Ruokaketjun kertaluonteinen hankehaku
Syksy 2017

Painopiste 1: Hankkeet oltava toteutettuina ja raportoituna syksyyn 2020 mennessä.
Painopisteet 2–4: Hankkeiden oltava raportoituina niin, että Mavi ehtii käsitellä ne 31.12.2019
mennessä.

PAINOPISTEET
1. Elintarvikeviennin koulutusohjelma
Hankkeelta edellytetään seuraavia asioita:
• vähintään 30 opintopisteen laajuisen, ammattikorkeakoulutasoisen tai vastaavan (hakijan
todennettava) erikoistumiskoulutuksen suunnittelu ja toteutus
• sisällössä huomioitava vahvojen elintarvikevientimaiden benchmarkkaus, elintarvikeviennin
ohella elintarvikeprosessien ja -teknologian vienti sekä markkinointiviestintä kansainvälisissä
yhteyksissä
• koulutuksessa tulee hyödyntää sekä elintarvikealan että muiden alojen vientiin
erikoistuneita ulkomaisia sekä suomalaisia asiantuntijoita
• koulutuksen pitää sisältää riittävästi lähiopetuspäiviä
• ammattikorkeakoulujen yhteistyö koulutuksen järjestämisessä katsotaan eduksi
• tieto koulutettavien määrästä
• suunnitelma koulutuksen jatkumisesta hankkeen päättymisen jälkeen
• koulutukseen valittavilla tulee olla riittävät tiedot ja taidot opintoja varten.
• jos koulutukseen hakeutuvia on enemmän kuin voidaan kouluttaa, etusijalle voi asettaa
koulutettavan, jolla on elintarvikealan osaamista
• koulutus on osallistujille maksutonta
2. Kotimaisen vilja-, öljy- ja valkuaiskasvisektorin kehittämishankkeet
A) Toimialan verkostoitumis- ja yhteistyöhanke, johon on sisällytettävä seuraavat asiat:
• kokoaa toimintaansa laaja-alaisesti vilja-, öljy- ja valkuaiskasviketjun toimijoita
panostuottajista jalostavaan teollisuuteen.
• tiivis yhteistyö tutkimus- ja neuvontajärjestöjen kanssa sekä eri etujärjestöjen mukanaolo
• hankkeeseen liittyvät toimijat ovat hankkeessa mukana aktiivisesti ja panostavat
hankkeeseen myös rahallisesti
• hanketoiminnan on oltava riittävän laaja-alaista, jotta se hyödyttää myös muita sektoreita
kuten kotieläinsektoria
• hanketoiminnan on liityttävä muun muassa vilja-, öljy- ja valkuaiskasvialan yleisen
markkinatietämyksen ja alan sisäisen tiedonkulun lisäämiseen sekä kysyntä- ja
tarjontainformaation välittämiseen erityisesti viljelijöille
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sektorin keskinäisen vuorovaikutuksen ja yhteistoiminnan osalta toimintatapoja voivat olla
mm. työryhmät, kattava verkkotiedotus, seminaarit sekä yhteisesti laaditut oppaat ja
selvitykset
hankkeen tulee kehittää vilja-, öljy- ja valkuaiskasvien eri tuotantotapoja, tuotannon
kilpailukykyä ja riskienhallintaa sekä edistää alan toimia laadukkaan sadon tuotantoon.
Hankkeessa on myös selvitettävä ketjun yhteistyömalleja, edistettävä sopimustoimintaa
sekä kehitettävä kaupankäyntimuotoja ja jäljitettävyyttä (ml. näiden digitaaliset ratkaisut)
B) Viljan ja viljatuotteiden vientikäytäntöjen monipuolistamishanke, jossa:
kehitetään toimintamalleja, joilla alueen viljelijöitä ja elintarvikejalostajia sitoutetaan
vientituotantoon yhdessä vientitoimijoiden kanssa
voidaan tarpeen mukaan toteuttaa rajatulla alueella, jolla viljaa tuotetaan runsaasti ja sitä
halutaan tuottaa myös vientiin
on tärkeää, että siinä luotu toimintamalli olisi helposti otettavissa käytäntöön myös muilla
alueilla ja että siitä tiedotetaan
on suunnitelma hankkeen jatkumisesta hankkeen päättymisen jälkeen
3. Laatu- ja jäljitettävyysjärjestelmät
Hankkeelta edellytetään seuraavia asioita:
Edistetään sektorikohtaisesti laatu- ja jäljitettävyysjärjestelmiä, joilla saadaan todennettua
tietoa ruokajärjestelmän tarpeisiin ja jotka tuovat siihen selkeää lisäarvoa. Erityisesti tulee
huomioida raaka-aineen turvallisuus, ympäristö sekä eläinten terveys ja hyvinvointi. Laatuja jäljitettävyysjärjestelmissä tulee huomioida myös valmius erityistilanteisiin yhteistyössä
alan toimijoiden kanssa.
Lisätään tietoisuutta EU:n nimisuojajärjestelmästä tuottajista kuluttajiin asti. Avataan
nimisuojamerkkien merkitys tiedotustoimenpiteillä. Markkinointi- ja tiedotustoimenpiteiden
suunnittelussa ja toteutuksessa suositellaan käytettäväksi markkinointialan asiantuntijoita.
Kerrotaan jäsenmaiden hyvistä käytännöistä ja tuodaan ne kannustavalla tavalla esiin
toimijoille.
4. Tuottaja- ja toimialaorganisaatiot
Hankkeelta edellytetään seuraavia asioita:
Avataan tuottaja- ja toimialaorganisaatioiden merkitys ja kannustetaan niiden suunnitteluun
ja kehittämiseen tiedotustoimenpiteillä, mukaan lukien mallisopimusten kehittäminen eri
tuotantosuunnille ja eri osapuolten välille
tuottaja - teollisuus
tuottaja- kauppa (tuottaja-tukkukauppa)
(tuottaja-kuluttaja)

