
Mitä?
Hankkeen tarkoituksena on Pohjois-Pohjanmaan 
elintarvikearvoketjujen jäljitettävyyden ja ruokaturvallisuuden 
edistäminen yhteistyössä alueellisten, valtakunnallisten ja EU-
tasoisten toimijoiden ja verkostojen kanssa. 

Kenelle?
Hankkeen kohdealueena on Pohjois-Pohjanmaa ja pääkoh-
deryhmänä ja -hyödynsaajina maakunnan elintarvikealan pk-
yritykset. 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä:

Projektipäällikkö Marja-Liisa Järvelä, Oulun ammattikorkeakoulu, marja-liisa.jarvela@oamk.fi, 040 674 8344

Projektikoordinaattori Sanna Salomaa, Pohjois-Pohjanmaan liitto, sanna.salomaa@pohjois-pohjanmaa.fi, 040 685 4051

POHJOIS-POHJANMAAN ELINTARVIKEKETJUJEN JÄLJITETTÄVYYDEN JA RUOKATURVALLISUUDEN 
KEHITTÄMINEN

RUOKAJÄLKI

RUOKAJÄLKI 2020-2021

Miten?
Hankkeen aikana:
• mallinnetaan Pohjois-Pohjanmaan elintarviketuotannon 

arvoketjuja jäljitettävyyden ja ruokaturvallisuusseurannan 
näkökulmasta pilotointitoiminnan avulla;

• tuotetaan tietoa arvoketjujen eri vaiheisiin ja tarpeisiin 
soveltuvista kaupallisista, kehitystyön alla olevista ja 
potentiaalisista tulevista teknologisista ratkaisuista;

• kehitetään alkuperä- ja muiden tuotetietojen viestimistä 
kuluttajille; sekä

• aktivoidaan Pohjois-Pohjanmaalla toimivia elintarvikeketjujen 
yrityksiä mukaan EU:n älykkään erikoistumisen strategian Agri-
Food-teeman pilottiprojekteihin ja muihin kehittämisaloitteisiin. 

www.oamk.fi/ruokajalki
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What?
The purpose of the project is to advance the traceability and 
safety of food value chains in Northern Ostrobothnia in 
cooperation with regional, national and EU-level actors and 
networks.

To Whom?
The project activities are aimed primarily at small and medium-
sized food businesses operating in Northern Ostrobothnia.

Want to know more? Contact us:

Project Manager Marja-Liisa Järvelä, Oulu University of Applied Sciences, marja-liisa.jarvela@oamk.fi, +358 40 674 8344

Project Coordinator Sanna Salomaa, Council of Oulu Region, sanna.salomaa@pohjois-pohjanmaa.fi, +358 40 685 4051

DEVELOPING THE TRACEABILITY AND SAFETY OF FOOD CHAINS IN NORTHERN OSTROBOTHNIA, 
FINLAND

FoodWay

FoodWay 2020-2021

How?
The project will:
• model the region’s food production value chains in relation to 

traceability and food safety monitoring by way of pilot 
activities; 

• produce information on commercial and potential future 
technological solutions relevant to various stages and needs 
of the region’s food production value chains;

• enhance communication of product origin and other product-
attribute information to consumers; and

• activate the region’s food companies to participate in 
activities of the EU-level Smart Specialisation Platform for 
Agri-Food.

www.oamk.fi/ruokajalki
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