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Reseptipalvelua leipomoille ja konditorioille
sekä tulevaisuuden pohdintaa 30 vuoden takaa
Suomen Leipuriliitto ry teki 17.11.2016 
Canter Oy:n kanssa sopimuksen, jonka 
myötä Leipuriliitto ostaa/hankkii Canter 
Oy:ltä leipomo- ja konditoria-alalle toimi-
tettavan reseptipalvelujärjestelmän. 

Hankkeen taustalla ovat EU:n tiukke-
nevat vaatimukset elintarvikkeiden pak-
kausmerkinnöille. Elintarvikkeiden ravin-
toarvomerkinnät tulevat EU:n elintarvike-
tietoasetuksen velvoittamina pakollisiksi 
13.12.2016. Pilvipalveluna tarjottava rat-
kaisu tulee tuottamaan pakkausmerkintöi-
hin tarvittavat tiedot, kuten ainesosaluette-
lot, allergeenit ja ravintoarvot.

Palvelun käyttäjiä ovat sekä leipomo- ja 
konditoriayritykset että edellä mainittujen 
raaka-ainetoimittajat. Palvelu on tarkoitet-
tu ensisijaisesti Leipuriliiton jäsenyrityksille 
ja Leipuriliiton jäsenyritysten raaka-ainetoi-
mittajille. Myös Leipuriliittoon kuulumat-
tomilla leipomo- ja konditoriayrityksillä on 
mahdollisuus liittyä järjestelmään mukaan. 

Reseptipalvelun tavoitteena on, että 
kaikenkokoisilla leipomo- ja konditoria-
yrityksillä olisi samanlaiset mahdollisuudet 
täyttää yhä tiukemmat elintarvikelainsää-
dännön edellyttämät velvoitteet. Tavoit-
teena on siten parantaa yleisesti yritysten 
toimintaedellytyksiä. Palvelu on erityisen 
tärkeä leipomoille ja konditorioille, mutta 
siitä on varmasti paljon hyötyä myös leipo-
mo- ja konditoria-alan raaka-ainetoimitta-
jille. Palvelun avulla erilaisilla ja erikokoi-
silla raaka-ainetoimittajilla tulee olemaan 
mahdollisuus saattaa ajantasaiset raaka-
ainetietonsa kerralla reseptipalvelussa mu-
kana olevien leipomo- ja konditoriayritys-
ten käyttöön. Palvelun avulla leipomoiden 
ja konditorioiden mahdollisuudet kehittää 
uudenlaisia tuotteita varmasti paranevat ja 
monipuolistuvat (Lue lisää reseptipalvelus-
ta s. 8).

Näkemykseni on, että reseptipalvelu tu-
lee hyödyttämään laajasti suomalaista elin-
tarvikesektoria, koska se omalta osaltaan 
edesauttaa monipuolisen ja monimuotoi-
sen leipomo- ja konditoria-alan jatkuvuut-
ta Suomessa. Mitä enemmän leipomoita ja 
konditorioita on tulevaisuudessa Suomes-
sa, sitä useammalla raaka-ainetoimittajalla 
on mahdollisuus tarjota erilaisia vaihtoeh-
toja laajalle joukolle leipomoita ja kondi-

torioita. Ja mitä enemmän on leipomoita 
ja konditorioita, sitä enemmän alalle tarvi-
taan työntekijöitä, toimihenkilöitä, yritys-
ten vetäjiä jne. 

Suomalainen leipomo- ja konditoria-ala 
on pysynyt vuosikymmenien ajan poikke-
uksellisen monipuolisena ja monimuo-
toisena, kun taas muu elintarvikeala on 
jatkanut keskittymistään yhä harvempien 
ja suurempien yritysten käsiin. Mielen-
kiintoista on nähdä, mikä on leipomo- ja 
konditoria-alan tulevaisuus kiihtyvässä, te-
ollistuvassa ja kuten yleisesti todetaan, aina 
kovenevassa kilpailussa.  

Tulevaisuutta on pohdittu aikaisemmin-
kin. Näin teki esimerkiksi professori Heik-
ki Ylikangas mielenkiintoisella tavalla jo 
vuonna 1986 kirjoittamassaan kirjassa 
Käännekohdat Suomen Historiassa. Seu-
raavassa on suoria lainauksia Ylikankaan 
esittämistä tulevaisuuden näkemyksistä: 

”Pieni ei tässä kilpailussa pärjää, vaik-
ka juuri pienet ovatkin se lohko, joka run-
saammin luo uutta. Suuret vastaavat pien-
ten laadulliseen haasteeseen paljoudella. 
Ne tuottavat ja myyvät massalla ja orga-
nisaatiolla (s. 238). Vika on yhdentyvissä 
markkinoissa, kansainvälistyvässä taloudel-
lisessa maailmassa, jota ruhtinoivat kiihty-
vän kilpailun lait (s. 239). Eikä ole vähintä-
kään väliä sillä, lopettaako pienomistuksen 
poliittinen keskittyminen vai taloudellinen 
monopolisoituminen: kummassakin tapa-
uksessa demokratia häviää. Yritysmaailma 
keskittyy. Se ei tee niin – sitä vielä kerran 
korostettakoon – pahuuttaan eikä ilkeyt-
tään, vaan se tekee niin kannattavuuden 
pakottamana, yhdentyvään markkinakehi-
tykseen mukautuen, koska kaiken yllä hei-
luu Demokleen miekkana kansainvälinen 
kilpailukyky, taistelu markkinaosuuksista 
(s. 247). Robotit yleistyvät, mistä taas väis-
tämättömästi seuraa työttömyyden lisään-
tyminen (s. 283). Kansainvälisen kilpailu-
kyvyn säilyttäminen on todella, eikä vain 
propagandassa, hyvinvoinnin säilymisen 
ehdoton ehto. Sen ylläpito käy kuitenkin 
raskaaksi taakaksi. Uskomaton tapahtuu. 
Historian loistokkain teknillisteollinen huip-
putieteeseen nojautuva kulttuuri joutuu 
pitkällä aikavälillä (mitään välitöntä uh-
kaa ei ole) nälän ja puutteen ahdistamaksi 

omilla asuinsijoillaan. Se, mikä tapahtuu 
tänään kehitysmaissa, toistuu keskelläm-
me. Kuvatulla näytelmällä ei ole konnaa. 
Suurteollisuus on siihen yhtä syytön kuin 
virkamiehistökin. Juuri siksi se toteutuu-
kin. Olotila, johon kukaan ei itse asiassa 
halua, rakentuu ympärillemme, koska sitä 
ei voida eikä osata ennustaa. Keinolla olisi 
merkitystä vain, jos kaikki maat, tuotanto-
alat, yritykset, työmarkkinajärjestöt jne. te-
kisivät sanotun päätöksen samaan aikaan. 
Vaatii ylivoimaisia ponnisteluja kuvitella, 
että edes yksi edellä mainituista tekisi sen. 
Vanha totuus on, että ihminen ei hevin luo-
vu välittömistä eduistaan tulevaisuudessa 
väikkyvien vaarojen välttämiseksi”(s. 300-
301). 

Näin Heikki Ylikangas kirjoitti siis 30 
vuotta sitten katsoessaan tulevaisuuteen. 
Ylikankaan mukaan myös turvattomuus 
tulee lisääntymään, kun ihmiset ryhtyvät 
eri tavoin protestoimaan ”ulkoparlamen-
taarisin keinoin” oman taloudellisen ase-
mansa heikentymistä vastaan. Tämä taas 
tulee johtamaan erilaisen valvonnan, sään-
telyn ja virkamiesvallan kasvuun jne. Kun 
Ylikankaan 30 vuoden takaisia pohdintoja 
vertaa nykypäivään, niin paljon tuosta poh-
dinnasta näyttää jo toteutuneen. 

Se, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, 
on pitkälti riippuvaista valtaapitävistä ja 
heidän päätöksistään. Vaikka tulevaisuus 
ei edellä esitetyn perusteella näytä kovin 
valoisalta, niin tulevaisuuteen voi suhtau-
tua myös ruotsalaisella positiivisuudella. 
Ruotsin edesmenneen pääministerin sa-
noin ”On reagoitava, sillä aina on jotain 
tehtävissä”. 

Hyvää ja rauhaisaa Joulun aikaa! 
Mika Väyrynen 
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