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FOODWEST 

• Elintarvikekehityksen edelläkävijä – vakaa, riippumaton ja luotettava 

asiantuntijayritys 

• Perustettu vuonna 1995 

• Valtioneuvoston nimeämä Elintarvikekehityksen osaamiskeskus v. 1999 alkaen 

• Työntekijöinä 26 asiantuntijaa 

• Toimipaikat Seinäjoella ja Tampereella 

 

 



FOODWESTIN KAUPALLINEN TOIMINTA 

• Tuotekehitys 

Ideasta kilpailukykyiseksi tuotteeksi tehokkaasti ja taloudellisesti. 

Palveluilla useita syvyysasteita lisäresursseista  konsultointiin ja kokonaisvaltaiseen 

uuden tuotteen kehittämiseen. 

• Markkinatutkimus 

Markkinoille kilpailukykyinen ja toimiva tuote riskit halliten ja onnistuneesti 

lanseeraten.  

Laaja palveluvalikoima tuotetestauksesta kuluttajakäyttämiseen ja yrityksen 

viestintään erillis- tai yhteistutkimuksilla. 

• Laadunhallinta 

Laadukkaan määräysten mukaisen tuotannon ja tuotteen elinkelpoisuuden 

varmistaminen. 

Palvelut kattavat koko tuotantoprosessin teknisistä tiloista laatujärjestelmiin ja 

pakkausmerkintöihin. 

 



ELINTARVIKEKEHITYKSEN KLUSTERI 

• Seinäjoki, Foodwest  

• Jokioinen, MTT  

• Turku, Functional Foods Forum 

• Kuopio Innovation  

• Helsinki, Viikki Food Centre 

 

Visio 2013: Elintarvikekehityksen klusteri on vuonna 

2013 Suomen merkittävin elintarvikealan kehittäjä, 

jonka yhteistyö tutkimuksen, kehityksen ja yritysten 

kanssa tuottaa kasvua, kansainvälistymistä ja uutta 

liiketoimintaa koko toimialalle. 



KLUSTERIN KÄRKITEEMOJA 

Ruokaturvallisuus Puolukka, superfruit Baltic Sea Region 

Human Security Vastuullisuus Ennakointi 



ETELÄ-POHJANMAA -

RUOKAMAAKUNTA 

• Etelä-Pohjanmaalla vahvat perinteet ja osaaminen 

alkutuotannosta elintarvikejalostukseen sekä elintarvikealan 

kone- ja laiterakennuksesta koulutukseen ja tutkimukseen 

 

• Maakunnassa kaksi alaan liittyvää osaamiskeskusta: 

 Elintarvikekehitys (Foodwest Oy) 

 Älykkäät koneet (Frami Oy) 



RUOKAPROVINSSI – YHTEINEN TAHTO 

• Yhteistyö ruoka-, hyvinvointi- ja liikuntasektoreiden ympärillä 

• Tarkoituksena profiloida Etelä-Pohjanmaa hyvinvoinnin maakuntana 

• Kansallisen ja kansainvälisen verkoston ylläpito 

 

 

 

• Johtavan ruokamaakunnan näkyvä ja konkreettinen maamerkki 

• Kokoaa alan keskeiset toimijat yhteen 

• Tarjoaa monipuoliset laboratorio- ja living lab –palvelut sekä 

elintarvikeprosessiteknologiaan liittyvän laitekannan  

• Tulevaisuuden ravintola 

 

 

RUOKAPROVINSSITALO 



STRATEGINEN TAUSTATUKI 

• Maakuntaohjelma tukee vahvasti 

elintarvikeketjun kehittämistä: 

Etelä-Pohjanmaan kehitetään 

ruokamaakuntana sisällöllisesti sekä 

markkinoinnin keinoin yhdistäen ruoka, 

hyvinvointi, liikunta, kulttuuri ja matkailu. 

Lisäksi edistetään Ruokaprovinssitalon 

toteutumista. 

 

• Seinäjoen kaupungin elinkeinostrategia: 

Visio 2015: Seinäjoki on Suomen kehittynein 

elintarviketuotantoalue,  jossa on otettu 

huomioon perheviljelmätaustainen 

kannattava elinkeinotoiminta, bioenergian 

hyödyntäminen ja puhdas ympäristö. 

 



HANKETOIMINTA ON VAHVAA 

• Kehittyvät uudet markkinat: Itämeren alue, Kiina ja Venäjä  

• Origo - Läpinäkyvyys ja jäljitettävyys pienten elintarvikeyritysten strategioissa 

• Vastuullisuusviestinnän vauhditushanke 

• TULUS – strategisia kehitystoimia pk-elintarvikejalostajille 

• LT-inno – luonnontuotealan teemaverkoston kehittämishanke 

• KUMURU-hanke käynnissä (kulttuurin-musiikin-ruoan yhdistäminen) 

• Monipuolista toimintaa marjajalostajien kanssa  

• Uudet Ruokaprovinssi-hankkeet alkamassa 

 



TÄRKEITÄ TEEMOJA 

• Metsämarjat, sienet ja pakuri 

• Metsän muut mahdollisuudet kuten kerkät ja mahla 

• Uudet avaukset kuten pellava ja tyrni 

• Ruokaperunasta yli puolet tuotetaan Pohjanmaalla 

• Tärkkelysliiketoiminta kuten peruna ja ohra 

• Kansainvälistyminen 

– Human Security Finland 

– Food Safety ja FSMF ry (Finland Safety Management ry) 

– BSR (Baltic Sea Region) 

– ProdExpo-messut Moskovassa helmikuussa 2013 (Food from Finland –brändi) 

– Japanin kontaktit 



YRITYKSILLE ON TARJOLLA APUA 

• Epanet-professuurit  

– Kuluttajan käyttäytyminen, elintarvikekehitys, logistiikka, elintarvikkeiden turvallisuus, 

lasten ja nuorten terveyden edistäminen, yrittäjyys  

• Eriasteinen koulutus 

– Sedu, SeAmk, täydennys- ja aikuiskoulutus  

– Laaja hanketoiminta yritysten tarpeiden mukaisesti sisältäen koulutus-, tutkimus- ja 

yrityskohtaiset hankkeet 

• Osaavia organisaatioita koko elintarvikeketjun osalta, mm. koulutus, tutkimus, konsultointi 

• Logistinen keskittymä ja nopea yhteys Helsinkiin 

– Jakelukuljetuksissa isojen yritysten tavaravirta turvaa tiheän kuljetusvirran kaikkiin 

merkittäviin asiakaspintoihin 

 



YHTEYSTIEDOT 

www.foodwest.fi 

www.elintarvikekehitys.fi 
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