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Julkisten ruokapalveluiden tekemät pienhankinnat voivat muo-
dostaa pk-yritykselle merkittävän osan yrityksen vuosittaisesta 
liikevaihdosta. Hankintoihin kannattaa etsiä yhdessä sopivia 
ratkaisuja ja tehdä kokeiluja. Maaseudunhankinnat.fi tarjoaa 
tietoa ja osaamista pk-yrityksille ja hankintayksiköille ammat-
tikeittiöiden toiminnoista ja julkisista hankinnoista. Yhteyshen-
kilö Sari Väänänen, sari.vaananen@sakky.fi, p. 044 785 4025

Luomun kysyntä kasvaa, siispä luomun käytöstä ja luomu- 
tuotteiden saatavuudesta kannattaa tehdä näkyvää. Luomua 
ravintola -palvelu tarjoaa yhteistyöverkoston koko ruokaketjun 
luomutoimijoille ja auttaa löytämään yhteistyökumppaneita 
luomutuotteiden saatavuuden ja tarjonnan parantamiseksi.  
www.luomuravintola.fi Yhteyshenkilö Anu Arolaakso, anu.
arolaakso.@sakky.fi,  p. 044 785 4048

Responsia auttaa yritystäsi rakentamaan käytännönläheisen, 
sertifioidun laatu- tai ympäristöjärjestelmän (esim. ISO 9001, 
ISO 14001, Ekokompassi, Green Office). Palveluja ovat myös 
vastuullisuuskartoitukset, yritysvastuuohjelmat sekä laatu- ja 
ympäristökoulutukset. Yhteyshenkilö Niina Suuronen, niina.
suuronen@responsia.fi, p. 0400 874661 

Yhden luukun neuvontapiste. Pyrimme löytämään ruoka- 
sektorin verkostojemme kautta kehittämis- tai tutkimus- 
tarpeisiin asiantuntijat ja osaajat Pohjois-Savosta, tai muualta 
Suomesta. Yhteyshenkilö Jenni Lappi, jenni.lappi@savonia.fi, 
p. 044 785 5353

Kuopion seutu on saanut arvostetun ERG-tunnustuksen 
vuodelle 2020 ensimmäisenä alueena Suomessa. ERG-tun-
nustuksen tuomaan näkyvyyteen liittyen kehitämme ja 
luomme pk-yritysten kanssa yrittäjyyttä, tapahtumia ja kou-
lutusta, joissa painottuu vastuullisuus, lähiruoan käyttö ja 
yritysten välinen yhteistyö. Yhteyshenkilö Henna Lehikoinen, 
henna.lehikoinen@savonia.fi, p. 044 785 6021

Ruokalaakson Savonian asiantuntijalta saa apua yrityksen elin-
tarviketeknologisiin haasteisiin. Haaste voi koskea esimerkik-
si laite-, tila- tai prosessisuunnittelua. Yhteyshenkilö Tommi 
Laaksonen, tommi.laaksonen@savonia.fi, p. 044 785 6089

Koevalmistustilat yrityksen tuotekehityksen apuna. Yhteys- 
henkilö Johanna Kekäläinen, johanna.kekalainen@savogrow.fi, 
p. 0207 464627
 
Tukea omavalvontaan. Yhteyshenkilö Petri Hanhineva,  
petri.hanhineva@savogrow.fi, p. 0207 464625

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän avulla organisaatiot ja 
tapahtumat voivat käytännönläheisesti ja pitkäjänteisesti 
tunnistaa ja hallita ympäristövaikutuksia, samalla paran-
taen riskienhallintaa ja kustannustehokkuutta. Annamme   
Ekokompassin rakentamiseen henkilökohtaista tukea ja 
valmiita työkaluja. Yhteyshenkilö Anu Salo, anu.salo@sakky.fi, 
p. 044 785 4019

Julkiset hankinnat
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Elintarviketeknologiset palvelut 

Elintarvikekehitys

Tutustu tarjontaan!

Pohjois-Savon ruokasektorin osaajat 
palveluksessasi

Kuluttajaymmärrys yritysten hyödyksi. Kuluttajatutkimus- 
palveluidemme avulla voit saada konkreettisia työkaluja  
liiketoiminnan kehittämiseen ja kilpailuedun saavuttamiseen 
tuotemarkkinoilla. Tutkittavia asioita voivat olla tuotteet tai 
palvelut, kuten elintarvikkeet, tuotepakkaukset ja -konseptit, 
ostokäyttäytyminen sekä kauppaympäristö. Yhteyshenkilö  
Johanna Kantala, johanna.kantala@savonia.fi, p. 044 785 6929   

Savonia Muotoilu tarjoaa suunnittelu- ja kehittämispalveluja 
ruokatuotannon, ruuan valmistuksen, ruokatuotteiden, ruuas-
ta nauttimiseen liittyvien tuotteiden ja ympäristöjen kehit-
tämisessä. Muotoilumenetelmien avulla voidaan kartoittaa 
ongelmia, tuottaa vaihtoehtoisia konsepteja ja tuottaa visuaal-
ista esittely- ja markkinointimateriaalia. Yhteyshenkilö Jarno 
Räsänen, jarno.rasanen@savonia.fi, p. 044 785 5832

Tarjoamme elintarvikkeisiin, veteen, ympäristöön ja 
ympäristöterveyteen liittyviä näytteenotto-, analyysi- ja asian-
tuntijapalveluja. Laboratoriomme (Kuopiossa, Joensuussa 
ja Kajaanissa) on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima 
testauslaboratorio, tunnus T047, akkreditointivaatimuksena  
SFS-EN ISO 17025. Yhteyshenkilö Heli Urpalainen, heli. 
urpalainen@ymparistotutkimus.fi, p. 044 7647202

Autamme  yrityksiä, yrittäjyydestä kiinnostuneita henkilöitä sekä 
hankkeita, tutkimus- ja kehittämisyhteisöjä ja organisaatioita 
arvioimaan ja edistämään innovaatioitaan sekä kehittämään 
omia innovaatioprosessejaan. Yhteyshenkilö Marja-Leena   
Laitinen, marja-leena.laitinen@kuopio.fi, p. 044 718 2044

Hankkeen tavoitteena on kehittää hyönteistaloutta taloudelli- 
sesti ja kestävän kehityksen mukaisesti. Lisäämme hyönteisalan 
osaamista, tietoa hyönteisten kasvatuksesta sekä ravintoarvoista. 
Kokoamme yhteen hyönteisalalla eri toimijoita alkutuotannosta 
kuluttajiin. Yhteyshenkilö Piia Kekkonen, piia.kekkonen@savo-
nia.fi, p. 044 785 6686

Opinnäyteyhteistyö on yritykselle edullinen ja laadukas tapa 
selvittää ongelma tai haaste, kehittää tuotteita tai toimintoja 
tai teettää pienimuotoinen tutkimus tai selvitys. Esitä ideasi 
opinnäytetyön aiheeksi! Yhteyshenkilö ravitsemustieteellä 
Jenni Korhonen, jenni.korhonen@uef.fi, p. 040 355 2948, ja  
matkailu- ja ravitsemisalalla Mari Vartiainen, mari.vartiainen@
savonia.fi, p. 044 7856051

Verkosto, joka on sitoutunut edistämään hyvinvoinnin, elin-
tarvikealan sekä terveysteknologian osaamista, tutkimusta, 
elinkeinoelämää ja terveysalan tietoisuutta. Kuopio Health 
mahdollistaa markkinalähtöisen, asiakkaiden tarpeista lähte-
vän kehityksen sekä tutkimuksen, kansainvälisessä verkos-
tossa. Yhteyshenkilö Aki Gröhn, aki.grohn@kuopiohealth.fi, 
p. 050 4037540

Toteutamme tutkimukseen perustuvan tuotekehityksen tueksi
mikrobiologisia palvelututkimuksia ja ravintosisällön määrityk-
siä sekä kirjallisuuskatsauksia. Ruokalaaksossa rakennettavat 
proteiini- ja suolimallit palvelevat proteiinien rakenteen, 
hyväksikäytettävyyden ja turvallisuuden selvittämistä sekä 
ruoka- ja muiden aineiden suolistovälitteisten vaikutusten 
tutkimista. Yhteyshenkilö Anna Kårlund, anna.karlund@uef.fi,  
p. 050 4360480. 

Kauppatieteiden laitoksen monipuolinen ja eri aloja yhdis- 
televä tutkimusyhteistyö keskittyy pääasiassa pk-yritysten tut-
kimukseen. Tuemme paikallisia yrityksiä kansainvälistymisessä 
ja liiketoiminnan kehityksessä. Etsimme jatkuvasti haastavia  
yrityscaseja harjoitus- ja opinnäytetöiden aiheiksi. Yhteys- 
henkilö Outi-Maaria Palo-oja, outi-maaria.palo-oja@uef.fi,  
p. 050 476 5742

Tutkimus- ja tuotekehitysyksikkö

Ruokamuotoilu

Opinnäytetyöt Ravitsemustiede

International on NPA:n rahoittama hanke, joka kehittää ja 
tarjoaa yrityksille liiketoiminnan mentorointitukea yritysten 
kannattavuuden ja kasvun tueksi. Voit saada maksutonta men-
torointiapua liiketoiminnan eri osa-aloille valintasi mukaan 
joko suomalaisilta tai myös kansainvälisiltä asiantuntijoilta 
hankkeen kohdemaista. Yhteyshenkilö Marja Turunen, marja.
turunen@savonia.fi, p. 044 785 5901
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Tapahtumaa tukemassa:
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