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ARCTIC
FOOD

NETWORK
Alkutuottajien yli toimialojen yhteistyöverkostojen

rakentaminen sekä toimitusketjujen lyhentäminen ja
taloudellisten toimijoiden määrän vähentäminen.

 

 



Jari Annala
Kalastaja Unarista

Heikot markkinointitaidot

Tuote ei pääse kuluttajalle

Paikallisten elintarvikeketjujen
heikkous, niitä ei ole kehitetty tarpeeksi

Yksitoikkoinen jakelukanava



Mitä Arctic Food Network -projekti tuo
Jarille?

Tai Joukkolle?
Alkutuottajien yhteistyöryhmät 

Ylitoimialojen yhteistyön

mahdollisuus 

Menekinedistämistoimia

Yhteistyötä erilaisten projektien

kanssa

mahdollisuus tutustua uusiin

Ely-Keskuksen

rahoitusinstrumentteihin

 

Jakeluverkosto

Hotellit
Ravintolat

Tukkumyynti
Ruokakauppa

Verkostoituminen alusta

AFN-Projekti



Toiminta-alue
Kohderyhmä
Hyödynsaajat sekä

Lappi

Elintarvikeketjun toimijat eri tasoilla

 Kuluttajat, Alkutuottajat,

Matkailuyritykset, Elintarvikealan

yrittäjät, Ravintolat, Elintarvikekaupat



Miten tämä näkyy juuri Lapissa?

Arctic Food Network -hanke sopii Lapin Maakunnan kehittämisstrategiaan  (Lappi-Sopimus)

Vuonna 2040 alueella on: 

Vahva biotalouden ja alkutuotannon verkosto sekä korkea omavaraisuusaste paikallisessa elintarvike- ja

energiantuotannossa. Teollisuus ja paikalliset toimi- jat hyödyntävät Lappilaisia luonnonvaroja kestäväs- ti. Puhtaasta

vedestä, ilmasta ja luonnosta pidetään hyvää huolta. Lappi on vahvasti mukana teknologian kehityksessä

digitalisaatiota ja älyteknologiaa hyö- dyntäen. 

Ympärivuotisesti vetovoimainen matkailuala työl- listää moniosaajia, kuten hyvinvointi- ja terveysalan

matkailutyöntekijöitä, ympäri vuoden. Lapin elinkeinorakenne on monipuolinen ja eri toimialojen välinen yhteistyö on

dynaamista. Kansainvälisiä investoijia ja yrityksiä toimii Lapissa eri toimialoilla ja työllistää pai- kallisia asukkaita ja pk-

yritysryhmittymiä. 



Erityisesti miten?

Saada enemmän alkutuottajaa ja

kuluttajaa mukaan nettisivuille

lapinruokapiste.fi

Uuden teknologian kehittäminen,
esimerkiksi älykäs etiketti. 

 

Testitapahtumat,
Verkostoitumistapahtumat,

Markkinointitoiminta ja ruokamessut.
 

Ota lisää alkutuottajia mukaan liiketoiminnan
kehittämiseen, esittele rahoitusinstrumentteja



Miksi Arktinen Keskus?

Akateemisen tutkimuksen tuki

Loistava sidosryhmäyhteys

Laaja yritysyhteys

Syvällistä kokemusta vastaavista projekteista



Mikä on kumppaneiden rooli
·MTK-Lappi

Hankkeen kumppani, alkutuottajien edustaja. Alkutuottajien

alkutuottajien yhteistyöryhmän rakentaminen ja tapahtumien

järjestäminen.

·Lapin AMK

 Hankkeen kumppani, alkutuottajien yhteistyöryhmän

rakentaminen ja tapahtumien järjestäminen.

·Saamelaisten Koulutuskeskus

Hankkeen yhteistyökumppani. Alkutuottajan yhteistyöverkoston

rakentaminen alkuperäiskansoille

K-Market Rinteenkulma/City Market Rovaniemi hankkeen

yhteistyökumppanit, jakeluverkoston edustaja.

Ruokaan liittyvät pk-yritykset Suomen arktisella alueella.



Projektin tavoitteet

Alkutuottajien ja jakeluverkon rakentaminen

Alkutuottajien ja kylien elinkelpoisuuden lisääminen 

Elintarvikeketjujen rakentaminen

Tuotteista saatavan hinnan parantaminen lisäarvoratkaisuilla ja

kysyntää lisäämällä, kehittyneempiä elintarviketuotteita ja -

palveluja esim. matkailuun, uusia tuotteita kauppoihin

Pk-yritys myynnin kasvu



Kiitos! 


