
elintarviketurvallisuudesta ruokaturvaan

Ruoan riittävän määrän ja laadun varmista-
minen on globaali ongelma – tutkimusta, 
kehitystyötä ja kaupallistamishankkeita on 
tehtävä yli rajojen, jotta alati kasvaviin haas-
teisiin pystyttäisiin vastaamaan. 

suomalaiset ovat edelläkävijöitä niin 
elintarviketurvallisuuden kehitystyössä 
kuin alan yritysten verkottumises-
sakin. yksi konkreettisimmista 
esimerkeistä on kansalli-
sen elintarvikekehityksen 
osaamisklusterin toimin-
nan kautta syntynyt 
Food safety mana-
gement Finland 
ry, joka edistää 
koko suomalaisen 
elintarviketurval-
lisuusosaamisen 
vientiä maail-
malle. 

– esimerkiksi 
elintarvikkeiden mikro-
biologisen laadun, hygie-
nian, kylmäketjun ja yleisen 
jäljitettävyyden suhteen suoma-
lainen osaaminen on jo osoittanut 
maailmanluokan tasonsa, kertoo Food 
safety mangement Finland ry:n hallituk-
sen puheenjohtaja Jukka lähteenkorva.
 
– tulevaisuuden haasteet ulottuvat entis-
tä enemmän ruokaturvaan ja sitä kautta 
elintarviketurvallisuuden lisäksi myös ruo-
an ravitsemuksellisen laadun varmista-
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miseen, toteaa kuopio innovation oy:n 
kehitysjohtaja Marja-leena laitinen. 

Food safety management Finland ry te-
keekin aktiivista yhteistyötä inhimilliseen 

turvallisuuteen keskittyvän Human secu-
rity Finland -verkoston kanssa. verkosto 
yhdistää useita osaamisaloja ja -kluste-
reita, tavoitteenaan edistää suomalais-
ten yritysten ja osaajien yhteistyö- ja 

liiketoimintamahdollisuuksia kehittyvissä 
maissa ja kriisialueilla. 

tulevaisuuden Haasteet entistä 
monimuotoisemPia

ruokaturva on yksi inhimillisen turvalli-
suuden osa-alue. maailmanlaajuiset 

trendit ja ruokaturvaan liittyvät 
kriisit osoittavat, että tarvetta 

elintarviketurvallisuutta ja 
ravitsemusta yhdistävälle 

osaamiselle ja verkot-
tumiselle on jatkossa 

yhä enemmän.
– Globaalien raaka-
ainemarkkinoiden 
hallinta, ali- ja yli-
ravitsemus sekä 
ilmastonmuutok-
sen aiheuttamat 
ongelmat ruu-
an tuo tannossa 
viittaavat yhä 
laajempiin ja mo-

nimuotoisempiin 
haasteisiin, marja-

leena laitinen toteaa. 

kansainvälisillä mark-
kinoilla menestyäkseen 

ruokaturvaosaamisen ja 
teknologioiden yhteiskonseptin 

on katettava koko elintarvikeket-
ju, sen teknologiat ja vahva ravitse-

musosaaminen. on selvää, että tällöin 
ei alueellisen tason yhteistyö suomessa 
riitä –juuri siksi toimintaa tehdään val-
takunnallisen klusterin puitteissa ja jopa 
yhteistyössä eri toimialojen kanssa.
– tehokas verkottuminen on suomalais-
ten yritysten ainoa keino päästä mukaan 
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esimerkiksi kansainvälisiin kriisinhallinta- 
ja kehitysyhteistyöprojekteihin. 

kauPalliseen menestykseen ei 
ole oikotietä

suomalaisen elintarviketurvallisuusosaa-
misen läpilyönti tehtiin shanghain maa-
ilmannäyttelyssä vuonna 2010. silloin 
klusteri oli näkyvästi esillä kirnu-pavil-
jongissa, saavuttaen laajalti huomiota ja 
kiinalaisten markkinoiden kiinnostuksen. 
kaupallistaminen ei kuitenkaan tapahdu 
hetkessä – jukka lähteenkorva toteaakin, 
että monen vuoden pitkäjänteisen työn-
teon tuloksena varsinainen liiketoiminta 
kiinan markkinoilla on käynnistynyt laa-
jemmin vasta nyt.
– osaamisen ja teknologioiden kau-
pallistaminen ja konseptointi edellyttää 
paljon kansallista yhteistyötä. lisäksi 

tarvitaan tiivistä toimintaa sekä koti-
maan että kohdemaan viranomais-
ten kanssa, samoin koulutus on syytä 
hallita. suhteiden on oltava kunnossa 
ja yritysten välisiä tapaamisia edelly-
tetään todella paljon. Pitkäjänteinen 
toiminta on välttämätöntä, sillä ihanne-
tapauksessakin kansainvälistymiseen 
liittyvä prosessi voi viedä useita vuosia. 

– kun ajattelee esimerkiksi kiinaa mark-
kina-alueena, on selvää että tehokasta 
verkottumista tarvitaan, jotta pystytään 
osoittamaan uskottavia ja kriittiseltä mas-
saltaan tarpeeksi isoja kokonaisuuksia. 
verkostoyhteistyö tarjoaa toimijoille tun-
tosarvia ympäri maailman, tehokkaan 
tiedonvaihtokanavan sekä informaatio-
lähteen esimerkiksi uusista trendeistä 
ja tarpeista. yksi yritys ei millään pysty 
kaikkeen tähän, ja suomalaisten osaa-
jien yhteistyö onkin ollut ilahduttavan 

avointa ja tuloksellista, marja-leena lai-
tinen toteaa.

kiinan jälkeen seuraavat painopiste-
alueet näyttäisivät olevan venäjä ja 
keski-aasia. sinne ollaan paraikaa muo-
dostamassa osaajien verkostoja ja tun-
nustelemassa yhteistyömahdollisuuksia 
paikallisten toimijoiden kanssa. 


