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1. TAUSTAA!!
Pohjois-Savon ELY-keskuksen rahoittamassa tiedonvälityshankkeessa ‘Pohjoissavolaiset 
maut matkalla kansainvälisyyteen’ on tehty selvitys pohjoissavolaisten elintarvikeyritysten 
nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä sekä on selvitetty matkailun ja luovien alojen 
yritysten yhteistyötahot. Aineisto on kerätty vuonna 2013 ja raportti on kirjoitettu 2014. 
Elintarvikeyritysten aineistoa on peilattu yritysten sijainnin, lukumäärän, liikevaihdon ja 
henkilöstön tilastojen osalta Sisä-Savon seutuyhtymän selvitykseen vuodelta 2011: 
‘Elintarvikeyritysten kehittämistarpeet Pohjois-Savossa’ sekä soveltuvin osin Maa- ja 
metsätalousministeriön, Lähiruokaohjelman ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun yhdessä 
toteutettuun selvitykseen ‘Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013’ (Jatkossa 
JAMK -selvitys), jossa pohjoissavolaisten elintarvikeyritysten vastausprosentti oli maan 
suurin, 11,6 % kaikista vastanneista yrityksistä. Viimeiseksi mainitusta selvityksestä tilattiin 
JAMKilta pohjoissavolainen osio, joka valmistui tammikuun lopussa 2014. Liite 1. 
Soveltuvin osin näitä tietoja on tuotu myös tämän raportin yhteyteen. !
Pohjoissavolaiset maut matkalla kansainvälisyyteen -hankkeessa ja näin myös 
haastatteluissa yrittäjille on kerrottu Pohjois-Savon maaseutuvisiosta vuodelle 2020 ja  
samalla on kartoitettu yritysten halukkuus osallistua ideointityöhön, jossa haetaan uusia 
yhteistyömalleja toimialat (elintarvike, matkailu, luovat alat) ylittäen.  !

!
Haastattelut tehtiin luottamuksellisina, haastattelu nauhoitettiin digisanelimella ja kirjoitettu 
tiivistelmä haastattelusta lähetettiin haastattelun jälkeen tarkastettavaksi haastatellulle 
henkilölle. Selvitystä varten elintarvikeyritysten edustajia haastateltiin kaikkiaan 31 
kappaletta. Yksi yrityksistä teki konkurssin ennen raportin kirjoittamisen aloittamista, yksi 
toimitusjohtaja oli liian kiireinen haastateltavaksi, tämä tuli ilmi vasta haastattelu-
tilanteessa, ja koska tärkeä osa haastattelua oli sitouttaa toimitusjohtajat / yrityksen 
edustajat myöhemmin aloitettavaa kehitystyötä varten, päätettiin yhdessä, ettei 
haastattelua tehdä. Yksi yritys toivoi haastattelun jälkeen, että raporttia haastattelusta ei 
kirjoitettaisi yrityksen herkän kilpailutilanteen vuoksi ja tästä syystä haastatteluaineisto 
tuhottiin. Raportoitavana tässä selvityksessä on kaikkiaan 28 elintarvikeyrityksen 
haastattelun aineisto. Matkailupuolelta haastateltiin 15 ja luovien alojen puolelta 
kahdeksan yritystä. Raportin valmistumisen myötä yrityksiltä kysyttin lupa yritysten 
mainitsemiseen raportissa sekä myös tekstilainauksiin. Näihin saatiin yrityksiltä luvat, 
joitain kohtia tekstistä täsmennettiin vielä tässä vaiheessa keväällä ja kesällä 2014. 
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!
Pohjois-Savon maaseutuvisio 2020!!

Vuonna 2020 Pohjois-Savo on valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tunnettu 
ruokamaakuntana. Ruoan jalostus ja tuotanto on ekotehokasta.!!

Monipuolinen metsätalous on perustana vahvalle bioenergian tuotannolle.!!
Uusiutumiskykyiset yritykset ja uudenlaiset yhteistyöverkostot ovat osa kestävää ja 

viihtyisää rajattomien mahdollisuuksien maaseutua.



2. ELINTARVIKEALA !!
2.1. Tiivistelmä lukuina!!
Tiivistelmään on koottu pohjoissavolaisia elintarvikeyrityksiä koskevia lukuja. !!

!

!!!
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!
V U O S I    2 0 1 3!!!

Selvityksessä mukana 28 pohjoissavolaista elintarvikeyritystä !
Yritykset työllistävät yhteensä n. 900 henkilöä !

Yrityksistä 64 % käyttää vain kotimaisia raaka-aineita  !
Yrityksistä 47 % käyttää vain pohjoissavolaisia raaka-aineita !

Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on 470 M€ !
Markkinointikulut yhteensä noin 21 M€!!

Pohjois-Savosta viedään elintarvikkeita noin 175 M€ arvosta !
Vientiyrityksiä Pohjois-Savossa on 10 kpl !

Pohjois-Savon elintarvikevienti on noin 11 % koko Suomen elintarvikeviennistä

!!
T U L E V A I S U U S  !

Yritysten yhteenlaskettu investointitarve vuosille 2014 - 2020 on noin 138 M€!!
Yritysten arvioitu yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2018 on 550 M€ !

Vientiyrityksiä 2018 on noin 18 kpl



2.2. Valitut elintarvikeyritykset!!!
Haastateltavat elintarvikeyritykset valittiin yhteistyössä ProAgrian Helena Lehtoaron ja 
rahoittaja-tahon, Pohjois-Savon ELY-keskuksen maaseutu ja energiayksikön, Pekka 
Kärkkäisen kanssa koko Pohjois-Savon alueelta. Koska tavoitteena on tarkastella Pohjois-
Savon maakuntavision toteutumisen realistisuutta; elintarvikealan nykytilaa ja tulevaisuutta 
sekä paikallisen, valtakunnan ja kansainvälisen toiminnan laajuutta, aineistoon on valittu 
Pohjois-Savon merkittävimmät elintarvikeyritykset. Valion Oy:n kohdalla luvuissa 
tarkastellaan yrityksen Lapinlahden tehtaan lukuja. Aineistosta jätettiin aluksi 
leipomotuotteet haastateltaviksi valituista ryhmistä kokonaan pois. Myöhemmin tavoitetta 
täsmennettiin, ja tähän alaryhmään valittiin mukaan yksi yritys, Trube Oy. Yritykset on 
jaoteltu alla olevaan taulukkoon alaryhmittäin. Ns. villiyrttiyrityksiä Pohjois-Savossa on 
useita ja nämä on sisällytetty taulukossa kasvikset -alaryhmään. Mukana selvityksessä on 
yksi maahantuontia harjoittava elintarvikeyritys. Raportissa mukana olevat 
elintarvikeyritykset ovat listattuina toimialoittain tässä raportissa myöhemmin kuvassa 11. !
Verrattuna vuoden 2011 selvitykseen Pohjois-Savossa, selvimmät poikkeamat ovat 
leipomo- ja myllytuotteita valmistavien yritysten määrässä. Myllytuotteita valmistavia 
yrityksiä ei tässä, vuoden 2013 selvityksessä ole ja leipomotuotteita valmistavien yritysten 
määräkin on tietoisesti valittu, vain yksi yritys. Vuoden 2011 selvityksessä niiden osuus oli 
lähes neljäsosa ollen 24%.  !!!!!!!!!!!!!!!!!
* Neljä yritystä on luokiteltu kahteen ryhmään (kala-liha; marja-muu) !
Kuva 2. Taulukossa kartoituksessa mukana olleet elintarvikeyritykset toimialoittain. 
Mukana tämä selvitys ja vertailukohtina Vuokko Niemitalon selvitys pohjoissavolaisista 
elintarvikeyrityksistä vuodelta 2011 ja kolmantena koko maata koskeva elintarvike-
yritysselvitys vuodelta 2013 sekä neljäntenä edellisestä selvityksestä koottu 
pohjoissavolainen osio. !
Tässä selvityksessä on myös mukana yrityksiä, joilla on tuotteita useamman toimialan 
puolelta, esimerkiksi kala- ja marjapuoli. Yritykset on kirjattu vain yhteen ryhmään. !
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POHJOIS-
SAVO  2013

POHJOIS-
SAVO 2011

JAMK SUOMI 
2013

JAMK PS 
OSUUS

YRITYKSEN 
TOIMIALA

kpl % kpl % kpl % kpl %

Leipomotuotteet 1 7 15 24 41 16 5 16

Kasvikset 6 21 13 21 39 15 5 17
Marjat 4 14 *10 16 31 12 5 17
Kalatuotteet 5 18 *6 10 17 6 2 7
Lihatuotteet 3 11 *8 13 38 15 1 3
Myllytuotteet 4 6 15 6 3 10
Maitotuotteet 4 14 3 8 14 5 2 7
Muu (juomat, 
hunaja)

5 18 *8 13 58 25 7 23

Yhteensä 28 100 67 111 253 100 30 100



!
Kuva 3. Mukana olleiden yritysten sijainti vuosien 2013 ja 2011 Pohjois-Savon 
kartoituksissa.  !
JAMK -selvityksessä yritysten sijaintikysymystä on lähestytty hiukan toisin. Avattuna 
Pohjois-Savon osio, käy ilmi, että tutkimuksessa mukana olleista yrityksistä valtaosa  
(56%) sijaitsee harvaan asutulla maaseudulla. Kaupungissa tämän tutkimuksen yrityksistä 
sijaitsee 20 %. !
Elintarvikeyritysten määrä Pohjois-Savossa on vuonna 2013 kaikkiaan 170 yritystä 
(www.ruokasuomi.fi). Selvityksen tekemisen aikana yksi yritys muutti Ylä-Savosta Kuopion 
seudulle johon yritys selvityksessä merkittiin.  !
Muutoksia yritysten määrässä ja toimintatavassa näkyi muutoinkin selvityksen aikana. 
Kaksi haastateltavaksi valittua yritystä lopetti toimintansa selvitystyön aikana. Näistä toisen 
edustaja ehdittiin haastatella, yritys ei ole mukana raportissa. Tämän lisäksi ainakin yksi 
yritys on myytävänä. !
Vuoden 2013 aikana Pohjois-Savoon perustettiin yksi elintarvikeyritys. Tämän lisäksi 
Pohjois-Savoon on muuttanut yksi elintarvikeyritys Forssan seudulta, konkurssin tehneen  
yrityksen jatkajaksi. Liiketoiminnan lopettaneita yrityksiä on yhteensä kaksi.  

!!
Kuva 4: Kiuruveden Arctic Milk OY:n juustoja tarjolla. !

Yrityksen sijainti 2013 2011
kpl % kpl %

Kuopion seutu 12 43 21 33
Ylä-Savo 7 25 18 29
Sisä-Savo ja 
Varkaus

8 29 20 24

Koillis-Savo 1 4 4 14
Yhteensä 28 100 63 100

Sivu �6

http://www.ruokasuomi.fi


2.3. Tulokset!!
Tulokset esitellään peilaten niitä Sisä-Savon seutuyhtymän selvitykseen vuodelta 2011: 
‘Elintarvikeyritysten kehittämistarpeet Pohjois-Savossa’ sekä soveltuvin osin maa- ja 
metsätalousministeriön, Lähiruokaohjelman ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun yhdessä 
toteutettuun selvitykseen ‘Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013’, sekä siitä 
erotettuun, Pohjois-Savoa koskevaan osioon. Nämä selvitykset ja Jyväskylän 
ammattikorkeakoulu lyhennetään jatkossa muotoon JAMK (JAMKin selvitys ja JAMK PS 
-osio).  Viennin osalta vertailuaineistona on Finpron ja Elintarviketeollisuusliiton aineisto 
vuodelta 2013. !!
2.3.1. Yritysten liikevaihto ja työllistävyys!!
Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 470 Meuroa/ vuosi. Yritysten tilikaudet 
vaihtelevat ja usealla yrityksellä tilikausi päättyi kevään 2013 aikana, ilmoitettu luku on 
viimeisimmän päättyneen tilikauden summa. Tarkkaa liikevaihtoa ei kysytty, vaan kerrottu 
luku on pyöristetty toteuma liikevaihdosta. Tähän selvitykseen pyydettiin mukaan 
elinvoimaisimmat eli myös suuret yritykset Pohjois-Savossa. Tämä luonnollisesti näkyy 
myös alla olevassa taulukossa jossa yli 5 M€:n liikevaihdon tekee yrityksistä neljäsosa, 
yhteensä seitsemän yritystä. Vertailukohtana tämän vuoden selvitykselle on vuoden 2011 
selvitys, jossa suurin osa mukana olleista yrityksistä on pieniä. Myös koko Suomen pk-
yrityksille suunnatussa selvityksessä tältä vuodelta näkyy pienien yritysten painotus. 
Aineistossa ei ole eroteltuna alle 50 000 €:n liikevaihtoa tekeviä yrityksiä. Myöskään 
Pohjois-Savon vuoden 2011 selvityksessä ei näy, kuinka yli 1 M €:n liikevaihtoa tekevät 
yritykset sijoittuvat isompien yritysten jaottelussa. !

* Liikevaihto yli 1 M€ 
* * Liikevaihto alle 100 000 € 
* ** Liikevaihto 1 M€ - 10 M€ !
Kuva 5. Yrityksen kokoluokka liikevaihdolla mitattuna. !!!!
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POHJOIS-
SAVO 2013

POHJOIS-
SAVO 2011

JAMK KOKO 
SUOMI 2013

JAMK PS 
OSIO

1000 euroa/
vuosi kpl % kpl % kpl % kpl %

alle 50 3 11 8 13
50 - 100 2 7 4 6 88** 34** 8 28
101 - 500 6 21 26 41 88 34 12 40

501 - 1000 5 18 10 16 31 12 6 20
1001 - 2000 3 11 15* 24* 18 7 1 4
2001 - 5000 2 7 18 7

5001 - 7 25 15 6 3*** 8*** 
Yhteensä 28 100 63 100 258 100 30 100



Pohjoissavolaisten elintarvikeyritysten liikevaihdon kehitys viimeisen kolmen vuoden 
aikana on ollut positiivinen lähes kaikilla yrityksillä. Pohjoissavolaisista yrityksistä 55% 
kertoo, että liikevaihto on kasvanut yli 10%, yrityksistä 28% kertoo liikevaihdon kasvaneen 
1-10%, yrityksistä 14% kertoo, että liikevaihto on pysynyt ennallaan ja yrityksistä 3% 
sanoo, että liikevaihto on vähentynyt yli 10%. (JAMK, PS osio 2013). !
Verrattaessa liikevaihdon jakaantumista toimialoittain, näkyy Pohjois-Savon keskiarvossa 
vahva maitotoimialapainotus kuten myös juomapuolen vahvuus. Vertailussa alla olevassa 
taulukossa ovat tämän selvityksen, joka koskettaa Pohjois-Savoa, ja koko maan 
elintarvikeyritysten liikevaihtojen keskiarvot toimialoittain. Koko maata kattavassa JAMKin 
selvityksessä on mukana pohjoissavolaisia elintarvikeyrityksiä 11,6 %. Tämä selvitys on 
suunnattu pienille ja keskisuurille yrityksille toisin kuin Pohjois-Savon selvitys, jossa ovat 
mukana myös suuret yritykset. !!!

!
Kuva 6. Yritysten toimialakohtainen liikevaihdon keskiarvo vuonna 2013.  !!
Tässä selvityksessä mukana olleet pohjoissavolaiset yritykset työllistivät yhteensä 900 
henkeä. Henkilötyövuosilla mitattuna on mukana kaikista eniten yrityksiä, joissa on alle 
viisi työntekijää, näitä on ollut kaikkiaan 12 yritystä eli 43 % kaikista mukana olleista 
yrityksistä. Verrattuna tätä selvitystä vuoden 2011 selvitykseen, selkein ero on paikallisten 
suurten yritysten mukana olo tässtä selvityksessä, tämä näkyy luonnollisesti myös 
yritysten henkilöstömäärissä. Varsinaisia suuryrityksiä selvityksessä ei ole muita kuin yksi, 
Olvi Oyj (henkilötyövuosien määrä > 250). !!!!!!!!

Toimiala/liikevaihto Pohjois-Savo 
Keskiarvo (€)

JAMK Suomi 
Keskiarvo (€)

Leipomotuotteet 3 600 000 1 580 000
Maitotuotteet 74 630 000 4 700 000
Lihatuotteet 716 667 1 140 000
Kalatuotteet 1 281 000 590 000
Vihannes/juures 6 066 667 2 830 000
Marja/hedelmä 3 243 750 240 000
Mylly/jauhotuotteet 230 000
Juomat 54 000 000 280 000
Hunaja 700000 87 000
Mausteet/yrtit 45 000 910 000
Muu 10 030 000 2 160 000
Yhteensä 15 431 308 1 340 636
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!
Kuva 7. Yrityksen kokoluokka henkilöstön määrällä mitattuna vuosien 2013 ja 2011 
selvityksissä Pohjois-Savossa. !
Tässä selvityksessä mukana olleet elintarvikeyritykset jakaantuvat tasaisesti eri ryhmiin, 
kun verrataan liikevaihtoa työntekijöiden määrään kooltaan eri liikevaihtoryhmissä. Vuoden 
2011 selvityksessä korostuvat pienempien yritysten lukumäärä, liikevaihdoltaan alle 150 
000 euroa/ työntekijä tienaavia yrityksiä on yli 80 % kun vastaava luku tämän vuoden 
selvityksessä on 53 %. Yritysten liikevaihto henkilöä kohden oli keskimäärin 262 000 euroa 
kun se vuoden 2011 selvityksessä oli n. 154 000 euroa. Suurimmat liikevaihdot ovat 
luonnollisesti suurimmilla yrityksillä ja tukkuyrityksillä. !!

!
Kuva 8. Yrityksen kokoluokka liikevaihdon mukaan. Vertailu pohjoissavolaisten 
elintarvikeyritysten tämän selvityksen (2013) ja vuoden 2011 välillä. !!!!!!!!!!!!!!!!!

htv/vuosi kpl            
2013 %             kpl            

2011 %             

<5 12 43 32 51
5 - 9 5 18 11 17

10 - 20 3 11 10 16
yli 20 8 29 10 16

Yhteensä 28 100 63 100

Liikevaihto:                       
1000 euroa / työntekijä 2013  kpl % 2011  kpl %

alle 50 7 25 13 21
51 - 100 4 14 28 44
101 - 150 4 14 10 16
151 - 200 4 14 2 3
201 - 500 5 18 7 11

yli 500 4 14 3 5
Yhteensä 28 100 63 100
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2.3.2. Tuotteet!!
Raaka-aineet elintarviketuotteisiin tulevat 10 yritykselle Pohjois-Savon alueelta. Näistä 
kymmenestä kolmelle raaka-aine tulee omalta tilalta. Yrityksistä 64 % eli 18 kpl käyttää 
vain suomalaisia raaka-aineita. Yhdeksän yritystä kertoo käyttävänsä myös ulkoa tulevia 
raaka-aineita mutta niilläkin kotimaisuusaste on korkea: ”Raaka-aineista 80 % on 
kotimaista” tai ”yrityksen 32:sta tuotteesta seitsemän tuotteen raaka-aine tulee ulkoa ja 25 
tuotteella on joutsenmerkki, joka kertoo, että raaka-aine on 100 %:sesti suomalaista.”!!

!
Kuva 9. Pohjoissavolaisten elintarvikeyritysten raaka-aineitten kotimaisuusaste (n=28). 
Koska oma tila on Pohjois-Savossa, on Pohjois-Savo-osiossa summattuna oman tilan 
luku. Vastaavasti kohdassa ‘Suomesta’ -lukumäärään on summattu Pohjois-Savon 
lukumäärä. !
JAMKin Pohjois-Savoa koskevassa selvityksessä 2013 kysyttiin yritysten pääraaka-aineen 
hankintalähdettä n = 30. Yritykset ovat voineet valita useamman kuin yhden kohdan. !!!!!!!!!!!!!!!
Kuva 10. Yritysten pääraaka-aineen hankintalähde. JAMKin Pohjois-Savo, aineisto 2013, 
selvitys 2014. !
Yritysten toimitusjohtajat näkevät asian esimerkiksi näin: ”Varmuus ruoan alkuperän 
aitoudesta tekee suomalaisesta ruoasta erityistä. Jäljitettävyys on tärkeää. Ruoan puhtaus 
on tulevaisuuden valttikortti, joka on parempi kuin Nokia. Koko ruoan tuotanto tulisi pystyä 
rakentamaan tällaiseksi vientibrändituotteiksi. Brändäyksellä tulee saada tietoisuuteen 
seuraavat mielikuvat: yötön yö, valkoiset hanget ja se, kuinka pakkanen desinfioi ja 
puhdistaa pellot.” Pekka Vehviläinen, Maatila Pekka Vehviläinen.  !!

Mistä raaka-aineet tulevat? Yritysten määrä %

Omalta tilalta   3 11
Pohjois-Savosta  10 36
Suomesta  18 64
Suomesta ja ulkoa 27 96
Maailmalta  1 4
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Mistä pääraaka-aine hankitaan? %

Tuotamme itse raaka-aineemme 67
Suoraan maataloustuottajilta 33
Suoraan tukkukaupasta 23
Kotimaisilta pk-yrityksiltä (10-250) työntekijää 23
Kotimaisilta suurilta yrityksiltä ( yli 250 
työntekijää)

20

Kotimaisilta mikroyrityksiltä ( alle 10 työntekijää) 20
Suoraan ulkomaisilta toimittajilta 13
Jostain muualta 10



”Valiobrändillä tehdyt tuotteet on tehty aina puhtaasta, suomalaisesta maidosta. Tämä 
brändilupaus vahvistettiin vielä viime vuonna ja sen mukaan Valio brändin alla Suomessa 
ei myydä mitään tuontituotteita, ei edes omissa esimerkiksi Viron tehtaissa valmistettuja 
tuotteita.” Arto Tikkanen, Valio Oy. !
Yhteenlaskettuna selvityksessä mukana olleilla pohjoissavolaisilla elintarvikeyrityksillä on 
tuotteita noin 2 400 kpl. Luvussa on laskettu mukaan yritysten omat tuotteet, myös 
sellaiset, joita tuotetaan yhteistyössä kumppaniyritysten kanssa. Tukkutoimintaa 
harjoittavien yritysten kohdalla mukaan on laskettu vain yrityksen itse tuottamat tuotteet. 
Maahantuotuja tuotteita ei ole laskettu tähän summaan mukaan. !
Mitä tuotteet sitten ovat? Elintarvikeyritysten tuotteet ovat luonnollisesti elintarvikkeita, 
mutta mukaan mahtuu myös paljon erilaisia palveluita elintarvikealaan liittyen: 
”Mittatilaustyönä valmistamme juhlalihat kuten rosvopaistit, ulkofileet ja varrassiat. 
Vuokraamme myös yleisögrillejä tai tulemme tarvittaessa grillaamaan itse...Kahvio- ja 
lihanmyyntipalvelut löydät Taipaleessa olevasta myymälästä sekä Iisalmen kauppa-
hallista.” Jorma Väisänen, Väisäsen kotiliha.  !
Parasta tuotetta kysyttäessä haastatellut pohtivat, tulisiko vastata sen mukaan, mikä tuote 
tuo liikevaihtoon parhaan katteen vai tulisiko kysymys nähdä laatukysymyksenä. Kaikki 
haastateltavat pystyivät nimeämään parhaan tuotteen, usein niitä oli useita. Ylpeitä ollaan 
myös osaamisesta: ”Tällä hetkellä ylpeitä ollaan rösteistä, kasvispihvin ja röstin osaamisen 
taidosta, sekä kasviksen makumaailman hallinnasta koko tuotantoketjussa lautaselle asti. 
Tässä me olemme todella hyviä! Tuotteissamme lisäaineettomuus tai vähäinen 
lisäaineiden määrä ovat arvopohja tuotteille ja näinpä olemme lähellä kuluttajien toiveita ja 
ajan hermossa kiinni.” Tarja Peltola, Kasvis Galleria Oy. !
Osuuskunta Maitomaan yksi parhaista tuotteista on voi: ”Voita ostetaan Ranskaan suklaan 
valmistuksen raaka-aineeksi, normaalisuolainen voi on aivan ykköstuote. Maitomaan 
valmistustekniikka ja osaaminen takaavat, että voin makumaailma ja paisto-ominaisuudet 
ovat aivan huippuluokkaa. Ranskan sisäänostaja kertoi, että heidän tukkuasiakkaansa 
ostavat 20 M kg voita. Maitomaa valmistaa vain 3 M kg voita mutta maku on niin hyvä, että 
asiakas ostaa, vaikka tämä tarkoittaakin heidän puolelta ostojen hajauttamista.” Mikko 
Sairanen, Osuuskunta Maitomaa. !
JAMKin tutkimuksen Pohjois-Savon osiosta käy ilmi, että mukana olleista 30 
pohjoissavolaisesta yrityksestä yli 80% oli sitä mieltä, että tuotteet ovat hinnaltaan 
kilpailukykyisiä sekä markkinoiden edelläkävijöitä. Yrityksistä lähes 80% kertoi 
panostavansa erikoistuotteiden valmistukseen. (JAMK Pohjois-Savo 2014, 18).!!
Yrityksen vahvuuksia tai ylivoimatekijöitä suhteessa kilpailijoihin olivat: paikallisuus 86% 
30 yrityksestä, yrityksen tai tuotteen maine 100%, ammattitaitoinen henkilöstö 100%, 
palvelun joustavuus 100%, mahdollisuus nopeisiin toimituksiin 90%, tuotteiden raaka-
aineet 100%, tuotteiden jäljitettävyys 100%, ainutlaatuiset tuotteet 90%, tuotanto / 
valmistusmenetelmät 90%, jatkuva tuotekehitys 79% ja tunnetut merkkituotteet 89% 30 
yrityksestä. (JAMK Pohjois-Savo 2014, 19). !!!!!

Sivu �11



Oheiseen taulukkoon on koottu pohjoissavolaisten elintarvikeyritysten tuotteita sekä niiden 
parhaita tuotteita. !

Kuva 11. Yritykset, niiden päätuotteet ja parhaat tuotteet. 

YRITYS Leipomotuotteet PARHAAT TUOTTEET
Trube Pulla- ja konditoriatuotteet voikierrepitko

Maitotuotteet
Arctic Milk Perint. leipäjuusto, munajuusto, kypsytetyt erik.juustot leipäjuusto,munaj., erikoisjuustot
Maitomaa Maito, voi, raejuusto, urheilupalautusjuomat A. Birds juoma, voi ja raejuusto
Peltola Jäätelöä, sorbetteja ja Peltola Blue -juustoa Peltola Blue
Valio Juustoa, heraa ja maitojauhetta Emmentaljuusto + maitojauhe

Kalatuotteet
Carelian 
Caviar

Kaviaari kaviaari

Mätitalo lämminsavu-, graavilohi, pakastettu tuorefile ja mädit kylmäsavukala + mädit
Kuopion 
kalatuote

Erilaiset jalostetut kalatuotteet, mm. loimukala kylmäsavulohi ja loimukalat

Vempan  
kala

kylmäsavulohi- ja graavikalatuotteet kylmäsavukala

Tolmulan  
tila

marjat, juurekset ja vihannekset, myös kalatuotteet kylmäsavuhauki

Lihatuotteet
Väisäsen 
kotiliha

Teurastuspalvelu, liha- ja konditoriatuotteet ja -jalosteet. palvi, Iisalmimakkara

Finnwild Sorsista, ankoista ja kalkkunoista tuotteet ja jalosteet palvatut kalkkunafileet
Liha-   
niekka

Liha- ja kalajalosteet. Esim. savupekonipyörykkä makkarat

Kasvikset ja juurekset
Tuore- 
verkko

Tuoreet kasvikset ja jalosteet, mm. soseet luomuporkkanasose, punajuurisose

Kasvis  
Galleria

Jalostetut kasvistuotteet, mm. keittoja ja kiusauksia. röstit

Vehviläinen Ruokasipulia ja sipulijalosteita, perunaa sipulijalosteet
Yrtit

Mesiheinä Villiyrttituotteet. Esim. Mesiangervonkukkajauhe Viherjauhe
Kiurun 
kellari

Luomujuures- ja villikasvituotteet villivihannesseos

Yrttipaja Luonnonyrtit ja yrttijuomat (teet) Maustesekoitukset Unitee, nokkosjauhe, grillausmauste
Marjatuotteet

Kivelä Pakastemarjat, kylmäpuristetut mehut ja hyytelöt Kivelän mehut
Marjavasu Marja- ja hedelmämehut juomalaitepalveluineen sekamehu
Pakkas- 
marja

Pakastemarjatuotteet, tuoremarjat ja marjasoseet kotimaiset marjat

Sinikasvis Puutarha- ja metsämarjoista mehut, soseet ja hyytelöt marjasalaatti
Juomat

Weinwelt Luomuviinien maahantuonti
Olvi Erilaiset juomat: vedet, oluet, siiderit ja lonkerot olut + mahlakivennäisvesi
Lignell & 
Piispanen

Arktisista luonnonmarjoista valmistetut liköörit Mesimarjalikööri

Muut
Heinon 
tukku

Tuoretuotteita 60 %: ’raastepaja’, kala- ja lihapuoli kala

Korpiahon 
hunaja

Hunaja- ja tarhaustuotteet hunaja 400g pakkauksessa
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Kuvaavaa on, että pohjoissavolaiset yritykset ovat saaneet useita palkintoja laadukkailla 
tuotteillaan sekä kehittyneellä liiketoiminnallaan. Tässä niistä muutamia: 
!

Kuva 12: Palkittuja pohjoissavolaisia elintarvikeyrityksiä. !
 

Kuva 13: Kasvis Galleria Oy:n kasvisröstejä 2014 Gastro -messuilla Helsingissä. !!!
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!
Lignell & Piispanen: Golden Gavia -palkinto 2014 !!
Kivelän marjatila: Maakuntien parhaat -merkki myönnetty 2013!!
Trube: Makutestin paras 2012!!
Marjavasu: InnoElma palkinto 2011!!
Kasvis Galleria: Vuoden Tähtituote 2006, 2007, 2008, 2009 ja 2010 !
sekä Uusi Pohjoismainen Ruoka -diplomi 2008!!
Tuoreverkko: Venäjän messut, kultamitali 2009. Luomutuotepalkinto 2007 !!
Vehviläinen: Vuoden Maatila 2008!!
Lähde: Yritysten nettisivut 2013 ja yrityshaastattelut 2013



2.3.3. Tuotekehitys!!
Yrityksistä 22 kertoi, että tuotekehitystä tehdään yrityksen sisällä: ”Trubella on oma 
tuotekehityspäällikkö, Katri Lunnas, joka tekee yrityksessä hyvää työtä tuotekehityksessä. 
Vuosi sitten saatiin auditointi läpi ja nyt koko leipomo on sertifioitu.” Jarmo Tolvanen, Trube 
Oy. Hyvin monipuolinen osaaminen, asiakokonaisuuksien ja yhteistoiminnan kehittäminen 
tulee hyvin näkyviin vaikkapa Tuoreverkon toiminnassa: ”Sulkava, Juva, Joroinen ja 
Leppävirta ovat sellaisia kuntia, joissa päästään kahta viikkoa ennemmin keväällä pellolle 
kuin muualla Suomessa ja lähellä merta. Laatokan kautta tulee Venäjältä lämmin 
ilmavirtaus, jonka seurauksena tänne syntyy keväällä pienilmasto, joka mahdollistaa 
tämän. Vuosien saatossa viljelijät ovat oppineet, kuinka pelloilta saadaan haihdutettua 
lumet pois ja mitä pitää syksyllä tehdä, että keväällä päästään pellolle ajoissa. Taimien 
kasvatus pitää aloittaa ajoissa tammi- helmikuun vaihteessa. Alussa viljelysten päällä on 
kaksinkertainen harso, näin ne selviävät jopa -8 asteen pakkasista. Avomaalta saadaan 
kaalia jo 6. – 8.6. Tähän aikaan markkinoille saadusta kaalista saadaan hyvä hinta.” Kari 
Lyytinen, Tuoreverkko Oy. !

!  
Kuva 14. Kaalit kasvavat Pohjois-Savossa pellolla vaikka lumi on vielä maassa. 
www.tuoreverkko.fi !
Yksi yritys ilmoitti, että tuotekehitystä ei tehdä ja neljä yritystä kertoi ostavansa 
tuotekehitystä ulkopuolelta esimerkiksi hankeyhteistyössä Tekesin kanssa: ”Itä-Suomen 
yliopisto tutkii sivuvirtoja: sipulin kuorta ja linkousnesteitä. Tällä hetkellä sipulineste menee 
tankkiautolla jätteenkäsittelylaitokselle. Tätä nestettä tulee noin 200,000 litraa vuodessa ja 
se on tällä hetkellä arvioiden yrityksen arvokkain tuote. Liuos sisältää esimerkiksi 
kversitiiniä, ja puhtaana ollessaan sitä voisi käyttää esimerkiksi lääketeollisuuteen. Vuoden 
sipulinestemäärä sisältää 15 M€:n edestä kversitiiniä.” Pekka Vehviläinen, Maatila Pekka 
Vehviläinen. 
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2.3.4. Yhteistyökumppanit!!
Pohjois-Savon maaseutustrategiassa yritysten välinen yhteistyö on nostettu yhdeksi 
tärkeimmistä asioista strategian visioon asti, jossa: ”Uusiutumiskykyiset yritykset ja 
uudenlaiset yhteistyöverkostot ovat osa kestävää ja viihtyisää rajattomien mahdolli-
suuksien maaseutua.” Yritysten yhteistyö ja kyky hakea osaamista ja tukea omaan 
osaamiseen onkin tärkeää. !
Haastateltavilta henkilöiltä kysyttiin, mitä yhteistyökumppaneita yrityksillä on. Tuotanto-
yhteistyötä muiden yritysten kanssa on puolella ( 50%) yrityksistä. Valtakunnalliseen 
tutkimukseen (43 % ) verrattuna luku on hiukan suurempi. Yrityksistä 39 % kertoi, että 
yrityksellä on tutkimus- ja kehittämishankeyhteistyötä muiden yritysten ja koulutus-
organisaatioiden kanssa: ”Valio tekee tutkimusyhteistyötä myös eri tutkimuslaitosten ja 
yliopistojen kuten Itä-Suomen yliopiston kanssa. Tutkimusohjelmassa Valio käyttää 
suomalaisia yhteistyökumppaneita, tämä on järkevää mm. omien resurssien rajallisuuden 
vuoksi.” Arto Tikkanen, Valio Oy. !
Vientiyhteistyötä muiden alan yritysten kanssa ei ole yhdelläkään pohjoissavolaisella 
yrityksellä. Valtakunnallisessa selvityksessä tämän yhteistyön määrä on 6,2 %.  !
Rahoittajatahot, poliitikot, viranomaiset (esimerkiksi Evira), kehittäjäorganisaatiot ja 
asiantuntijaorganisaatiot mainittiin myös tärkeinä yhteistyökumppaneina: ”Kari Rajamäki 
on auttanut Eviran suuntaan olevissa kysymyksissä, kun vienti on yrityksen tuotteiden 
kohde, Evira on yksi tärkeä yhteistyökumppani.” Pekka Hannelin, Carelian Caviar Oy. Aina 
nämä tahot eivät tosin olleet kumppaneita positiivisessa merkityksessä. Tästä lisää 
kohdassa yrittäjyyden esteet. !
Matkailupuolen kanssa yhteistyötä kertoi tekevänsä 10 yritystä (36 %). Yhteistyötä 
tehdään, koska se on luontevaa. Onkin makuasia, puhutaanko yhteistyöstä vai ovatko 
matkailupuolen toimijat elintarviketoimijoiden asiakkaita: ”Matkailupuolen yritysten 
suuntaan tehdään yhteistyötä: Peltolan juustola on tavaran toimittajana muutamalle 
matkailuyritykselle.” Matti Kärkkäinen, MilkIn Oy. !
Luovien alojen kanssa yhteistyötä on tehnyt neljä yritystä: ”Yhteistyötä on kokeiltu myös 
luovien alojen kanssa: sammen nahkaa on parkittu ja jatkojalostettu kokeiluluonteisesti 
käsityöalan kanssa yhteistyössä. Konservaattorit käyttävät sammen uimarakkoa 
konservointityössään, mm. tällaista tarvetta on ilmennyt ja uimarakkoja on kysytty 
yritykseltä.” Pekka Hannelin, Carelian Caviar Oy. !
Elintarviketoimialan sisällä yhteistyötä tehdään ja sitä toivotaan tehtävän vielä enemmän: 
”Tutustumisen kautta voisi uusia, alueellisia yhteistyökumppaneita löytyä esimerkiksi hillo- 
tai maitopuolelta. Hankeyhteistyön kautta näihin yrityksiin on jo olemassa jotain kontaktia. 
Parhaimmillaan tällainen yhteistyö voisi tuoda lisäarvoa tuotteisiin.” Jarmo Tolvanen, Trube 
Oy. ”Suomi on pieni hiekkalaatikko ja täällä tulisi huoletta tehdä yhteistyötä tuotteitten 
kehityspuolella vientiin. Markkinoita tulisi tarkastella hiukan enemmän ylhäältä päin eikä 
vain oman verkkoaidan sisältä.” Mikko Sairanen, Osuuskunta Maitomaa Oy. !
Yhteistyö nähdään pääsääntöisesti kiinnostavana mahdollisuutena yrityksissä. Toki 
esteitäkin yhteistyölle on: ”Yhteistyön esteenä yritysten välillä on usein se, että yritykset 
elävät eri rytmissä. Tekisi mieli sanoa, että Maitomaa on nopea, joustava ja ketterä 
pienenä toimijana, mutta kun konkreettinen ehdotus esitetään yritykseltä toiselle, niin 
ehdotuksen saaneen yrityksen valmiustila ei ole välttämättä ajallisesti juuri sopiva. 
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Strateginen ikkuna ei ole auki. Olvin kanssa aikataulut sopivat yhteen ja yhteistyöhön oli 
hyvä lähteä.” Mikko Sairanen, Osuuskunta Maitomaa Oy. !
JAMKin Pohjois-Savoa koskevassa selvityksessä yhteistyökysymykset koskivat lähinnä 
kuljetusta ja jakelua, raaka-aineiden toimittajia sekä hankintayhteistyötä. Yrityksistä 15 % 
kertoo tekevänsä vientiyhteistyötä muiden alan yritysten kanssa. (JAMK, PS -osio 2014). !!!
 

Kuva 15. Minna Räsänen-Käki esitteli Osuuskunta Maitomaan tuotteita Gastromessuilla 
2014. !!!!!!!!!
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2.3.5. Markkinointi !
Viisi pohjoissavolaista yritystä kertoo markkinoinnin olevan riittävää. Näistä kahdella 
yrityksellä ei ole kotisivuja internetissä: ”Markkinointia ei tehdä, sillä ongelma on 
päinvastainen: kysyntää on enemmän kuin tarjontaa.” Ilkka Rissanen, Tmi Mätitalo.  !
Kahdella yrityksellä on nettikauppa: ”Nettisivut ovat yrityksen merkittävin markkinointi-
kanava. Nettikaupan välityksellä on kyetty levittäytymään koko maahan tarvikemyynti-
puolella. Yrityksellä on omat Facebook-sivut. Suorat kontaktit yrityksiin on eniten käytetty 
markkinointitapa. Näytteet ja kasvotusten tapaaminen asiakkaitten kanssa tukevat tätä 
toimintatapaa. Tällä hetkellä markkinointi on riittävää.” Markku Puumalainen, Korpiahon 
hunaja Oy. Suurin osa yrityksistä kokee markkinoinnin puutteellisena. Yritysten ilmoittama 
markkinointibudjetti oli usealla yrityksellä 4 - 5 % liikevaihdosta. Varovaisestikin arvioiden 
elintarvikeyritysten kokonaismarkkinoinnin liikevaihto nousee vuositasolla yli 16 Meuron. 

* Suorat kontaktit yrityksiin -osiossa tilastossa eroteltiin puhelinmyynti, henk. koht käynti ja mainoskirjeet + 
esitteet. Koko Suomi: 35%, 55% ja 36%, Pohjois-Savo 29%, 33% ja 62%. 

* * Tuote-esittelyt -osiossa koko tilastossa eroteltiin tuotenäytteet ja tuote-esittelyt. Koko Suomi: 44% ja 56%, 
Pohjois-Savo 42% ja 67%. 

Kuva 16. Käytetyt markkinointiviestinnän keinot 2013 Pohjois-Savossa (n=28) ja koko 
Suomessa (n=258) elintarvikeyrityksissä. !
Internetin käyttö markkinointikanavana on noussut valtakunnallisen selvityksen mukaan 
vuodesta 2008 vuoteen 2013 noin 20 %. Pohjois-Savossa yli 80 %:lla yrityksistä on omat 
nettisivut. Facebookin tai jonkun muun sosiaalisen median kautta markkinointia tekee 
Pohjois-Savossa 46 % yrityksistä. Yksi yritys kertoi, ettei se käytä tällä hetkellä muita 
markkinointikanavia kuluttajien suuntaan kuin sosiaalinen media, tässä viestinnän hoitaa 
someen erikoistunut helsinkiläinen viestintätoimisto: ”Markkinoinnissa yhteistyö-
kumppanina toimii helsinkiläinen sosiaaliseen median viestintään erikoistunut yritys. Tällä 
hetkellä markkinointia tehdään lähinnä vain sosiaalisessa mediassa. Facebook-sivuilla 
tulee olla tapahtumia lähes joka päivä. Kilpailuja järjestämällä saadaan lisää tykkääjiä.” 
Jarmo Tolvanen, Trube Oy. Valtakunnallinen selvitys ei avaa, mitä näkyvyys Googlessa 
markkinointiviestinnän keinona tarkoittaa. Tarkoittaako se googlemarkkinointia maksetulla 
ilmoituspaikalla, googleoptimointia harkittujen ja osaamisen kautta toteutettuna joko itse 
yrityksessä tai ulkopuolisen palvelunoston kautta vai vaan yksinkertaisesti näkyvyyttä 
Googlessa? Pohjois-Savon selvitys on koottu haastattelemalla yritysten edustajia, ja vain 
yksi yritys kertoi ostavansa tilaa Googlesta markkinointia varten. 
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Markkinointiviestinnän keinot Pohjois-Savo  % JAMK Koko Suomi  % JAMK P-SAVO   %

Messut, näyttelyt 57 51 38
Suorat kontaktit yrityksiin 71                                        * *
Tuote-esittelyt 36                                      **                                      **
Verkoston kautta 54 23 29
Omat kotisivut internetissä 82 79 79
Sosiaalinen media (Facebook) 46 39 25
Lehdet, radio, TV 36 44 42
Mainos- / viestintätsto 29 36
Näkyvyys Googlessa 14 27 25



2.3.6. Yritysten asiakkaat ja markkina-alue!!
Kuusi selvityksessä mukana ollutta yritystä myy tuotteitaan suoraan kuluttajille 
tehtaanmyymälässä tai muussa yrityksen tilassa: ”Asiakkaat jakautuvat kausiluontoisesti. 
Tähän aikaan vuodesta suurin osa asiakkaista on turisteja (kesä). Lounasruokailu-
mahdollisuus tuo vakituisia asiakkaita, näitä on 1/3 asiakkaista. Kauppahallissa Iisalmessa 
vakioasiakkaitten määrä on vielä suurempi.” Jorma Väisänen, Väisäsen kotiliha Oy.  !
Osa pohjoissavolaisista elintarvikeyrityksistä kertoo, että asiakkaina ovat tukut ja osa 
toimittaa tuotteensa asiakkaille suoraan. Käytössä on myös rinnakkain nämä kaksi väylää. 
”Tuoreverkon asiakkaita ovat tukkuliikkeet: Inex (eli S-ryhmä), Tuko, KesPro (eli K-ryhmä), 
Heinon Tukku, Meira Nova, Veikko Laine ja sk-kauppaa tekeviä tukkuja sekä jalostajia.”  
Kari Lyytinen, Tuoreverkko Oy. Pakkasmarjan toimitusjohtaja Matti Leinonen kertoo 
asiakkaista seuraavasti: ”Vähittäiskauppa (60%)  sekä Horeca –puoli (40%) ovat kumpikin 
tärkeitä asiakkaita. Asiakkaina on paljon pk-yrityksiä.” Matti Leinonen, Pakkasmarja Oy. !

!
Kuva 17. Pohjoissavolaisten elintarvikeyritysten asiakkaat 2013 (n=28) !
Yrityksistä 16 kertoo tekevänsä tuotteita Horeca -sektorille. Eri kauppaketjuille tehdään 
tuotteita seuraavasti: S -ryhmälle 16 yritystä, K-ryhmälle 14 yritystä, LIDL:lle 6 yritystä, 
Lähikaupalle (Valintatalo, SIWA ja Euromarket ) 4 yritystä. Näistäkin tuotteista osa kulkee 
asiakkaille tukkuliikkeiden kautta. Muita yritysten asiakkaita ovat kauppahallit, Alko,  
Helsinki-Vantaa lentokentän myymälät, Stockmann ja erilaiset lähiruoka-, maatila- ja 
luomumyymälät, joille tuotteita toimittaa yhteensä 20 yritystä. Nettikauppa on kahdella 
yrityksellä. Torikauppaa tekee kaksi yritystä. 

Kuva 18 ja 19: Eino Schwartz myy kylmäsavuhaukea Kuopion torilla keväällä 2013. !!!

ASIAKAS YRITYKSIÄ

Horeca 16
S -ryhmä 16
K -ryhmä 14

LIDL 6
Lähikauppa 4

Muu 20
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Kuva 20. Elintarvikeyritysten markkina-alueet vuonna 2013. Vertailussa yritykset Pohjois-
Savossa (n=28 kpl), JAMKin selvityksen mukaan koko maassa (n=258 kpl) ja Pohjois-
Savossa (n=30 kpl). !
Tämän selvityksen eli pohjoissavolaisista yrityksistä kaikki markkinoivat tuotteitaan 
Pohjois-Savon alueella. Yrityksistä 22 kertoo Pohjois-Savon lisäksi myyvänsä tuotteitaan 
eri puolilla Suomea, kaikilla yrityksillä tämä ei tarkoita valtakunnallista peittoa. 
Kansainvälisesti toimivia yrityksiä haastatelluista 28 yrityksestä Pohjois-Savossa on 
kahdeksan eli 29 %. Vertailututkimuksessa valtakunnallinen vastaava luku on 16 % ja 
Pohjois-Savossa pk-yritysten keskuudessa 13 %. FinPron ja ETL:n mukaan suomalaisista 
elintarvikealan yrityksistä noin 12 - 13 % toimii kansainvälisillä markkinoilla. Vertailtaessa 
pohjoissavolaista ja koko maan laajuista elintarvikeselvitystä tulee muistaa, että 
jälkimmäinen selvitys on suunnattu pk -sektorille eli suuret elintarvikeyritykset puuttuvat 
aineistosta.  

!
Kuva 21. Marjavasu Oy:n / Delimaxin tuotteita maistettavana yrittäjä Esa Vainikaisen, 
Jonna Himasen sekä Alexandra Bogolybovan toimesta Gastromessuilla 2014. !
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POHJOIS-SAVO 2013 JAMK KOKO SUOMI 2013 JAMK PS 2013

MARKKINA-ALUE Kpl % MARKKINA-ALUE % MARKKINA-ALUE %

Oma kunta/seutukunta 85 Oma kunta/seutukunta 87
Pohjois-Savo 28 100 Muu oman maakunnan alue 71 Muu oman maakunnan alue 80
Muu Suomi 22 78 Muu Suomi 66 Muu Suomi 63
Ulkomaat 8 29 Ulkomaat 16 Ulkomaat 13



2.3.7. Vienti!!
Pohjois-Savosta viedään elintarvikkeita vuosittain maan rajojen ulkopuolelle noin 175 M 
eurolla. Tämä on noin 11 prosenttia koko Suomen elintarvikeviennistä ( noin 1,6 mrd €). 
Vientimaita ovat mm: Viro, Latvia, Liettua, Valko-Venäjä, Venäjä, Ruotsi, Norja ja Espanja 
(Olvin Sandels -olutta), Pohjoismaat, EU-alue, USA, Aasia (Carelian Caviarin kaviaaria), 
Norjaan Vehviläisen sipulia, Venäjälle Tuoreverkon kaalia, Venäjälle, Kiinaan, Balttian 
maihin ja Ruotsiin Valion tuotteita, muikun mätiä Ruotsiin (Kuopion kalatuote) ja 
Maitomaan voita Ranskaan, Balttian maihin ja Ruotsiin.  

Kuva 22. Keskin rinkeleitä, Kuopion kalatuotteen mätiä ja Vehviläisen sipulia makupaloina. !
Lignell & Piispanen vie likööriä ja myös votkaa Ruotsiin, Norjaan, Balttian maihin, 
Saksaan, Itävaltaan, Sveitsiin, Hollantiin ja Iso-Britanniaan. Yrityksen markkinat Aasiaan 
ovat myös avautuneet. Pohjois-Savosta viedään myös Marja- ja mahlatila Poijaksen 
tuottamana koivun mahlaa ja suonenjokelaisen Keski Oy:n tekemiä rinkeleitä. Vuoden 
2014 alussa saimme tiedon, että Kivelän marjatila vie marjajauheita Etelä-Koreaan. !
”Karkeasti sanottuna tällä hetkellä voista menee noin puolet vientiin. Ranska on suurin 
asiakas tässä, mutta Balttia ja Ruotsi on mukana näissä luvuissa.” Mikko Sairanen, 
Osuuskunta Maitomaa. !
”1900 –luvun alussa Savosta on viety Pietariin voita. Nyt viedään kaalia: viime kesänä jo 
parikymmentä rekkaa ja tulevana kesänä toiminta jatkuu. Vienti hoidetaan suoraan. 
Tuoreverkko hoitaa viljelijäverkoston, tarkastukset Eviran kanssa sekä vientipapereista 
osan kuntoon. Jos Suomessa tulee jotain tuotetta yli oman tarpeen, se viedään Pietarin 
markkinoille. Pietarista tavara lähtee edelleen ylöspäin ja esimerkiksi Siperiaa kohti. 
Haluamme taistella Puolan ja Hollannin kanssa koska olemme kuitenkin lähietäisyydellä. 
Parhaimmillaan rekka on Pietarin markkinoilla vuorokaudessa ja näin on mahdollista 
tavoittaa 5-10 miljoonan henkilön markkinat.” Kari Lyytinen, Tuoreverkko Oy. !
”Valion ydinmarkkina-alue on Suomi ja lähialueen maat. Vientiä tehdään Venäjälle, 
Ruotsiin ja Baltian maihin sekä muille valituille markkinoille kuten Kiinaan, alueille, joissa 
tuotteilla on lisäarvoa. Lapinlahdellehan tulee iso tehdas jonka päämarkkina-alue on Kiina, 
jossa syntyy 18-20 miljoonaa lasta vuosittain. Vaikka Kiinassa on valtavat markkinat, 
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Valiolla on tästä vain pieni osuus. Valion erikoistuote, Demi (herajauhe), menee 
lastenruokaan.” Arto Tikkanen, Valio Oy. !
”Markkinaikkuna on auki, mutta oman tuotemerkin saaminen markkinoille on kovan työn 
takana. Markkinoinnista ja myynnistä vastaavat henkilöt ovat kaikki ruotsalaisia, he ovat 
Ruotsissa, Lontoossa ja Ahvenanmaalla. Myös yrityksen Ruotsissa asuva toimitusjohtaja 
kiertää asiakkaiden luona, käy messuilla ja myy yrityksen tuotteita. Yrityksellä on 
paikallisia agentteja eri maissa jotka hoitavat myyntiä. Näin toimitaan esimerkiksi 
Lontoossa, Tanskassa, USA:ssa ja Saksassa. Aasia on juuri avattu, sinne suuntaan 
tehdään yhteistyötä. Myös vanhat kaviaaritalot ovat Carelian Caviarin asiakkaita, he 
pakkaavat kaviaarin oman tuotemerkin alle. Yli 50 % tuotannosta myydään tällä hetkellä 
näin. Varkauden alue on alueena erityistapaus, kaviaaria myydään kuluttajille alueen 
marketeissa ja kivijalkakaupoissa. Mm. Sepon liha myy kaviaaria yllättävän paljon alueen 
väestömäärään suhteutettuna.” Pekka Hannelin, Carelian Caviar Oy. 

Kuva 23. Carelian Caviarin kaviaaria. !!
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2.3.8. Menestyksen rajoitteita!!
Menestyksen rajoitteista raaka-aineen puute on rajoitteena selkeimmin poistettavissa 
yritysten yhteistyötä lisäämällä. Pohjoissavolaisista yrityksistä noin 45% kertoo raaka-
aineiden saatavuuden rajoittavan menestystä paljon tai jonkin verran. (JAMK Pohjois-Savo 
2014, 20) !
Haastateltavilta ei kysytty menestyksen rajoitteita, mutta haastatteluiden yhteydessä niitä 
tuli esiin useita. Kahdeksan yrityksen haastateltavaa kertoi vaikeuksista työntekijöiden 
kanssa, yleensä ongelmana oli saada ammattitaitoisia, motivoituneita työntekijöitä. Luku 
on 29 % kaikista haastatelluista yrityksistä (n=28). Ammattitaitoisten työntekijöitten puute 
on selkeä riski yritystoiminnassa. Pahimmillaan vaikeudet kumuloituvat ja yritykselle 
pannaan ’lappu luukulle’. Valtakunnallisessa selvityksessä 2013 yrityksistä 10,3 % kertoo 
ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden rajoittavan merkittävästi yrityksen menestymistä 
ja 34,6 % yrityksistä kertoo tämän rajoittavan jonkin verran menestystä. !
Koko maata kattavassa selvityksessä merkittävin menestystä rajoittava tekijä on 
elintarvikelainsäädäntö. Yrityksistä 20,7% kertoo sen hankaloittavan toimintaa paljon ja 
32,8% kertoo sen rajoittavan menestystä jonkun verran. Saman tutkimuksen 
pohjoissavolaisessa osiossa yrityksistä 21,4% kertoo sen hankaloittavan toimintaa paljon 
ja 39,3% jonkin verran menestystä pääkilpailijaan verrattuna. Pohjois-Savossa yrityksistä 
neljäsosa (25%) kertoo ongelmista lainsäädännön ja viranomaisten kanssa: ”Suomen 
tauti: Jokainen työntekijä pyrkii olemaan täydellinen työssään. Tämän myötä yrittäjät 
joutuvat tuottamattoman työn tekijöiksi ja vastaamaan viranomaisille milloin mihinkin 
kysymyksiin. Esimerkiksi peltojen tarkastusmittauksessa tehtiin viikkojen työ, ja tuloksena 
oli, että jouduimme maksamaan kaikkiaan noin kuusi euroa. Loppujen lopuksi 
huomasimme, että mittaajan tulos oli epätarkempi kuin aiemmin tehdyt kartat, jopa väärin 
piirretty. Pellon mittauksessa jo 800 metrin sivun piirtämisen lopputulos riippuu siitä, 
kummalta puolen ojaa linja vedetään. Erityisesti kismittää se, että kukaan ei puutu tähän 
joutavaan pykälienvatvomiseen.” Pekka Vehviläinen, Maatila Pekka Vehviläinen. !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kuva 24. Pekka Vehviläinen vaihtaa kuulumisia ELY-keskuksen johtajan, Kari Virrannan 
kanssa. !!
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Lainsäädäntö menestyksen rajoitteena aiheuttaa myös kerrannaisvaikutuksia: ”Yrittäjän 
rasitteena on mm. lainsäädäntö: koko ajan tulee lakiuudistuksia, jotka vaativat yrittäjältä 
rahaa ja aikaa vieviä sisältöjä. Isoille yrityksille ne ovat pikkujuttuja, mutta pienille yrityksille 
valtavan vaativia asioita jotka tappavat yrittämisen ilon ja jaksamisen ja vie laajentumis-
halut. Tekee mieli laittaa lappu luukulle ja lähteä eläkkeelle.” Hilkka Rissanen, Tmi 
Mätitalo. !
Villiyrttien jalostusta ja tuotekehitystä yhteistyössä muiden elintarvikeyritysten kanssa 
rajoittaa EU-alueen uuselintarvikeasetus vuodelta 1997. Eviran nettisivuilla uuselintarvike-
asetuksesta tiedotetaan näin: ”Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 
258/97, jonka mukaan sellaisten elintarvikkeiden, joista ei ole aiempaa käyttökokemusta 
EU:n alueella, käyttöturvallisuus tulee varmistaa ennen niiden hyväksymistä.” !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kuva 25. Villiyrttiyrittäjä Soile Valta esittelemässä tuotteitaan Gastro-messuilla 2014. !
Evira ohjeistaa myös hävittämään teurasjätteet tavalla, josta on aiheutunut paljon 
lisäkuluja yrittäjälle: ”Sivutuoteasetus (EY) N:o 1069/2009 ja maa- ja metsätalous-
ministeriön asetus N:o 1192/2011 kieltävät teurassivutuotteiden hautaamisen. Asetuksen 
mukaan teurassivutuotteet voidaan toimittaa Honkajoki Oy:n hyväksyttyyn käsittely-
laitokseen tai ne voidaan polttaa hyväksytyssä polttolaitoksessa.” www.evira.fi 
”Tuotantokapasiteetti ’hannaa’ alkupäästä ja tätä varten tulisi uusia teurastustilat jotta 
saadaan lisää kapasiteettia ja pystytään edelleen lisäämään tuoteperheitä. Ilman 
rakentamista ei eteenpäin pääse. Sivutuoteasetus vaikuttaa uudistusten aikatauluun. Vielä 
ei olla kyetty teettämään edes piirustuksia, kun ei ole vielä tietoa lain vaatimista sisällöistä 
asian suhteen. Tämän myötä tulee tietoon, vaaditaanko ylimääräisiä pakastus yms. tiloja. 
Tai tarvitaanko joitain oheiskoneita tätä varten.” Jorma Väisänen, Väisäsen kotiliha Oy. !
Muita menestymisen esteitä ja rajoitteita, joita tuli haastatteluissa esiin ovat erityisesti 
pienemmillä yrityksillä kuljetuksiin ja logistiikkaan liittyvät asiat. JAMKin Pohjois-Savon 
osiossa nousevat menestymisen rajoitteet suhteessa pääkilpailijaan ovat: asiakkaiden 
riittävyys markkina-alueella, tuotteiden menekki / kysyntä, kyky ottaa riskejä, 
elintarvikelainsäädännön valvonta sekä rahoituksen riittävyys tai saatavuus. (JAMK PS 
2014, 20). 
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2.3.9. Tulevaisuus !!
Miltä pohjoissavolaisten elintarvikeyritysten tulevaisuus näyttää? Tätä kysymystä on 
pilkottu hiukan pienempiin osiin tässä aihetta käsittelevässä luvussa jossa vastauksia 
kysymyksiin antavat yrittäjät ja yritysten toimitusjohtajat. Miksi yritykset haluavat olla ja 
jatkaa yrityksinä toimintaansa Pohjois-Savossa? Suuria investointeja toteutettaessa 
näitäkin kysymyksiä on pohdittu ja niihin on vastattu. Rahoittajatahoja kiinnostavat tulevien 
investointien tarve: millaisista summista tällä ohjelmakaudella puhutaan? Tulevaisuuden 
uskoa yrityksillä tuntuu olevan, siitä kertovat tuloksellisuus sekä vientinäkymät. !
Oikeastaan suurimmalta kysymysmerkiltä yritysten tulevaisuutta ajatellen näyttää yritysten 
johtohenkilöiden ikääntyminen. Mistä saamme nuoria yrittäjiä maakuntaan? Tarvitsemme 
jatkajia nykyisille yrityksille, mutta tarvitsemme myös uusia elintarvikeyrityksiä, kuinka niitä 
syntyy ja mistä niihin saadaan uusia yrittäjiä?  !
Maailman meno näyttäytyy Pohjois-Savossa elintarvikeyritysten näkövinkkelistä 
lupaavammalta jokaisen ruokaskandaalin myötä sillä niiden myötä kuluttajat arvostavat 
entistä enemmän ruokaketjun jäljitettävyyttä ja raaka-aineiden puhtautta, puhdasta 
maaperää ja puhdasta luontoa jossa ruoka tuotetaan. Ympyrä sulkeutuu ja olemme jälleen 
ja edelleen Pohjois-Savossa. !!
Pohjoissavolaisuudesta!!
Haastattelun yhteydessä keskusteltiin mm. Pohjois-Savon maaseutustrategian visiosta, 
Pohjois-Savosta ruokamaakuntana. Kuinka tällaiseen tavoitteeseen päästään ja mitä 
yrityksen tulisi tehdä, jotta tähän tavoitteeseen päästäisiin. Tässä yksi vastaus: ”Jotta 
Pohjois-Savon visio toteutuisi, Olvin tulisi kyetä käyttämään oikeasti pohjoissavolaisia 
raaka-aineita. Nyt mahla tulee Tohmajärveltä Nordic Koivu Oyltä.” Olli Heikkilä, Olvi Oyj. !
Pekka Vehviläisellä on paljon painavaa sanottavaa suomalaisen ruoan ja raaka-aineiden 
puolesta: ”Ruokaskandaalit auttavat kääntämään ihmisten käyttäytymistä ja lisäävät 
kuluttajien tietoisuutta. Kuinkas saadaan kuluttajien tietoisuutta lisättyä lounasruoan 
suhteen? Tänä päivänä syödään enemmän kuin 50 % ulkona, lapsista lähtien. 
Ravintoloitten tulisi tiedottaa: Laitamme ruokaa suomalaisista raaka-aineista.” Pekka 
Vehviläinen, Maatila Pekka Vehviläinen. Tähän tekisi mieli lisätä ravintoloitten tavoitteeksi: 
”Laitamme ruokaa paikallisista raaka-aineista!”  !
Pohjoissavolaiset raaka-aineet ja sijainti nousevat tärkeiksi seikoiksi seuraavassa 
kommentissa: ”Heinon Tukku on nyt tehnyt tukkukauppaa pyöreät 120 vuotta, joten 
tukkukauppaahan sitä tehdään edelleen samalla periaatteella kuin tähänkin asti. Jos 
Kuopiossa sama kasvu jatkuu, olemme viiden vuoden kuluttua todella merkittävä tekijä 
myös Pohjoisen Suomen alueella. Myös saavutetun aseman pitäminen vaatii työtä. 
Oulusta lopetettiin varasto pari vuotta sitten ja toiminnot keskitettiin Kuopion 
toimipisteeseen, Ouluun jäi tosin kenttämyyjä aluetta hoitamaan. Organisaatio on nyt 
hyvässä iskussa. Meillä on äärimmäisen hyvä henkilökunta ja Kuopio on logistisesti 
äärimmäisen hyvällä paikalla: täällä on viljelyä ja kalastusta lähellä.” Jari Korhonen, 
Heinon tukku Oy. !
Miksi yritykset haluavat olla ja jatkaa yrityksinä toimintaansa Pohjois-Savossa silloinkin 
kun yrityksestä tulee kansainvälinen ja asiakkaat ovat toisella puolella maapalloa? Suuria 
investointeja toteutettaessa näitäkin kysymyksiä on pohdittu ja niihin on vastattu: 
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”Investointikysymyksiä pohdittaessa on ollut aiheellista kysyä, olisiko järkevämpää siirtää 
tuotanto Kiinaan, Bulgariaan tai Thaimaahan – aivan minne tahansa. Pakko on ollut pohtia 
asiaa perin pohjin. Päätökseen ovat vaikuttaneet paljon muutkin seikat kuin eurot. 
Lopputulemana oli päätös pysyä Kuopiossa.” Harri Nylund, Lignell & Piispanen Oy. !!
Investoinneista!!
Tulevan EU -ohjelmakauden investointitarpeita kysyttäessä kolme yritystä kertoi, että 
investointitarpeita ei ole. Muiden yritysten, 25 kpl, yhteenlaskettu investointitarve vuosille 
2014 - 2020 on noin 138 M€. Tästä luvusta puuttuvat Olvin investoinnit vuosille 2016 - 
2020. Investoinneista kertoo Pakkasmarja Oy:n toimitusjohtaja Matti Leinonen näin: 
”Tulevat investoinnit ovat tuotantolähtöisiä. Tarvitaan hyvät tuotantolinjat jotka uusitaan 
samalla kuin tuotantotilatkin: tehokkuutta, terveellisyyttä ja turvallisuutta lisätään 
investointien myötä. Muutokset toteutetaan parin vuoden sisällä. Taloudellisesti nämä ovat 
historiallisia investointeja (noin 1 M euroa) ja niihin liittyy tuotekehitystä.” Matti Leinonen, 
Pakkasmarja Oy.  !!
Tuloksellisuudesta!!
Yrityksistä 21 kertoo, että yritys ja yrityksen liikevaihto kasvavat viidessä vuodessa. 
Yritysten arvioidun liikevaihdon summa vuonna 2018 on 550 Meuroa: ”Viiden vuoden 
kuluttua Trube on selkeästi isompi yritys mutta yhtä kodikas kuin nyt: lähileipomo. Pitkän 
tähtäimen suunnitelmissa on että liikevaihto viiden vuoden kuluttua olisi noin 7 miljoonaa. 
Työntekijöitten määrä ei nouse aivan samassa suhteessa. Kun Suomessa saadaan peitto 
kuntoon, niin voidaan jopa harkita mahdollisuutta vientiin. Suomen myydyin korvapuusti on 
ruotsalainen, niin miksikäs Ruotsin myydyin pitko ei voisi olla suomalainen.” Jarmo 
Tolvanen, Trube Oy.  !
Osalle yrityksistä riittää kasvu lähimarkkinoilla: ”Viiden vuoden kuluttua Vempan kala on 
valtakunnallisesti toimiva yritys. Tuolloin yritys pystyy toimittamaan jopa 3000 kiloa 
valmista kylmäsavukalaa viikossa.” Tmi Vempan kalat. ”Viiden vuoden kuluttua toimitaan 
kehittyneemmissä tiloissa laajemmalla tuoteperheillä ja asiakaskunnalla. Liikevaihto 
varovaisesti arvioidenkin on 1,800,000 €. Toiminta on edelleenkin paikallista, tukkumyyntiä 
tehdään jonkun verran, mutta kivijalka on asiakkaat, jotka tulevat luokse.” Jorma Väisänen, 
Väisäsen kotiliha Oy. !!!!!!!!!!!!

Kuva 26: Vempan kalat -yrityksen yrittäjäpariskunta 
Herkkujen Suomi -tapahtumassa 2013. !
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Kansainvälistymisestä / viennistä!!
Kansainvälisille markkinoille pyrkii Pohjois-Savosta nykyisen 11 (tilanne kesäkuu 2014) 
yrityksen lisäksi seitsemän yritystä. Suurimmalle osalle näistä näyttää Venäjän suunta 
olevan kaikista kiinnostavin mutta myös Keski-Eurooppa ja Japani kiinnostavat esimerkiksi 
villiyrttituotteiden tuottajia. Yksi vientiin tähtäävä yritys on Kuopion kalatuote: 
”Vientipuolella odotellaan uutisia. Näytteitä on toimitettu EU:n ulkopuoliseen maahan ja 
palaute on ollut positiivista. Markkinat tässä kohdemaassa ovat mielenkiintoiset, ja 
odotamme uteliaina, mitä jatkossa seuraa. Hintatasot on hyväksytty ja logistiikkakin on 
selvitetty mutta paperisavottaa on melkoisesti tehtävänä.” Kari Ylihärsilä, Kuopion 
kalatuote Oy. !!!!!!!!!!!!!
Kuva 27: Kuopion kalatuotteen lohiruusuke ketunleipien ja puolukkakastikkeen kera. !
Yrityksistä Lignell ja Piispanen tulee kasvattamaan vientiään näin: ”Markkinat tulevat 
muuttumaan: kotimaan merkitys tulee pienenemään suhteessa liikevaihtoon. Tavoite ei 
tietenkään ole kotimaan markkinoiden pieneneminen, vaan viennin kasvu 30%:sta 50%:iin 
saavutetaan kansainvälisen kysynnän kasvamisen myötä.” Harri Nylund, Lignell & 
Piispanen Oy. !
Yksi yritys on siirtymässä luomutuotantoon vientiä ajatellen: ”Viiden vuoden kuluttua yritys 
toimii tehokkaammin ja liikevaihto on noin miljoonan luokkaa. Toiminnassa haetaan 
maltillista kasvua. Investointeja tullaan tekemään oman tuotannon lisäämiseen sekä 
luomuun. Pääasiallisesti joudutaan hankkimaan lisää tietotaitoa, jonkun verran myös 
rahaa. Luomuun siirtymisessä on taka-ajatuksena hunajan vienti, mutta toistaiseksi 
luomuhunajamäärät ovat niin pieniä, että vietiin siitä ei riitä. Isompi luomutuotanto alkaa 
tänä syksynä.” Korpiahon hunaja Oy. !
Venäjänkauppa on läheisyytensä vuoksi suomalaisille yrityksille todella kiinnostava kohde. 
Suurin osa vientiä harjoittavista ja vientiä suunnittelevista yrityksistä mainitsikin Venäjän 
kiinnostavimpana vientikohteena sen epävarmuudesta huolimatta. Kehittyvillä markkinoilla 
kehitys näkyy myös rakenteiden puutteina tai erilaisuutena: ”Venäjällä ei ole 
tukkutoimintaa laisinkaan. Keittiömestarit joutuvat hakemaan yhden raaka-aineen yhdestä 
paikasta, toisen toisesta jne. Mistään ei saa kaikkea. Tukkukauppa-toiminnalle on 
Venäjällä suuri mahdollisuus mutta tällä hetkellä asia ei ole meille ajankohtainen. 
Toiminnan aloittamiseen tarvitaan hyvät yhteistyökumppanit ja kontaktit Venäjällä. Jonain 
päivänä tukkuliiketoiminta alkaa Venäjälläkin aivan varmasti!” Jari Korhonen, Heinon tukku 
Oy.  !!
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Yrittäjien jatkajista!!
Pohjoissavolaiset yritykset näkevät tulevaisuuden pääsääntöisesti positiivisena. 
Oikeastaan suurimmalta kysymysmerkiltä yritysten tulevaisuutta ajatellen näyttää yritysten 
johtohenkilöiden ikääntyminen. Useassa yrityksessä on jo nyt, vuonna 2013, käynnissä 
erilaisia toimenpiteitä eläkkeelle siirtymisestä johtuen. Viiden vuoden kuluttua 28 yrityksen 
johtohenkilöistä yli kolmasosa toivoo olevansa tai on eläkkeellä: ”Vaihtoehtoina on myydä 
yritys heti ja jättää kehitystyö uudelle yrittäjälle tai laittaa yritys nyt kuntoon jolloin siitä saa 
paremman hinnan.” Ilkka Rissanen, Tmi Mätitalo. !
Parhaimmillaan eläkkeelle siirtyminen toteutetaan suunnitellusti ja hallitusti jopa asiassa 
ympärillä olevia toimijoita tukien: ”Huolena on viljelijöiden ikä: moni viljelijöistä on jo 65 –
vuotiaita. He kokevat iästään huolimatta haluavansa toimia verkostossa: he keskittyvät 
viljelyyn, Tuoreverkko markkinointiin ja kauppa myyntiin. Nämä viljelijät jatkavat toimintaa 
vielä muutaman vuoden, mutta sitten pitäisi jo löytää jatkaja työlle. Kun viljelijän toiminta 
on kannattavaa, myös jatkajia työlle löytyy helpommin. Sukupolvenvaihdoksia on sujunut 
hyvin ja kun toiminta on mielekästä jaksaa vanhempi ikäpolvi vielä jatkaa nuorten yrittäjien 
rinnalla. Myös Tuoreverkossa on jatkaja valittu: Marjut jatkaa jo yrityksen hallituksen 
puheenjohtajana ja muita nuoria henkilöitä on myös palkattu varmistamaan yrityksen 
jatkuvuutta, ja minä sparraajana vielä parikymmentäkin vuotta. Kun suhdeverkko on suuri, 
sellaista ei kykene hetkessä siirtämään. Jo se, että pohjanmaalaiset uskovat savolaisiin, 
on saavutus sinänsä. Pohjanmaalta tuli ensin yksi viljelijä mukaan mutta loppujen lopuksi 
muut tuumasivat, että heidänkin on liityttävä tai lopetettava koko viljelytoiminta.” Kari 
Lyytinen, Tuoreverkko Oy. Kari Lyytinen on Tuoreverkon johdossa rakentanut yrityksen 
toimintaa ja toimintaverkkoa huomioiden viljelijöiden eläköitymisen. Hän on ollut aktiivisesti 
apuna etsimässä eläkkeelle siirtyville viljelijöille jatkajia. Verkostomallilla toimiva 
Tuoreverkko on näin kyennyt tekemään strategisesti pitkälle kantavia ratkaisuja ja se on  
tämän toiminnan rinnalla kehittänyt vihannesten tuotteistamista ja on näin kyennyt 
osoittamaan nuorille jatkajille viljelytoiminnan kannattavuuden ja työn mielekkyyden. 
Viljelijöiden menestyksestä huolehtiminen onkin ollut Tuoreverkon menestyksen ja 
kilpailukyvyn kivijalka. !
Kommentteja maailmanmenosta yrityksen näkövinkkelistä!!
”Maidon tuotantoa voidaan lisätä, jos EU:n tukirajoitteet saadaan pois. lähettäjien määrä 
tulee puoliutumaan seuraavan kymmenen vuoden aikana ja Savoon syntyy joitakin 
superyksiköitä (lypsylehmien määrä), joilla tätä kompensoidaan. Imagokysymyksenähän 
tämä on haasteellinen asia. Maidon hyvistä ominaisuuksista on käytössä nykyisin noin 10 
% ja tuotekehitystä tullaan tekemään lisää tulevaisuudessa. Esimerkiksi Kiina tulee 
olemaan jatkossa entistä suurempi maidon ostaja. Suurten kansojen vaurastuminen 
ruokkii hintojen nousua ja painetta jatkojalostaa tuotteita edelleen.” Mikko Sairanen, 
Osuuskunta Maitomaa. !
”Yhtiöt eivät pysy paikallaan. Ne joko pienenevät tai suurenevat. Olvi hakee vahvaa 
kasvua ja monipuolisuutta. Alkoholin myynti on laskussa, se on laskenut jo viisi vuotta 
(vuonna 2014 kuusi vuotta) peräkkäin. Näköpiirissä ei ole yhtään syytä, miksi tämä 
muuttuisi. Kasvu ei siis tule alkoholin myynnin kasvusta vaan tulee kasvaa niissä 
tuoteryhmissä, jotka kasvavat ja joiden kate on positiivinen. Tällöin puhutaan annoskoossa 
pienistä tuotteista, 0,5 l ja 0,33 l tuotteista tms. Luonnollisesti suurien pullojen myynnillä 
tehdään volyymibisnestä kuten tähänkin asti. Koneitten tulee laulaa koko ajan. Kannattava 
kasvu saadaan erikoistuotteilla ja annospakkauksilla. Jos pystyy keksimään sellaisen 
erikoistuotteen, mitä kilpailija ei pysty kopioimaan ja samalla brändi ja tuotteet pohjautuvat 
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todelliselle aidolle perustalle, jota ei pystytä kopioimaan, ollaan jo aika vahvoilla.” Olli 
Heikkilä, Olvi Oyj. !
”Maaliskuussa 2012 Pro Wein –messuilla oli ensilanseeraus Gustav –tuoteportfoliolle ja 
uudistetulle Lignell & Piispaselle. Vastaanotto oli aivan huikea. Edelleenkin käydään läpi 
sieltä saatuja kontakteja. Syksyllä saatiin jakelija Keski-Eurooppaan, joka haluaa hoitaa 
Saksan, Itävallan, Sveitsin ja Hollannin myynnin. Ruotsiin saatiin maahantuoja, Norjan 
kanssa neuvotellaan parhaillaan, nyt on tehty ensimmäiset tarjoukset Liettuaan. Viron 
kanssa yhteistyö on syventynyt, Britteihin on saatu ensimmäiset toimitukset viime jouluna. 
Ranska unohdettiin, mutta tehtiin rohkea päätös ja mentiin Aasiaan. Viime vuoden 
toukokuussa oltiin Vinexpo-messuilla Hong Kongissa, vastaanotto oli loistava. Nopeita 
ratkaisuja siellä ei synny, sillä kaupanteko perustuu ystävyyteen. Antti Hynninen, 
vientipäällikkö, hoitaa hallinnollisia asioita Vietnamiin ja Hong Kongiin ja samalla 
neuvotellaan Singaporen, Malesian ja kiinalaisen maahantuojan kanssa. Kansainvälisen 
strategian laatiminen alkoi siis 4,5 vuotta sitten. Tuotanto uusille tuotteille alkoi kaksi 
kuukautta sitten.” Harri Nylund, Lignell & Piispanen Oy.   

Kuva 28. Lignell & Piispasen uuden Gustav -tuoteportfolion tuotteita maistettavana 
Gastromessuilla 2014. !!!!!!!
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3. MATKAILUALA!!
Haastateltavat matkailualan yritykset, 15 kpl, valittiin yhteistyössä ProAgrian Helena 
Lehtoaron ja Savonia-ammattikorkeakoulun yliopettaja Hilkka Lassilan kanssa koko 
Pohjois-Savon alueelta. Matkailuyritysten yhteistyökumppaneita ovat ohjelmapalveluihin ja 
markkinointiin liittyvät kumppanit. Ohjelmapalveluihin sisältyy mm. yhteistyö luovien alojen 
yritysten kanssa. Otsikon Muut yhteistyökumppanit -alle on listattuna muut yhteistyö-
kumppanit.  !!
3.1. Markkinointiyhteistyö!!
Matkailuyritykset tekevät markkinointia seuraavien kanavien ja yhteistyökumppaneiden 
kanssa: Omat nettisivut on kaikilla 15:lla yrityksellä. Näistä nettisivut englanniksi on 
kymmenellä yrityksellä, venäläiset sivut löytyvät yhdeksältä yritykseltä, saksalaiset sivut 
kolmelta yritykseltä, ruotsiksi kahdella yrityksellä ja kiinaksi yhdellä yrityksellä. Oma 
Facebooksivusto on 12 yrityksellä. Venäjän Facebookin, V-kontakten sivut ovat kahdella 
yrityksellä. Googlemarkkinointia kertoi tekevänsä kaksi yritystä. !
Muita markkinointiyhteistyökumppaneita ja tapoja ovat mainostoimistot, messut sekä 
liikennöintiyhteistyö (myös laivaliikennöinti). Liikennöintiyhteistyöstä kertoo Runnin Perttu 
Nousiainen näin: ”Liikennöitsijä Niskasen kanssa tehdään kuljetusyhteistyötä. 
Suunnitelmissa on avata suora liikennelinjan Pietarista Savoon. Tämä tuo mahdollisuuksia 
myös Runnin kansainväliselle matkailulle. Tähän tarvitaan yhteistyötä: suurempi 
yhteistyöryhmittymä matkailupuolella ja hanke valmistelemaan asiaa. Lisäksi tarvitaan 
henkilö Pietariin markkinointityöhön. Kohderyhmänä myyntityössä ovat ryhmien lisäksi 
myös yksittäiset matkailijat. Petroskoin suunnalta on toiveena saada joulusta tammikuun 
loppuun saakka asiakkaita enemmän kuin viime vuonna. Vuonna 2011 asiakkaita tältä 
suunnalta oli enemmän.” Perttu Nousiainen, Runnin kylpylä Oy. !
Tämän lisäksi yritykset markkinoivat esimerkiksi puskaradion välityksellä: ”Tehokas tapa 
toimia on puskaradio ja hyvä asiakaskokemus. Kanta-asiakkaitten huomioiminen on 
tehokkain markkinointitapa. Sähköisiä medioita on käytetty aika paljon muistijäljen 
harjaamiseen. Muistutellaan asiakkaita Tahkon olemassaolosta. 60,000 henkilön 
asiakasrekisteri on tässä tärkein työkalu. Yleensä kanta-asiakkaat pääsevät kokeilemaan 
jotain tuotteita muita aiemmin, esimerkiksi jotain alennuskampanjaa jo kesällä talven 
tuotteista tai sitten haetaan joitain tiettyjä tuotteita ostaneita asiakkaita ja kerrotaan heille 
sen puolen uutuuksista.” Jari Matthalt, Tahkocom Oy. !
Yhteistyötä markkinoinnissa tehdään mm. MEKin, markkinointihankkeiden, Kuopion 
matkailupalvelun ja Ylä-Savon matkailutekijöitten kanssa sekä sähköisten medioitten ( TV, 
netti, radio) ja lehtimainonnan kanssa eri tavoin: ”Jyrki Sukula ja TV 4 ovat olleet hyvä 
markkinointiyhteistyökuvio. Tämän myötä tulee syksyllä ulos 42 minuuttia mainosta 
Loimuttaresta. Palaute muilta yrityksiltä on jo nyt ollut varsin kannustavaa. Ohjelman teon 
myötä näkyvyys printtimediassa on ollut kiitettävää, mm. Savon Sanomat on kirjoittanut 
asiasta näkyvästi. Tätä näkyvyyttä tulee hyödyntää varsin tiedostaen: sitä ei saa rahalla 
vaan osaamisella ja taidolla.” Minna Kaasalainen, Loimutar. Lehtimainontaa käytetään 
edelleen kun kohderyhmä tavoitetaan parhaiten tätä kautta, vaikka sen merkitys onkin 
vähentynyt sähköisten kanavien vallatessa alaa: ”Aiemmin pääpaino oli printtimai-
nonnassa ja sitä käytettiin laajalti. Nyt sitä on supistettu ja se on keskitetty 
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maakuntalehtiin: Keskisuomalainen, Savon Sanomat, Kaleva, Karjalainen ja Iisalmen 
Sanomat ovat käytössä tässä.” Perttu Nousiainen, Runnin kylpylä Oy. !
Kaksi yritystä kertoi kuuluvansa johonkin markkinointiryhmittymään, kesällä 2014 Sininen 
Helmi –yrityksestä tuli viesti, että yhteistyö Petit Hotel –ketjun kanssa oli päättynyt 
toimimattomuuden vuoksi. 

Kuva 33. Sininen helmi -yrityksen pihamiljööseen kuuluu punainen traktori. !
Yksi yritys on tuotteistanut juhlavuoteen littyen matkailukohdetta myös muille 
matkailutahoille käytettäväksi. Toki Puijo on matkailuyrityksenä jo valmiiksi vahva brändi: 
”Juhlavuoteen on liittynyt mm. Puijoleivos, Puijo-olut sekä Puijomenu, joka on ollut tarjolla 
useassa eri ravintolassa: Koivumäen kartanolla, Puijon Tornissa jne. Tiettyjen tahojen 
kanssa tehdään yhteistyötä koko ajan.” Tiina Heinonen, Puijon huippu Oy. !
”T-sellmarkin Tuija Vartiainen, joka tekee Express –lehteä on liittänyt lehteen tiedon, jossa 
asiakasrekisterin kartuttamisen yhteydessä asiakas saa pääsylipun Puijon Torniin. 
Yhteynottoja on tullut tätä kautta todella paljon.” Tiina Heinonen, Puijon huippu Oy.!!!!!!!!!!!!!!!
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3.2. Ohjelmapalveluyhteistyö!!
Ohjelmapalveluyhteistyötä matkailuyritykset tekevät useiden yhteistyökumppaneiden 
kanssa, tämän lisäksi mm. Seikkailu Kuopion kanssa yhteistyötä tekee neljä yritystä ja 
heillä on laaja repertuaari liikunta- ja moottoriurheiluohjelmapalveluja. Tässä listattuna 
matkailuyritysten mainitsemia sisältöjä: !

OHJELMAPALVELUYHTEISTYÖN SISÄLTÖ KPL

TAIDE JA KULTTUURI

Esiintyvä muusikko: Kantelekonsertti, saksalainen ilta (torvimusiikkia), esiintyvät 
trubaduurit

5

Muut esiintyvät taiteilijat (esim. sirkus ja koomikot) 4

Teatteri 4

Rock- ja muut musiikkitapahtumat 4

Kuvataiteilijat ( esim. taidenäyttely yrityksen tiloissa tai pihapiirissä, työpajat) 4

Karaoke 2

Tanssii ja Soi -festivaali 1

Kekritapahtuma 1

Octoberfest -tapahtuma 1

Villiyrttiruokakurssi 1

LUONTO

Kalastusretki 5

Risteilyt 4

Koiravaljakkoajelua 3

Luontomessut, metsäiltamat 2

Luontoretki 2

Ratsastusretki 2

Metsästystä 1

Hevostapahtuma 1

Ohjattua kelluntaa avannossa 1

HYVINVOINTI

Saunaohjelmapalvelut. Hieronnat, turvehoidot ja kylvyt (jalkakylvyt). Intialainen 
päähieronta. Paljupalvelut

7

Ohjatut jumpat, jooga, Putkisto 3

Liikuntatapahtuma 2

Kaunistavat hoidot parturi-kampaamo 1

OHJELMAPALVELUYHTEISTYÖN SISÄLTÖ
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!
Kuva 29. Matkailuyritysten ohjelmayhteistyö Pohjois-Savossa n=15.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kuva 30. Method Putkiston 
kurssi Runnilla 2013!!

Parisuhdeviikonloppu 1

Seurakunnan palvelupäivä vanhuksille 1

LIIKUNTA- JA MOOTTORIURHEILU

Urheilutapahtuma 3

Moottorikelkka- ja mönkijäsafarit 2

Lumikenkäily     2

Golf 1

Jousiammunta, frisbeegolf 1

Rallitapahtuma 1

Pappatunturiajelu 1

Mikroautocarting 1

KPLOHJELMAPALVELUYHTEISTYÖN SISÄLTÖ
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Ohjelmapalvelut voidaan nähdä myös markkinointina, välttämättä niitä ei tulisikaan nähdä 
erillisinä sisältöinä: ”Myös rokkitapahtumassa käytetään lähiruokaa ja tapahtuman 
järjestelyissä ovat kyläläiset voimakkaasti mukana. Rokki on tarkoituksella kotimainen: 
esiintyjät ovat kotimaisia ja laulavat suomeksi. Runni Rockissa tehdään voittoa ja siihen 
pyritään, mutta kysymyksessä on Runnin mainos joten voitolla ei ole sinänsä merkitystä. 
Jo nyt markkinointisisältö on onnistunut.” Perttu Nousiainen, Runnin kylpylä Oy. !
”Yritys näkee lähialueen tapahtumat tärkeänä osana yrityksen markkinointia. Yhteistyötä 
on tehty mm. paikallisen kesäteatterin kanssa. Haluamme että ajankohtaiset tapahtumat 
löytyvät yrityksen nettisivuilta.” Sari Mielonen, Koivumäen kartano Oy. !!!!!!!
 

!
Kuvat 31 ja 32. Kekritapahtumassa Kivennavalla emäntä Kaija Kähönen juontaa 
tapahtumaa. Esiintyviä taiteilijoita oli tapahtumassa mukana useita, kuvassa lauluyhtye 
Hiertävät Hinkit. !!!!!!

Sivu �33



3.3. Muut yhteistyötahot!!
Muita yhteistyökumppaneita yrityksillä on tarpeen mukaan: ”Verkostoitumisessa ei ole 
mitään mieltä, jos se ei tuota tulosta. Yhteistyö voisi olla esimerkiksi eri toimijoiden 
tuotteita, joita paketoidaan turistille teemalla ’Päivä Kuopiossa’.” Tiina Heinonen, Puijon 
huippu Oy. !
Muita yhteistyökumppaneita ovat alihankkijat ja tavarantoimittajat, myös lähellä olevat 
elintarviketuottajat: ”Järvifisu toimittaa kalat. Muita tärkeitä tavarantoimittajia ovat Luhan 
kurkkutila, Karhumäen kanala, Arctic Milkin juustola, Suomäen peruna- ja marjatila, 
Lahtelan lammastila, Mesiheinä, Hoitola Lipstikka, Muhkan tila / Anu ja Teemu Jaaranen, 
tyrni tulee Isokiven tilalta / Jussi Kulhomäki ja lisäksi yhteistyökumppaneita ovat paikalliset 
sienten ja marjankerääjät.” Kaija Ruotsalainen, Tmi Sininen Helmi. !
Yhteistyökumppaneita ovat muut alueen matkailu- ja ravintolayritykset ja muut alueen 
yritykset ja yrittäjät: ”Olvi on Tahkon yhteistyökumppani. Tahko soveltuu Olville hyvin testi- 
tai koulutuspaikaksi.” Jari Matthalt, TahkoCom Oy.  !
”Carelian Caviar –yrityksen kanssa on tehty yhteistyötä mm seuraavalla tavalla. 
Tukholman paras CC:n asiakas, joka käyttää paljon kaviaaria, tuli Varkauteen omistajan, 
lehtiyhteistyökumppanin ja neljän kokin voimin ja Kaks Ruusua antoi heille keittiön 
käyttöönsä. Seurue kokkasi itselleen ja meidän yrityksen henkilökunnalle sekä Carelian 
Caviarin henkilökunnalle illallisen. Ilta oli varsin onnistunut.” Pekka Kinnunen, Ravintola 
Kaks Ruusua Oy. 

Kuva 34. Ravintola Kaks Ruusua -yrityksen seinään on maalattu mieltä kohottavia 
aforismeja. 
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Yhteistyössä kumppaneitten kanssa kyetään uusiutumaan: ”Tuotekehitystä on tehty mm. 
Tarinat elämään –hankkeen kanssa yhteistyössä, jossa oltiin mukana polkupyöräretken 
starttauspisteenä ja etappina.” Reijo Lappalainen, Haapaniemen matkailu Oy. ”Konsultti-
palveluita on ostettu matkailupuolelta Prime Groupin Kimmo Hellgreniltä. Hän on ollut 
Holiday Clubissa Venäjäpuolta vetämässä ja aikoinaan Årea Ruotsissa sekä IFissä ja 
Vattenfallissa jne.” Perttu Nousiainen, Runnin kylpylä Oy. !
Yhdellä yrityksellä on kumppanin kanssa yhteisiä työntekijöitä: ”Pohjois-Karjalan puolella 
oleva Hyvärilän nuorisokeskus on tiivis yhteistyökumppani. Esimerkiksi yhteiset työntekijät 
ovat osoitus tästä.” Jari Korkalainen, Metsäkartano. !
Oppilaitosyhteistyön yhteistyökumppanina mainitsi pari yritystä: ”Oppilaitokset ovat aina 
olleet myös tärkeä yhteistyökumppani, heiltä tulee harjoittelijoita ja näiden harjoittelijoiden 
kotimaasta tullaan myös tutustumiskäynneille. Ulkolaisia opiskelijoita on tullut YSAlta. 
Muun muassa Tunisiasta on tullut harjoittelija, joka sittemmin jäi yritykseen työntekijäksi.” 
Reijo Lappalainen, Haapaniemen matkailu Oy. !
Lisäksi mainittuja yhteistyökumppaneita ovat Savon yrittäjät, naisyrittäjät, Kuopion 
kaupunki, Olvi-säätiö, ELY-keskus ja Navitas Kehitys. !
 

Kuva 35. Haapaniemen matkailuyrityksen isäntä Reijo Lappalainen tarkastelee tiluksia. !!!!!!!!
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4. LUOVA ALA !!
Luovien alojen yritykset valittiin mukaan Sisä- ja Ylä-Savon alueilta. Selvityksessä on 
mukana kahdeksan yritystä. Raporttiin on koottu näiden yritysten yhteistyö eri tahojen 
kanssa. Yhteistyö on jaoteltu markkinointiyhteistyöksi, yhteistyöksi matkailuyritysten 
kanssa ja muuksi yhteistyöksi. !!
4.1. Markkinointiyhteistyö!!
Markkinointia yritykset tekevät omien nettisivujensa ja Facebook-sivujen ja sanomalehtien 
mainosten ja juttujen avulla. Yhdellä yrityksellä on lisäksi oma blogi. Yksi myy tuotteitaan 
nettihuutokaupan, E-Bayn välityksellä. Yhdellä yrityksellä on oma myymälä Kuopion 
keskustassa. Kolmella yrityksellä myymälä on studion yhteydessä ja tämän lisäksi kolmella 
on studion vieressä näyttelytila. Oman alan messuilla käy kolme yritystä seitsemästä, 
yhden yrittäjän mukaan asiakkaita tulee hänelle siten, että kun ihmiset näkevät hänen 
tuotteitaan, he etsivät yhteystiedot netistä ja ottavat häneen yhteyttä. Kyseisellä 
alatoimialalla ei ole monta toimijaa Suomessa. Käsityöyrittäjien tuotteita on esillä alan 
myymälöissä esimerkiksi Kuopiossa, Kiuruvedellä ja Suonenjoella sekä näyttelyissä.  

Kuva 36. Jenni Linnovella on myymälä yrityksen yhteydessä Siilinjärven Pöljällä. !!!!!
Sivu �36



”Myytävät tuotteet ostetaan loppuun parhaillaan puolessa tunnissa. Facebook on näiden 
tuotteiden myyntikanavana hyvä, sitä kautta asianharrastajia tavoittaa muutaman tuhat 
kerralla. Ebay on hyvä kanava myydä keijuveistoksia. Kun on tehnyt useita vuosia 
keijuveistoksia, myös tilaustöitä keijuista tulee jonkun verran. Asiakkaina ovat 
keijuveistosten keräilijät.” Anna-Mari Kaipainen, Tmi Mollamari. !!
4.2. Yhteistyö matkailuyritysten kanssa!!
Yksi yrittäjä toimii designyrityksen pyörittämisen lisäksi matkailuyrittäjänä kyläkahvilassa ja 
on tuotteistanut luovien alojen työpajoja matkailuyrityksen palveluiksi. Tuotteistaminen on 
vahvoilla kyläkahvilassa muutoinkin: ”Tyky-toimintaa Kyläpaikassa oli kolmen ryhmän 
verran ja toivon, että toiminta pyörii jatkossakin sujuvasti. Tyky-päivänä tehtiin muun 
muassa ikkunatauluja lasipohjalle mosaiikkitekniikalla sekä decoupage-tekniikalla. Uusia 
tuotteita on myös suunnitteilla: lähiruokakori, jonka asiakkaat voivat tilata Kyläpaikan 
kautta viikoittain. Paikalliset luomumunat, ruisleivät, ym. tilattaisiin lähiympäristön 
tuottajilta/tekijöiltä.” Sanna Rissanen, Minnea Design Ky. !
Minnea Designin lisäksi neljä muuta yritystä on tehnyt yhteistyötä matkailijoitten kanssa 
joko viemällä työpajatyyppisen tuotteen matkailuyritykseen tai ottamalla matkailijat vastaan 
omassa kodissa: ”Matkailuajatus on ollut useammassa yhteistyössä mukana, tällöin koti 
on ollut erilaisten ryhmien tutustumiskohteena. Yhtenä kesänä kävi rättisitikkaporukka. 
Heillä on joka kesä tapahtuma nimeltä ’Kujjeilut’, jossa osallistujat ajavat tehtävärastilta 
toiselle. Rakensin kuistin nukkekotiin sittariaiheisia yksityiskohtia jotka matkaajien piti 
löytää.” Anna-Mari Kaipainen, Tmi Mollamari. 

Kuva 37. Tmi Mollamarin yrittäjä Anna-Mari Kaipainen kotinsa edustalla Kerkonkoskella. 
Kesällä pihan puutarhassa kukkivat sadat eri perennalajikkeet. 
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”Työpaikka toimii myös matkailukohteena. Tulijat ilmoittavat tulostaan erikseen. Olisi aivan 
loistava juttu, jos kerralla tulisi isompi ryhmä kerralla. Hullu hatuntekijä voi ottaa ryhmät 
vastaan ja elämyksellisyys on räätälöitävissä kokonaisuuteen.” Minna Suuronen, Minna 
Suuronen Oy. !!
4.3. Muut yhteistyötahot!!
Muita luovien alojen yrittäjien yhteistyökumppaneita ovat tavarantoimittajat ja 
jälleenmyyjät, alihankintakumppanit, painopaikat, yrittäjäystävät, esimerkiksi muut luovien 
alojen yrittäjät. Alueen muut yrittäjät ja asukkaat, Suomen yrittäjät ja Savon yrittäjät. Yksi 
yrittäjä kertoi, että tuotekehitystyötä tehdään saman alan kollegojen kanssa yhteistyössä ja 
kaksi yrittäjää on mukana tuotekehityshankkeessa. Osuuskuntayhteistyötä kollegoiden 
kanssa kertoi tekevänsä kaksi yrittäjää, he ovat eri osuuskunnan jäseniä. Muita 
yhteistyökumppaneita mainitiin: kuvataideyhdistykset, kunta ja Jyväskylän Yliopisto. !
”Tiimiakatemian ja Rautalammin yhteistyö on tuonut Rautalammille nuoria yrittäjiä. 
Tiimiakatemialaiset tekevät aina maailmanympärysmatkan viimeisenä vuotena ja tämä tuo 
KV-kontakteja myös Rautalammille.” Jarna Kaplas, Rautalampi HUB Oy. 

Kuva 38. Taiteilija Anna Wildrosen (Pike Toiviainen) työpajoissa syntyy taiteilijan 
kehittämän tekniikan mukaisia tuotoksia.  !!!
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5. JOHTOPÄÄTELMIÄ!!
On tärkeää, että asetetaan tavoitteita. Jonkun täytyy rohjeta tehdä tämä. Ruotsissa Carl 
Bildt sanoi 2007, että tulevaisuudessa Ruotsi tunnetaan hyvästä ruoastaan. Tuolloin 
asetettiin tavoitteet, kohdennettiin resurssit ja käärittiin hihat. Työtä tarvittiin, sillä 
alkuselvityksessä todettiin, että Ruotsin kulinarismi lepäsi Ikean lihapullien varassa. 
Tänään voidaan jo puhua ’Skandinaavisesta keittiöstä’ ja tästä on paljolti kiittäminen 
Ruotsia.  !
Miksei siis meilläkin? Suomessa Pohjanmaalla FoodWest Oy on jo parinkymmenen 
vuoden ajan myynyt palveluita elintarvikeyrityksille. Työ Etelä-Pohjanmaan ruokamaa-
kunnan hyväksi aloitettiin hankkeella vuosina 1996-1997. Tavoitteeksi asetettiin tuolloin 
selvittää, löytyykö alueelta riittävästi yrityksiä, jotka tarvitsevat tarjottavia ostopalveluita. Ja 
niitähän löytyi. Kehitystyön tuloksena FoodWest työllistää nyt, 2014, 25 ammattilaista ja 
palvelut keskittyvät yritysten tuotekehitykseen ja tuotteiden kuluttajatutkimuksiin. 
FoodWest Oy:n 800m2 koetehdasta laajennetaan yli kolminkertaiseksi, 2600m2:iin sillä 
sen käyttöaste on jo nyt yli 100%. Suunnitelmissa on myös kuluttajakäyttäytymiseen 
keskittyvän ravintolamaailman ja kaupan rakentaminen, joissa piilotetut tallennelaitteet 
seuraavat kuluttajien käyttäytymistä. Vastaavia kuluttajarajapinnan tutkimusyksiköitä ei 
muualta maailmasta löydy. !
Yritysten edustajien mukaan Pohjois-Savon maaseutustrategian visio on mahdollinen 
mutta myös yritysten tulee tuolloin sitoutua tavoitteisiin. Aivan kuten Olvi OyJ:n Olli 
Heikkilä totesi, yritysten tulisi käyttää pohjoissavolaisia raaka-aineita. Tätä katsantokulmaa 
tulee laajentaa ja pyrkiä monimuotoiseen yhteistyöhön yritysten välillä muutoinkin.  !
Tuoreverkko Oy vihannespuolella on näyttänyt hyvin esimerkkiä ja mallia yhden toimialan 
yhteistyöstä. Vaikka kyseessä on markkinointi- ja myyntiyritys, on toiminnan jatkuvuus ja 
toimijoiden luottamus lunastettu monipuolisella kehitystyöllä. Marjapuolella vastaavalla 
tavalla toimii Pakkasmarja Oy. Toiminnan kannattavuutta ja kehitystyötä ajatellen on 
suurempi volyymi perusedellytys. Olisiko esimerkiksi villiyrttipuolelle mahdollista houkutella 
Pohjois-Savoon Tuoreverkon ja Pakkasmarjan periaatteella toimiva yritys ja yrittäjä? 
Vientitoimintaa ajatellen villiyrttiyritystoiminta vaatii yhteistyötä yli maakuntarajojen.  !
Matkailu- ja luovien alojen yritysten yhteistyö on luontevaa, tarpeesta nousevaa 
yhteistyötä. Tämä tuli selvästi esiin sekä matkailu- että luovien alojen yritysten 
haastatteluissa. Alueen vahvimpia matkailuyrityksiä lukuun ottamatta yhteistyö on 
kuitenkin vielä melko hapuilevaa ja satunnaista. !
Lopuksi voi todeta, että tarvitsemme yhteisen tahtotilan kohden yhteistä visiota sekä 
koordinointia kohden tätä tavoitetta. Ja näinhän rahoittatahot ovat tahtotilansa 
ilmaisseetkin. Kuinka askelmerkit tai välietapit asetetaan ja kuinka niitä rahoituksen 
puolelta kohdennetaan, jää nähtäväksi.  !
Tämän selvityksen mukaan elintarvikeyritysten kuumimmat tarpeet on koottu seuraavalle 
sivulle: !!!!!!
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 !
Kuva 39. Elintarvikeyritysten kuumimmat tarpeet. !!!!!!!!!!!!!!
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! !
Tarvitaan jatkajia eläköityville yrittäjille ja uusia yrittäjiä. !!
Tarvitaan ammattitaitoisia ja sitoutuneita työntekijöitä elintarvikeyrityksiin. !!
Tarvitaan maalaisjärkeä lakipykälien noudattamisessa ja malttia uusien    
asetusten ja lakien säätämisessä. !!
Tarvitaan rohkeutta ja apua kansainvälistymisessä ja viennissä - 
markkinointiyhteistyötä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. !!
Tarvitaan tukea yritysten yhteistyöhön, sen avaamiseen ja uusien 
yhteistyömallien luomiseen. !!
Tarvitaan paikallisten elintarvikeraaka-aineiden käytön lisäämisen 
edistämistä mm. ravintoloissa ja laitoskeittiöissä. !!
Tarvitaan markkinointi- ja logistiikkayritysyhteistyötä pk-sektorin 
elintarvikeyrittäjien kesken. !!
Tarvitaan tukea koko ruokaketjun yhteistyöhön jotta maaseutuvisio 
toteutuu. !
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