
INTERREG EUROPE -ohjelma 
- tukee julkisten ja julkisluonteisten viranomaisten yhteistyötä aluekehityksen tavoitteiden ja 

ohjelmatyön vaikuttavuuden parantamiseksi 
 
- tarjoaa eri puolilla Eurooppaa sijaitseville organisaatioille mahdollisuuden vaihtaa 

kokemuksia ja näkemyksiä julkisten politiikkojen toimivuudesta 
 

- uusia ratkaisuja aluekehittämiseen, omien kehittämisohjelmien (policy instrument) 
jalostamiseen 

 
- hankkeet viisivuotisia  

• toteutusaika 3 vuotta -> Action Plan 
• seuranta 2 vuotta -> Action Plan toteutus ja seuranta 

 
 
https://www.interregeurope.eu/ 
 
 
 
 

https://www.interregeurope.eu/


Interreg Europe Action Plan 
  
 
 

- jokainen hankepartneri tuottaa omansa hankkeen toteusvaiheessa (ens. kolme vuotta) 
 

- liittyy kehittämisohjelmaan (policy instrument), jonka partneri on hakemuksessa määritellyt 
 

- pohjautuu hankkeen toteutusvaiheen vertaisoppimiseen ja hyvien käytänteiden vaihtoon 
 

- on listaus suositeltavista toimenpiteistä, EI ole projektisuunnitelma 
 

- partnerin allekirjoittama dokumentti kuvaa toimenpiteet, aikataulun, osalliset, kustannukset ja 
rahoituslähteet  
 

- julkaistaan hankkeen sivuilla https://www.interregeurope.eu/creadis3/ 
 

Seurantavaihe (kaksi vuotta) 
- seurantavaiheen aikana jokainen partneri seuraa oman actionin planinsa toteutumista ja 

raportoi siitä pääpartnerille 
-   luonteeltaan toteutusvaihetta paikallisempi 
-   kv- yhteistyö kuitenkin edelleen tärkeä, koska 

- partnerit jatkavat vertaisoppimista (esim. toteutuksen onnistumiset/vaikeudet) 
- toimenpiteet saattavat tarvita toisen partnerialueen erityisosaamista 

 
 
 
 
 

 
 

https://www.interregeurope.eu/creadis3/


Interreg Europe Action Plan 
 
 
- rahoitus toimenpiteisiin haetaan pääsääntöisesti paikallisista, alueellisista tai 

kansallisista lähteistä 
 
 

-   erityisissä tapauksissa mahdollisuus pilotteihin IE-rahoituksella 
- esim. jos idea vaatii testaamista ennen toimeenpanoa 
- haettava ennen 1-vaiheen päättymistä 
- 10.000- 80.000 e 

 
 

 
 
 
 



CREADIS3 Action Plan K-S 
keskittyy Keski-Suomi2040 –strategian teemaan BIOTALOUS, koska 
- biotaloudessa tarvitsemme erottautumista 
- Keski-Suomessa tapahtuu jo paljon biotalouden tiimoilta erityisesti Äänekosken investointien 
vuoksi 
 
Biotalous - luova talous? 
- käden taidot, design, tekstiilit: biotuotetehtaan sivuvirrat ja niiden hyödyntäminen… 
- kulttuuriperintö: teollisuusmatkailu, kulttuurimatkailu…  
- ruokakulttuuri: palvelumuotoilu, brändäys… 

   
RUOKA, koska 
- laadukkaita tuotteita olemassa 
- aktiiviset paikalliset kehittäjät ja kehittämistoimet (JAMK, Gradia, …) ja yrittäjät 
- tuotanto ja arvoketjut alkavat olla kunnossa 
 
 -> brändäys, palvelumuotoilu  

- “Branding the food - from food to gastronomy” ja/tai “Branding the profession” 
- hyvät kv-kumppanit Baskimaa ja Emilia Romagna 

• molemmissa toimii culinary centre 
• Basque Culinary Centre: Digital Gastronomy Lab! 

 
 
 

 
 

 
 
 
 



Action Plan ”ainesosia” ja niitä tuottaneet tahot 
 
JAMK: KEKO2-hanke: Leena Pölkki, Piia Kykkänen, Tomi Laajalahti 
Susanna Nuijanmaa (CREADIS3 sh) 
 
GRADIA: Merja Salminen & Priimus 4.0 -ryhmä, Anu Tokila (CREADIS3 sh) 
 
BASKIMAAN ALUEHALLINTO: (Regional Government of the Basque 
Country): Josean Urdangarin, Sabino Goitia, Camila de Epalza 
 
BASQUE CULINARY CENTRE: Begoña Rodriguez 
 
K-S ELY: Ulla Mehto-Hämäläinen, Veli Koski, Satu Tuimala, Pirjo Suhonen, Lea 
Goyal (CREADIS3 sh) 
 
K-S LIITTO: Hannu Koponen (biotalous), Suvi Bayr (RDI2Club-hanke), Hilkka 
Laine 

 



1. Basque Culinary Centre 











 
 
 
2. Priimus 4.0 – delfoi-paneeli lokakuu 2018, työpaja 20.11.2018 
 
 

 
 
Jatkotyöstettäviksi hankeaihioiksi muodostuivat  
 
”Opetusravintola Kävelykadulle” 
- EduFutura-tasoinen (Gradia, Jamk, Jyu) oppimisympäristö näkyvälle paikalle 
- tarjoaa aidosti työelämälähtöisen oppimisympäristön useiden tutkintojen ja kouluasteiden opiskelijoille, 
toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä yritysten kanssa 
- Jyväskylän Yritystehtaan ”satelliitti”, myöhemmin osa mahdollista Priimus-kampus 4.0 –toimintaa 
 
Benchmarking/ kulinarismikeskus, esim. Baskimaa 
- Erasmus-henkilöstön liikkuvuusrahoitus (KA1) 
 
Virtuaali-ja simulaatio-opetuksen kehittäminen 
- AR, VR, pelillistäminen 
- soveltuvin osin yhteistyössä yritystenkanssa 
 



 
 
 
3. Tapaaminen ELYn edistajien kanssa 23.1.2019 (hankkeen esittely) 
 
4. Keskisuomalainen ruoka maailmankartalle -selvitys 
 
Kysely toimijoille menossa olevista hankkeista yms. toimista 
 
Kooste (excel ja sanapilvi) mm. suhteessa KS strategian kärkiin 
Huomio: digitalisaatio-hankkeet puuttuvat lähes kokonaan (1)! 
 
Täydennys KEKO2-hankkeen kick-off tapahtumassa 2.4.19 TupasWilla 
Viimeistely työpajan pohjalta 
 
Yhteistyössä RDI2Club-hankkeen kanssa/Suvi Bayr 



5. KEKO2-hankkeen työpaja 
Tupaswillassa 2.4.2019 

 
Hankekartoituksen täydentäminen:  
mitä muuta on tehty 
 
Hankkeet ja kärjet: Jako kärkiin ja 
ideointi, mitä muuta eri kärkiin ja 
ruokateemaan voisi liittyä.  
 
Keskisuomalaiset ruokatuotteet 
kartalle - keskisuomalaisia 
tuotteita/ruokamatkailukohteita/? ja 
sijoitus kartalle 
 
Unelmointi – mikä tekee hyvän 
ruoka-alueen? 

 



6. Baskimaan yhteistyötarjous 

“According to our conversation in Patras, as a starting point, it would be great if you could send us 

a more detailed information about your idea of Food Branding in Central Finland. With this info, we 

could have a meeting with Basque Culinary Centre Innovation Director, Begoña Rodriguez, make a 

draft of the emerging practice project, and share it with you, in order to define the previous process 

for developing a possible agreement between Central Finland (as regional government, or trough 

one of your stakeholders), and Basque Culinary Center (and also, with the possibility of 

participation of other technological centers, working in the food value chain, as Neiker, or Azti).” 

 

Ehdotus: 

Baskimaan edustajat mukaan Grüne Woche –loppuseminaariin 26.9.2019? 

 

http://www.neiker.net/?lang=en
https://www.azti.es/en/


A1: BRANDING CENTRAL FINLAND FOOD – FROM FOOD TO CULINARY 
EXPERIENCE = Keskisuomalaisen ruoan tunnettuuden lisääminen  

Toimenpide 1: Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon kohdennettu markkinointi ruoka-alan 
yrittäjille 
- markkinoinnin perusteet tuottajille/jalostajille (tavoitteena Arctic Warriors kaltainen ymmärrys!) 
- elämyksellisyys (tuotteen ja tuottajan tarinallistaminen? visuaalinen ilme) 
- Yhteisnäkyvyys (ruokakohteet kartalle ja verkkosivulle – liittyy myös jakelukanaviin) 
Toteuttajat: Gradia, JAMK 
Aikataulu: 9/2019 – 12/2021 
Kustannukset: ei erillisiä kustannuksia 
 
Toimenpide 2: Jakelukanavien kehittäminen (asiakasymmärrys -> palvelumuotoilu) 
- olemassa olevien jakelukanavien koonti ja analysointi  (taustalla asiakasymmärrys – palvelumuotoilu!) 
- yhteistyön kehittäminen yhdessä sopivimmaksi tunnistetun jakelukanavan kanssa – esim. 

ruokamatkailu 
- digitalisaation hyödyntäminen jakelussa  
Toteuttajat: Gradia, JAMK, yliopisto 
Aikataulu: 1/2020 -> 
Kustannukset: 
Rahoituskanava(t) 

 
 HUOM! K-S lähiruokamakasiini -palvelun kehittäminen? Hannu/Suvi – missä vaiheessa? 

 Kuka vetää? 

 kuluttajan tietoisuuden lisääminen; yliopisto/Terhianna Wilska,  palvelumuotoilu! 
 

 
 



BRANDING THE PROFESSION - measures to make food related professions 
attractive 
= Ruokaan liittyvän osaamisen vetovoiman parantaminen 

 
 
Toimenpide 1: Monialaisten oppimisympäristöjen mallintaminen (Showroom Jyväskylän 
keskustaan ) 
- Laaja-alaisen ekosysteemiajattelun konseptointi (vrt. BCC toimintaympäristöanalyysi) 
- Digitalisaation hyödyntäminen opetuksessa (AR, VR, pelillistäminen) 
- Liikuteltava konttiversio? 
Toteuttajat: Edufutura (Gradia, JAMK, JYU ???), Yritystehdas, Biotalousinstituutti, POKE 
Aikataulu: 1/2020 –> 
Kustannukset: 
Rahoituskanava(t): OPHn rahoitus,  
 
Toimenpide 2: Kv-benchmarking/exchange of experience/Knowledge Transfer 
Toimenpiteen 1 tavoitteiden kv-benchmarking, kokemusten vaihto, yhteissuunnittelu 
 
Toteuttajat: EduFutura konsortio/Yritystehdas (Gradia, Jamk, JYU), Basque Culinary Centre  
Aikataulu: 9/2019 -> 
Kustannukset: ??? 
Rahoituskanava(t): Interreg Europe? Erasmus? …? 

 



LOPPUTULEMA – SEURAAVAT  ASKELET 
 
Pääotsikoksi/tavoitteeksi muutetaan CULINARY CENTRE, muut toimenpiteet tämän ison kokonaisuuden 
alle sopivasti muotoiltuna/muutettuna 
 
- avainsana VETOVOIMA (ammatin, oppilaitoksen, maakunnan…) 
 
- yhteistyö CC:n kanssa 
 Begonia tänne GW-tapahutmaan? 
 myöhemmin syksyllä meiltä vierailu BCC:een (Leena, Merja, Raija + muita mahdollisia, esim.  
 vk 42 vierailulle BCC:een)? 
Linkkejä: 
https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/osakeyhtio-vauhdittamaan-ammatillisen-koulutuksen-
oppimisymparistojen-ja-koulutusviennin-kehittamista 
  
Ja tässä linkki tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto: 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/3397334 
 
tutkinnon osiin suoraan: 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3397334/reformi/tutkinnonosat  
  
Rasekon FoodLaboratory 
https://www.raseko.fi/raseko-food-laboratory/ 
  
Turun yo:n tulevaisuus- ja tutkimtusorientoitunut Flavoria-ravintola: 
https://www.flavoria.fi/ 
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