
Artesaaniruoka? Geofood? Karelia a la carte? EU:n nimisuojatut elintarvikkeet?

Miten erilaistan tuotteeni 16.4.2021



Ohjelmassa tänään
13.00 ”Tervetuloa päivän teemaan”

Sanna Lento-Kemppi, yritysasiantuntija, Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus/ 
ProAgria Etelä-Suomi ry

13.10 ”Artesaaniruoka -pienen yrityksen keino profiloitua”

13.30 ”Karelia a la carte -verkosto nyt myös Etelä-Karjalassa”
Johanna Rinnekari, yritysasiantuntija, Itä-Suomen maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus/ ProAgria Itä-
Suomi ry

14.00 ”Geofood Saimaa Geoparkissa – miten pääsee mukaan” 
Heli Rautanen, toiminnanjohtaja, Saimaa Geopark ry

14.30 ”EU:n nimisuoja vahvistaa elintarvikkeen profiilia aitona ja 
laadukkaana tuotteena”

14.45 ”Loppukeskustelut”

15.00



Artesaaniruoka 
• Artesaaniruoka on ainutlaatuisia tuotteita, joissa on paljon 

makua, jotka ovat laadukkaita ja joilla on selkeä identiteetti

• Nämä valmistetaan pääosin paikallisista raaka-aineista, 
huolella jalostaen, pienissä erissä ja usein omalla tilalla

• Artesaaniruuan tuntomerkkinä on ammattitaitoinen käsin 
tekeminen läpi koko tuotantoketjun

• Tämä takaa terveellisiä tuotteita ilman turhia lisäaineita –
tuotteita, joiden alkuperä on jäljitettävissä

• Artesaaniruoka nostaa esiin perinteet ruuanlaitossa, jalostaa 
näitä perinteitä ja luo innovatiivisia tuotteita

Definition av mathantverk
Inom Mathantverk skapas unika produkter med rik smak, av hög kvalitet och tydlig identitet. Produkterna tillverkas i huvudsak av 
lokala råvaror som förädlas varsamt med naturliga processer, i liten skala och ofta på den egna gården eller i det egna företaget. 
Mathantverkaren går den långa vägen och utgår från traditionerna och traditionella metoder, förfinar och utvecklar dem med sin kunskap 
och innovativa förmåga. Kännetecknande för mathantverk är att människans hand och kunnande är med i hela produktionskedjan.



Taustaa artesaaniruoka ”statukselle”

Artesaaniruoka käsitettä on ollut kehittämässä ja edistämässä Ruotsissa sijaitseva Eldrimnerin osaamiskeskus. Eldrimner

on perustettu 1995 ja vuonna 2005 siitä tehtiin Ruotsin kansallinen artesaaniruoan keskus. Siellä järjestetään kursseja ja 

koulutuksia, opintomatkoja, kokemusten vaihtoa sekä välitetään tietoa artesaaniruoasta ja innostetaan yrittäjiä. Näiden 

toimenpiteiden tavoitteena on edistää artesaaniruoan kehitystä pohjoismaissa, ruokakäsityötaidon kehittäminen ja 

säilyttäminen. Eldrimner on vastannut artesaaniruoan Ruotsin mestaruuskilpailuista vuodesta 1997 eteenpäin ja vastaa 

artesaaniruokayritysten sertifioinnista. https://www.eldrimner.com/

https://www.eldrimner.com/


Artesaaniruoka –kriteerit esimerkkejä



Artesaaniruoka –kriteerit esimerkkejä



Artesaaniruokakilpailusta

Artesaaniruoan SM-kilpailu 2022 järjestetään Lappeenrannassa

Suomen Artesaaniruoka ry omistaa Artesaaniruoka SM-kilpailun säännöstön vuodesta 2019 eteenpäin ja osallistuu näin ollen 
kilpailusääntöjen kehittämiseen. Samalla yhdistys takaa, että kilpailu järjestetään vuosittain artesaaniruokamääritelmän mukaisesti.

https://www.mathantverkarna.fi/om-foreningen/?lang=fi
Suomen Artesaaniruoka ry

Kilpailun tavoitteena on paikallisten ruokakulttuurien säilyttäminen ja kehittäminen sekä artesaaniruoan tunnetuksi tekeminen ja 
sen kehityksen edistäminen. Konsepti edustaa sellaisia arvoja, jotka pohjautuvat artesaaniruoan perinteiden suojelemiseen ja 
säilyttämiseen. 

• Kilpailu innostaa ja kannustaa artesaaniruokayrityksiä tuottamaan ja kehittämään tuotteita, jotka ylläpitävät korkeaa laatua ja 
täyttävät artesaaniruoan vaatimukset => kilpailu on yrittäjälle ”työkalu” 

• Yrittäjä saa palautetta tuotteistaan tuomaristoryhmältä (alan ammattilaiset ja sidosryhmän edustajia) 
• Palautteiden kautta apua tuotekehitykseen 
• Artesaaniruoka SM-kilpailuiden avulla vahvistetaan artesaaniruokatuotteiden tunnettavuutta ja myyntiä sekä alueellisella, 

valtakunnallisella että kansainvälisellä tasolla. 
• Kuluttajien/asiakkaiden/ostajien  tietoisuus artesaaniruoasta kasvaa kilpailun ja kilpailussa menestyneiden tuotteiden myötä

https://www.mathantverkarna.fi/om-foreningen/?lang=fi




























Millä askeleilla ja mitä kohti?

SMkilpilu20

22
Artesaaniruoan 

SM-kilpailu 2022

Karelia ala carte

Geofood

Artesaaniruoka 

sertifiointi

EU:n 

nimisuojatuotteet



Seminaarit, työpajat
esimerkkejä teemoista

tuotekehityksen uudet suunnat, erilaistaminen, elintarvikkeen laatu ja turvallisuus, 

pakkaukset, teknologiset ratkaisut/ uudet teknologiat, kestävä kehitys/vastuullisuus, 

ilmastoystävällinen ruoka, markkinointi ja viestintä, visuaalisuus, kansainvälistyminen, 

artesaaniruoka ja Artesaaniruoan SM-kilpailu 2022 Lappeenrannassa, EU:n 

nimisuojatut elintarvikkeet, Karelia a la carte -merkki tulee myös Etelä-Karjalaan, 

erikoisruokavaliot, reseptiikka, terveelliset elintarvikkeet ja ravitsemus, julkiset 

hankinnat, rahoitusmahdollisuudet elintarvikealan pk-yrityksille, talouden hallinta ja 

yritystoiminnan kannattavuus, kuluttajien ostokäyttäytyminen ja trendit, elintarvikealan 

tutkimus ja sen hyödyntäminen yrityksen kehittämisessä, elintarvikealan 

lainsäädäntö, jakelukanavat (mm.vähittäiskauppa, suoramyynti, verkkokauppa, 

REKO lähiruokarenkaat), toimialakohtaiset erityiskysymykset – luomu, luonnontuotteet, 

liha, kala, vilja, kasvikset, marjat ja hedelmä



Miten pääsee mukaan?

Ilmoittaudu ja kerro toiveesi (mitkä teemat sinua kiinnostaa) nettisivun lomakkeella tai vaikkapa 

sähköpostilla meille yhteyshenkilöille

https://www.maajakotitalousnaiset.fi/hankkeet/uudet-askeleet-elintarvikealalla-kaakkois-suomessa-

16151

Lähetämme tiedotteita ja uutiskirjeitä  ajankohtaisista elintarvikealan asioista, tapahtumista (jos et 

halua näitä sähköpostiisi, ilmoita meille)

Tarjoamme asiantuntijaosaamista myös yrityskohtaisesti (esim. Neuvo 2020 KIKY, KehPa –palvelut)

https://www.maajakotitalousnaiset.fi/hankkeet/uudet-askeleet-elintarvikealalla-kaakkois-suomessa-16151


Tulevat tapahtumat

29.4.2021  klo 14-16 Koronatukirahoitusinfo elintarvikeyrityksille
https://etela-suomi.maajakotitalousnaiset.fi/tapahtumat/koronatukirahoitus-info-elintarvikeyrityksille-webinaari-16569

ilmoittautuminen 26.4. mennessä tapahtumasivun lomakkeella

20.5.2021  klo 13-16 Luonnontuotteiden mahdollisuudet elintarvikealalla
https://etela-suomi.maajakotitalousnaiset.fi/tapahtumat/luonnontuotteiden-mahdollisuudet-elintarvikealalla-16574

ilmoittautuminen 19.5. mennessä tapahtumasivun lomakkeella

https://etela-suomi.maajakotitalousnaiset.fi/tapahtumat/koronatukirahoitus-info-elintarvikeyrityksille-webinaari-16569
https://etela-suomi.maajakotitalousnaiset.fi/tapahtumat/luonnontuotteiden-mahdollisuudet-elintarvikealalla-16574


Ota meihin yhteyttä

Sanna Lento-Kemppi p. 040 5447768 sanna.lento-kemppi@maajakotitalousnaiset.fi

Tuula Repo p. 040 5880958 tuula.repo@proagria.fi

Juha-Pekka Ryynänen p. 044 4811148 juha-pekka.ryynanen@proagria.fi

Hannele Veteli p. 040 7092492  hannele.veteli@maajakotitalousnaiset.fi
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