 

Yersinia enterocolitican osoitta-

miseksi kasvisnäytteistä”.

Sanna Tuomi oli paikalla vas-

taanottamassa kunniakirjan. Sti-

pendinsaajat esittelevät palkittu-

ja opinnäytetöitään Kehittyvä Elin-

tarvike -lehdessä ensi vuonna.

Paljon uusia jäseniä

Syyskokouksessa hyväksyttiin 

uusiksi jäseniksi Anne Hela-Ello-

nen, Heli Komulainen, Tiina Lam-
pisjärvi, Katri Lunnas, Otto Myk-

känen, Elina Saarinen, Kaisa Tör-

mikoski ja Atte von Wright sekä 

nuoriksi jäseniksi Sanna Tuomi, 

Laura Veeroos ja Katri Väkeväi-

nen.

Hallituksen kokouksessa 20. 

lokakuuta hyväksyttiin uusiksi jä-

seniksi Roseanna Avento, Päivi 

Isaksson, Timo Jaatinen, Heikki 

Juutinen, Petri Linkoneva, Nora 

Pap, Maija Peltola, Sirpa Rinne, 

Marleena Tanhuanpää ja Anna-

Maija Tiainen sekä nuoreksi jäse-

neksi Johanna Laine.

Jaostojen toimintaa

ATJ pitää kuluttaja-aiheisen semi-

naarin 29.1.2009 Tieteiden talolla 

(katso ilmoitus s. 43). PTJ tekee 

ekskursion Itä-Uudellemaalle 

13.1.2009. Retkestä ilmoitetaan 

PTJ:läisille sähköpostitse. TETS 

kustansi 30 nopeimmalle jäsenel-

leen konserttilipun Club for Five 

-yhtyeen konserttiin 5.12. TETS on 

tiedottanut asiasta jäsenilleen 

sähköpostitse.

Jos kuulut mielestäsi jaostoi-

hin, mutta et saa sähköposteja, 

ota yhteyttä sihteeriin sihteeri@

ets.fi, niin päivitetään yhteystieto-

si.

Joulu tulee joutuisasti…

Näin jo marraskuussa unta, että 

unohdin tehdä kaikki jouluruuat. 

Ei se muuten niin haitannut, mut-

ta ne leipomattomat joulupiparit 

kaihersivat mieltä niin, että ne 

ovat kyllä olleet valmiina jo en-

simmäisestä adventista!

Pipariterveisin,

Tiina

IPSJ:n vuosikokous helmikuussa

Itä- ja Pohjois-Suomen jaoston (IPSJ) vuosikokous pidetään 
helmikuussa 2009 yhteisen illallisen merkeissä. Samalla 
kuulemme S-ryhmän kuulumiset, ja ehkäpä kurkistamme 

viinimaailmaan ja vietämme aikaa hyvässä seurassa.

Tarkemmat tiedot lähetämme IPSJ:n jäsenille sähköpostilla 
viimeistään tammikuun aikana.

Terveisin
IPSJ:n johtoryhmä

PTJ Itä-Uudellemaalle tammikuussa

Prosessitekninen jaosto tekee ekskursion itäiselle Uudellemaalle 
13.1.2009. Tarkemmat tiedot tulevat sähköpostilla.

Heikki Manner
puheenjohtaja
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