
KESTÄVÄ RUOKAHÄME -
HANKKEEN
KESKIVIIKKOTUOKIO 
16.3.2022 
KLO 15-15.30 TEAMS

Hankkeen kuukausittainen 
ajankohtaiskatsaus. Aiheena 
yrityskohtaiset ympäristökartoitukset 
opiskelijayhteistyönä.



TILAISUUDEN SISÄLTÖ
▪ Lyhyt hanke-esittely

▪ Yrityskohtaiset ympäristökartoitukset; hiilijalanjälkilaskentaan sekä ympäristö- tai 
vastuullisuusraportointiin tarvittavien lähtötietojen tilannekartoitus 

▪ Ilmoittautuminen ympäristökartoituksiin

▪ Ajankohtaiset toimenpiteet

▪ Keskustelua, kysymyksiä

Materiaali tulee jakoon www.hamk.fi/kestäväruokahäme sivulle. Chat on käytössä 
webinaarin aikana.

http://www.hamk.fi/kestäväruokahäme


TAVOITTEENA KESTÄVÄ HÄMÄLÄINEN 
RUOKAJÄRJESTELMÄ

▪ Toiminnassa keskitytään jalostaviin elintarvikeyrityksiin, joilla on halu ja valmius 
lähteä viemään asioita eteenpäin omassa toiminnassaan tai yhdessä toisten 
yritysten kanssa hankkeen aikana ja hankkeen jälkeen.

▪ Yrityksille on valmisteltu kuusi kehittämispolkua, teemaa, jotka pureutuvat 
kestävään ruokatuotantoon eri näkökulmista. 

▪ Rahoitus Hämeen ELY-keskukselta EU:n maaseuturahastosta.

▪ Toteuttajina HAMK Bio ja ProAgria Etelä-Suomi ry.



TEEMAT KESTÄVÄÄN RUOKATUOTANTOON
1. Paikallinen ruokatuotanto 

ruokamaakunnan vahvistajana

2. Kansainvälisyysosaaminen (Sustainable 
Häme food) – kansainvälistymisen monet 
mahdollisuudet ja oman osaamisen 
esiintuominen

3. Siirtyminen hiilineutraaliin yritystoimintaan 
- hiilijalanjälkilaskennan hyödyntäminen 
elintarvikealan yritystoiminnassa

4. Ympäristöraportointi ja 
vastuullisuusviestintä 

5. Siirtyminen elintarvikkeiden 
luonnonmukaiseen jalostamiseen

6. Elintarvikkeiden ravitsemus ja kuluttajan 
hyvinvointi yrittäjän näkökulmasta

Terveelliset 
elintarvikkeet

Ruokamaakunta
-identiteetti



TEEMARYHMIEN TOIMINTA AJALLISESTI

Hämäläinen ruokamaakuntaidentiteetti 2022-2023

Vastuullisuusviestintä s2022-k2023

Luomuelintarvikkeet s2022-s2023 

Kansainvälisyysosaaminen 2022

Hiilijalanjälki s2022-k2023

Terveelliset
elintarvikkeet k2023

Kevät 2022 Syksy 2022 Kevät 2023 Syksy 2023



OPISKELIJAYHTEISTYÖ YRITYSTEN  APUNA



YMPÄRISTÖRAPORTOINTI JA 
VASTUULLISUUSVIESTINTÄ - TEEMA
▪ Tarkoituksena on rakentaa mukaan lähteville yrityksille pohjaa 

vastuullisuussuunnitelmaan tai ympäristösuunnitelmaan

▪ Vastuullisuussuunnitelman keskeiset sidosryhmät, vastuullisuusteemat, tavoitteet ja 
mittarit luodaan yhteistyössä opiskelijoiden ja yrityksen kanssa

▪ Mukaan lähtevien yritysten kanssa aloituspalaveri viikolla 43 (ZOOM/ TEAMS –
etäyhteydellä) esim. tiistai 25.10., torstai 27.10. tai perjantai 28.10. aamupäivällä.

▪ Väliesittelyt yrityksille noin puolessa välissä esim. viikolla 47

▪ Toteutus: HAMK Kestävän kehityksen koulutusohjelman opiskelijat osana
Ympäristöjohtamisen opintokokonaisuutta.



MITÄ YRITYKSELTÄ TARVITAAN / TOIVOTAAN?
▪ Yhteyshenkilö(t), yhteydenpito opiskelijoiden (ja opettajien) kanssa yhteistä TEAMS alustaa 

käyttäen (mahdolliset opiskelijatiedustelut projektiin liittyen, sovittujen palaverien välissä)

▪ Yritysten toiveista riippuen aiemmin toteutettujen sidosryhmä- ja asiakaskyselyiden tuloksia sekä 
muita tarpeellisia dokumentteja ja selvityksiä esim. jätemäärät, energiakulutus, vedenkulutus, 
hankinnat, liikkuminen, ympäristötoimenpiteet…

▪ Jos opiskelijat tekevät kyselyitä esim. sidosryhmille, tarvitaan yritykseltä apua kyselyn 
lähettämiseen

▪ Yhteiset sovitut ohjauspalaverit opiskelijoiden ja opettajien kanssa (ehdotetut ajankohdat 
edellisellä dialla)

▪ Yrityksen toivoma lopputuotos ja sen visuaalinen ilme, onko tiettyjä toiveita väreistä, logosta?

▪ Kirjallinen sopimus opiskelijoiden kanssa tarvittaessa, jos käsitellään salassa pidettävää materiaalia

▪ Opiskelijatöitä ohjaavat kestävän kehityksen lehtorit Sanna Hakkarainen (050 574 5480, 
sanna.hakkarainen@hamk.fi) ja Eija Raimovaara (046 922 6388, eija.raimovaara@hamk.fi)
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Esimerkkejä aiemmin opiskelijatöinä tehdyistä työkaluista yrityksille 
(lähetämme pyydettäessä näistä lisämateriaalia)

Yrityksen SDG-tavoitteet 
Esimerkki tavoitteiden asettamisesta ja seurannasta
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Esimerkit jatkuvat…



SIIRTYMINEN HIILINEUTRAALIIN YRITYSTOIMINTAAN -
HIILIJALANJÄLKILASKENNAN HYÖDYNTÄMINEN 
ELINTARVIKEALAN YRITYSTOIMINNASSA
Ko. teema on kolmivaiheinen prosessi 1-3, jota viedään eteenpäin yritys-opiskelijayhteistyönä syksyn 2022 ja 
kevään 2023 aikana:

1) Hiilijalanjäljen laskennan perusteet ja rakenne selville yrityksen osalta

▪ Keskeisten hiilijalanjäljen teemojen ja aihealueiden tunnistaminen omassa toiminnassa

▪ Suurimpien päästölähteiden kartoittaminen

--> Kartoituksella yritys saa hiilijalanjäljen laskennan perusteet ja pohjatiedot yritykselle sekä ymmärryksen siitä mitä 
tietoa ja millaisessa muodossa yrityksen tulisi toiminnastaan kerätä tarkan hiilijalanjäljen laskemiseksi

--> Virallisen hiilijalanjäljen laskennan kustannusten pieneneminen

--> Yrityksen sitoutuminen 2 työpäivää (opiskelijoiden vierailu yrityksessä sekä tietojen kartoittaminen)

2) Toimintasuunnitelma hiilijalanjäljen pienentämiseen

--> Keskeisten teemojen ja aihealueiden ympäriltä yritys saa konkreettisia toimintaehdotuksia hiilijalanjäljen 
pienentämiseen

--> Yrityksen sitoutuminen 1 työpäivä

3) Hiilikompensaatioiden hyödyntäminen

--> Hiilineutraalien elintarvikkeiden tuottaminen markkinoille ja hiilikompensaation kustannusarvio yritykselle tietyn 
tuotteen tai ketjun tai koko toiminnan osalta

--> Yrityksen sitoutuminen 1 työpäivä



AJANKOHTAISTA – RUOKAMAAKUNTAIDENTITEETTI

To 24.3.2022 klo 14-16 webinaari (Teams)
Nimisuojalla tunnettuutta Lopen perunalle!

EU:n nimisuojajärjestelmän tarkoituksena on suojata elintarvikkeita ja maataloustuotteita 
vakiintuneen nimen väärinkäytöltä ja väärennöksiltä. Samalla tuotteelle on mahdollista saada 
nimisuojan avulla lisäarvoa. Vahvistaisiko nimisuoja esimerkiksi Lopen perunan brändiä? Mitä on jo 
tehty meillä ja muualla, onko nimisuoja mahdollisuus?

▪ Tervehdys ja esittäytyminen, Satu Nokkonen, Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset
▪ Mikä on EU:n nimisuojajärjestelmä?, Sanna Lento-Kemppi, Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset
• Suomalaiset nimisuojatuotteet, Satu Nokkonen, Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset
• Suonenjoen mansikka – Suojatun maantieteellisen merkinnän (SMM) hakeminen, Marja Niskanen, 

Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset
• Minkälaisia perunoita EU:n nimisuojajärjestelmään on hyväksytty ja millä kriteereillä, Marjo Särkkä-

Tirkkonen, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti
• Mitä ajatuksia nimisuoja herättää? Vapaata keskustelua
• Yhteenveto ja tilaisuuden päätös

Ilmoittaudu mukaan 22.3. mennessä tämän linkin kautta. Ilmoittautuneille lähetetään Teams -linkki. 
Yhteyshenkilö: Satu.Nokkonen@maajakotitalousnaiset.fi

https://tilaisuudet.proagria.fi/attend/pEro6?utm_source=emaileri&utm_medium=email&utm_campaign=Nimisuojalla+tunnettuutta+perunalle+-webinaari+24%2A3%2A2022&utm_content=u-4219994-49173000-2253164-8


AJANKOHTAISTA – KANSAINVÄLISYYSOSAAMINEN
Ke 30.3. klo 12-15 Tiirinkosken tehdas, Hämeenlinna 
Yritysvierailun tuotteistaminen ja markkinointi kansainvälisille 
asiakasryhmille

- Tiirinkosken tehtaan yritysesittely, Niina Toivonen

- Yritysvierailun tuotteistaminen kansainvälisille asiakasryhmille
Suomalainen ruoka on ainutlaatuinen yhdistelmä puhtautta, osaamista ja vastuullisuutta. Suomalaiset 
elintarvikealan tuotantoyritykset ja maatilat ovatkin suosittuja vierailukohteita ulkomaisille 
asiantuntijaryhmille. Toolbox Consulting Oy:n toimitusjohtaja Kari Halonen kertoo miten yritysvierailu 
tulisi tuotteistaa ja mitä siinä olisi otettava huomioon. 

- Yritysvierailutuotteen markkinointi DataHubin kautta
Verkkonäkyvyys on tärkeä osa tuotteen saavutettavuutta ja näkyvyyttä. Visit Finland on rakentanut 
kansallisen DataHub tietokannan mahdollistamaan suomalaisen matkailutuotetiedon hyödyntämisen 
useissa eri kansainvälisissä ja kotimaisissa digitaalisissa kanavissa. Kanta-Häme on maakuntana 
ensimmäisten joukossa ottanut avoimeen rajapintaan perustuvan tuotetiedon käyttöönsä Visit Häme -
sivustolle.  Linnan Kehitys Oy:n matkailukoordinaattori Annamaria Laine esittelee DataHubia ja kertoo 
sen käytöstä.

Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Forssan Yrityskehityksen kanssa.  Ilmoittaudu 23.3. mennessä; 
Sanna.Lento@hamk.fi



ILMOITTAUDU MUKAAN TOIMINTAAN !
▪ Ilmoittaudu mukaan täyttämällä lomakkeen tiedot. 

▪ Kerro myös halukkuutesi oman toimintasi kehittämiseen osana opiskelijayhteistyötä. Sinulla on mahdollisuus saada 
yrityskohtaista tukea vastuullisuussuunnitelman laadintaan, viestintään (myös kansainvälisesti) sekä 
ympäristötietojesi lähtökartoitukseen.

▪ Voit kertoa myös omia toiveitasi ja tavoitteitasi.

▪ Voit päivittää tietojasi myöhemmin täyttämällä ja lähettämällä lomakkeen uudestaan.

▪ Voit osallistua myös yksittäisiin tapahtumiin, mutta parhaimman hyödyn saat sitoutumalla ko. teeman 
toimenpiteisiin. Yksittäisiin tapahtumiin ilmoittaudutaan sen järjestäjälle.

▪ Osallistuminen on ilmaista. 

▪ Kaikille kiinnostuneille on käytössä myös Kestävä RuokaHäme Teams-ryhmä. Se on tarkoitettu 
tiedonvaihtoon, verkostoitumiseen ja teemaryhmien toimintaan, sekä yrityksille että sidosryhmälle.

▪ Kestävän RuokaHämeen keskiviikko on noin kerran kuukaudessa järjestettävä ajankohtaiskatsaus, joka 
pidetään verkossa. Avoimet Teams-linkit löytyvät hankkeen kotisivuilta. Seuraava Kestävän RuokaHämeen 
keskiviikko on 20.4. klo 15. Aiheena sidosryhmätyö.

https://forms.office.com/r/FdgdY1EgCK


YHTEYSHENKILÖT 

Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK)

Sanna Lento

p. 040 509 6443

Sanna.Lento@hamk.fi

www.hamk.fi/kestäväruokahäme

#kestäväruokahäme

ProAgria Etelä-Suomi ry

Tuula Repo 

p. 040 588 0958

Tuula.Repo@proagria.fi

http://www.hamk.fi/kestäväruokahäme

