
 
 

Artesaaniruoka SM 2020 
Raisio 14.–16. lokakuuta 2020 

 
Valmistatko elintarviketuotteita paikallisista raaka-aineista, ilman synteet-
tisiä aromeja, säilöntäaineita tai väriaineita? 
 
Haluatko palautetta tuotteen mausta ja muista ominaisuuksista? 
 
Tarkista Artesaaniruoka SM-kilpailujen 2020 kilpailuluokat ja säännöt sekä 
ilmoita tuotteesi kilpailuun viimeistään 7. lokakuuta 2020! 



 

Kilpailusäännöt  
Artesaaniruoka SM-kilpailut 2020 järjestetään 14.–16. 
lokakuuta 2020 Raisiossa Varsinais-Suomessa. Kilpailun 
järjestää Raision seudun koulutuskuntayhtymä yhteis-
työssä Suomen Artesaaniruoka ry:n kanssa. Tuotteet ar-
vioidaan Raisiossa 15. lokakuuta ja palkintojenjako jär-
jestetään samana iltana. Kilpailupäivinä järjestetään 
myös seminaareja ja muuta ohjelmaa, joka houkuttele-
vat artesaaniruoasta ja lähiruoasta kiinnostuneita.  
 
Tiedotus ja ilmoittautuminen: artesaaniruoka2020.fi  
 
Artesaaniruoan kautta luodaan ainutlaatuisia tuotteita, 
joilla on rikas maku ja selkeä identiteetti, ja jotka valmis-
tetaan hellävaraisesti erityisesti paikallisia raaka-aineita 
jalostamalla. Tunnusmerkkinä on, että tekijän kädenjälki 
ja osaaminen ovat osa koko tuotantoketjua. Näin saa-
daan aikaan tuotteita joissa ei ole turhia lisäaineita ja joi-
den raaka-aineet ovat kaikki jäljitettävissä. Artesaani-
ruoka säilyttää, kehittää ja nostaa esiin paikallisten ruo-
kakulttuurien rikkauden ja tietämyksen.  
 
Artesaaniruoka SM-kisojen säännöt ovat pääosin yhtäpi-
tävät Ruotsin SM i Mathantverk -kisoille kehitettyjen ja 
siellä noudatettavien sääntöjen kanssa. Erot paikallisissa 
perinteissä sekä yleisessä artesaaniruoka-käsitteen tun-
temuksessa aiheuttavat sen, että yksityiskohdat, rajan-
vedot ja kilpailuluokat voidaan määritellä eri tavoin.  
 
Kilpailun säännöt omistaa Suomen Artesaaniruoka ry. 
Yhdistys on vastuussa säännöistä Suomessa sekä siitä, 
että kilpailu järjestetään. 
 
Artesaaniruoka SM-kilpailut järjestetään tänä vuonna 
neljättä kertaa. Kilpailu on avoin suomalaisille, pohjois-
maisille ja Baltian maiden osallistujille. Kaikki ovat läm-
pimästi tervetulleita Raisioon seuraamaan kisoja.  
 
KILPAILUN TARKOITUS  
Tämän kilpailun tarkoituksena on tehdä artesaaniruokaa 
tunnetuksi ja edistää sen kehittymistä. Kilpailulla vaali-
taan artesaaniruoan käsitettä ja säilytetään sen arvo. 
Ruoka-artesaaneja motivoidaan työssään ja innostetaan 
heitä kehittämään niin yrityksiään kuin tuotteitaan. Ku-
luttajien tietoisuus artesaaniruuasta lisääntyy kilpailun 
ja siinä menestyvien tuotteiden kautta. Pidemmällä täh-
täimellä tämä lisää tietämystä alasta ja myös sen tuot-
teiden myyntiä. Kilpailun tavoitteena on säilyttää ja ke-
hittää paikallisia ruokakulttuureja paremman näkyvyy-
den, tiedon, tuotekehityksen, myynnin ja uusien työtilai-
suuksien avulla.  
 
 
 
KILPAILUSÄÄNNÖT  
Artesaaniruoka SM-kisat 2020 ovat avoinna tuottajille 
Suomesta, muista pohjoismaista sekä Baltian maista. 

Edellytyksenä on, että tuotteet jalostetaan käsityöläis-
mäisesti, paikallisista tai kotimaisista raaka-aineista, joi-
den alkuperä on tunnettu. Kilpailuun voivat osallistua 
vain sellaiset elintarvikeyritysten valmistamat tuotteet, 
jotka ovat yleisesti myynnissä. Niissä tapauksissa, joissa 
useat yritykset osallistuvat tuotteen valmistukseen, tu-
lee kaikkien vaiheiden olla käsityöläismäisiä ja yritysten 
on ilmoitettava tuote yhdessä.  
 
Jos jossain luokassa on vähän osallistujia (alle kolme tuo-
tetta), voi kilpailunjohto päättää yhdistämisestä lähim-
piin luokkiin. Ellei yhdistäminen ole mahdollista, suorit-
taa tuomaristo silti kirjallisen arvion, mutta palkintoa ei 
jaeta. Kilpailunjohto voi tarvittaessa rajoittaa kilpailu-
tuotteiden määrän jossakin luokassa tai jakaa sen kah-
teen luokkaan, jos jako on luonteva.  
 
Kilpailutuotteet arvioidaan sellaisina kuin ne on jätetty 
sisään, ellei luokan määrittelyssä muuta sanota. Jos 
tuottaja ilmoittautumisen yhteydessä esittää erityisiä 
toivomuksia tuotteen koemaistamisen suhteen, välite-
tään toivomukset tuomaristolle, joka päättää otetaanko 
toivomukset huomioon vai ei.  
 
Kaikki kilpailutuotteet arvioidaan myös siinä tapauk-
sessa, että luokka poistuisi siksi, että ilmoitettuja tuot-
teita on liian vähän. Ne ruoat, jotka eivät sovi mihin-
kään kilpailuluokkaan, eivät voi osallistua.  
 
Kilpailevien tuotteiden on oltava valmistus- ja myynti-
maansa lainsäädännön mukaiset.  
 
1. PAIKALLISET RAAKA-AINEET  
Pääasiallisten tai luonnetta vahvistavien raaka-aineiden 
on oltava paikallisia tai kotimaisia ja niiden alkuperän on 
oltava tunnettu. Mausteiden tai muun makeutusainei-
den on oltava luonnollisia, lisäaineettomia, mutta ne 
voivat olla ulkomaisia. Luomutuotteiden kohdalla hyväk-
sytään ulkomainen luomusokeri.  
2. JALOSTUS  
Jalostuksessa on noudatettava artesaaniruoan periaat-
teita siten, että ihmisen käsi ja tietämys ohjaavat jalos-
tusprosessia ja että tuotteiden ulkonäkö ja luonne ovat 
artesaaniruoan mukaiset. Koneita saa käyttää ruumiilli-
sen kulumisen välttämiseksi. Automatisoitu prosessilinja 
ei ole artesaaniruokaa, mutta digitaalista tekniikkaa voi-
daan hyödyntää savukaapeissa, uuneissa ja vastaavissa 
laitteissa. Näistä voidaan säätää myös erikseen kilpailu-
kategorioittain tai -luokittain.  
3. LISÄAINEET JA PROSESSIN APUVÄLINEET  
Perusperiaatteena on, ettei elintarvikelisäaineita saa 
käyttää käsityöläismäisessä elinkeinojalostuksessa, eli 
artesaaniruuassa. Lisäaineilla tarkoitetaan lähinnä E-nu-
merollisia aineita, jotka löytyvät kansallisen elintarvike-
virasto Ruokaviraston kotisivulta (Suomi: Ruokavirasto 
www.ruokavirasto.fi, E-numerolista), mutta myös muita 
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aineita, kuten tiettyjä entsyymejä. Kaikki synteettisesti 
valmistetut aromit ja värit ovat kiellettyjä.  
 
Lisäaineita ja prosessin apuvälineitä koskevat poik-
keukset: Niissä tapauksissa, joissa tiettyjen lisäaineiden 
käyttö on sallittua, tästä mainitaan erikseen kunkin kil-
pailukategorian tai -luokan yhteydessä. Näidenkin lisäai-
neiden tulee olla luontaisia/luonnollisia ja tämä on myös 
pystyttävä osoittamaan.  
 
ILMOITTAUTUMINEN  
Ilmoittautuminen Artesaaniruoan SM-kisoihin tehdään 
osoitteessa artesaaniruoka2020.fi. Osallistumismaksu 
on 45 € kilpailutuotetta kohden. Viimeinen ilmoittautu-
mispäivä on 7. lokakuuta 2020. Ellet voi ilmoittautua ko-
tisivun kautta, ota yhteyttä kilpailujohtoon sähköpos-
titse: sm@ruoka-artesaanit.fi tai puhelimitse: Margot 
Wikström, puh. +358 (0)40 735 0593 tai Tomi Aho +358 
(0)44 705 7461. 
 
Täytä ilmoittautumislomakkeen kaikki kentät. Mitä 
enemmän kerrot tuotteesi raaka-aineista, valmistusme-
netelmästä ja käytöstä sitä paremmin tuomaristo voi ar-
vioida tuotteesi!  
 
Ilmoittautuminen on sitova ja maksu peritään kaikilta il-
moitetuilta ja hyväksytyiltä tuotteilta, myös siinä ta-
pauksessa, ettei niitä ole jätetty kilpailuun.  
 
Tuotteita, joita ei ole ilmoitettu, ei oteta vastaan pai-
kan päällä.  
 
Kaikki viestintä kilpailun yhteydessä tapahtuu ruotsiksi 
ja suomeksi.  
 
Luettelo kaikista osallistuvista yrityksistä julkaistaan 
osoitteessa artesaaniruoka2020.fi kaksi viikkoa ennen 
kilpailun alkua.  
 
Osallistumisvahvistus lähetetään sähköpostitse viimei-
sen ilmoittautumispäivän jälkeen ja viimeistään kaksi 
viikkoa ennen kilpailua. On tärkeätä, että ilmoitat kilpai-
lujohdolle, jollet ole saanut kyseistä vahvistusta. Lasku 
lähetetään erikseen.  
 
KILPAILUTUOTTEIDEN JÄTTÄMINEN  
Kilpailutuotteet jätetään SM-pöytään Raision seudun 
koulutuskuntayhtymään (Eeronkuja 3 Raisio), keskiviik-
kona 14. lokakuuta 2020 klo. 13.00–20.00. Käänny etu-
käteen kilpailujohdon puoleen, ellei ajankohta sovi.  
Ellet voi itse tulla Raisioon, voit myös lähettää tuotteet 
kilpailuun muulla tavoin. Toimitusosoitteen saat käänty-
mällä kilpailujohdon puoleen. Laatikkoon merkintä 
KYLMÄ, jos on kyse kylmätuotteista. Tuotteet arvioidaan 
siinä kunnossa, jossa ne saapuvat. Mieti mahdollisuutta 
lähettää kilpailutuotteesi muiden seudultasi kilpailuun 
matkustavien kanssa.  

 
Kolme tuotetta! Kilpailutuote ja 2 x näyttelytuote  
Osallistujan tulee jättää kolme tuotetta kutakin kilpailu-
tuotetta kohden. Tuote, jossa ei ole etikettiä tai merkin-
tää (kilpailutuote) sekä kaksi, jossa on täydellinen pak-
kausseloste (2 x näyttelytuote). Mikäli sinulla on kysyt-
tävää tähän liittyen – ota yhteyttä kilpailun johtoon. Yh-
teystiedot löytyvät tämän asiakirjan lopusta.  
 
Kilpailutuotteessa ei saa olla mitään merkintää, rei’itystä 
tai muuta osoitusta siitä, kuka sen tuottaja on. Jokainen 
tuote on merkittävä oman kilpailuluokkansa myyntieti-
ketillä. Pistä esimerkiksi kilpailutuote sekä alkupe-
räisetiketti muovipussiin irrallisena yhdessä täydellisten 
näyttelytuotteiden kanssa. Muovipussiin merkintä kil-
pailuluokasta.  
 
Tuotteet on toimitettava kokonaisina. Purkkien ja pullo-
jen on oltava täysiä ja avaamattomia. Jos tuotteet ovat 
erittäin pieniä, ne on toimitettava useana kappaleena 
arvion suorittamista varten. Erittäin isokokoisista juus-
toista tai lihatuotteista jätetään vain yksi tuote.  
 
Muista, että kilpailu koskee artesaaniruokaa. Kilpailu-
näytteen on oltava ehjä tai tarpeeksi iso, jotta tuoma-
risto pystyisi arvioimaan tuotteen laadun. Tämä on tär-
keää, jotta kokonaisvaikutelma tuotteesta voidaan arvi-
oida. Liian pientä palaa tai viipaloitua ja tyhjiöpakattua 
lihatuotetta tai juustoa on vaikeata arvioida artesaani-
ruokatuotteeksi.  
 
Huomaa, että osallistumisvahvistus on liitettävä tuot-
teeseen sen jättämisen yhteydessä.  
 
Tuotteita, joita ei ole ilmoitettu, ei oteta vastaan pai-
kan päällä. Voitte myös toimittaa kilpailun järjestäjille 
yrityksestänne ja tuotteistanne muuta kirjallista markki-
nointiaineistoa, jota voidaan käyttää kilpailun markki-
nointitarkoituksiin.  
 
Ota hyvissä ajoin yhteyttä kilpailujohtoon, jos sinulla on 
kysyttävää tuotteiden jätöstä. Yhteystiedot löytyvät tä-
män asiakirjan lopusta.  
 
TUOMARISTON ARVIOINNIT  
Tuotteiden arviointi suoritetaan torstaina 15. lokakuuta 
2020 klo 8.-14.00.  
 
Tuomaristoon kuuluu sekä artesaaniruoan asiantunti-
joita, että maallikkoja. Jokaiseen tuomaristoryhmään 
kuuluu alan tuntevan puheenjohtajan lisäksi vähintään 
kolme jäsentä. Tuomariston päätöksestä ei voi valittaa.  
 
Tuomaristoryhmän tehtävänä on:  
• Valita jokaisen kilpailuluokan palkinnonsaajat.  



 

• Valita luokkaan osallistuvien tuotteiden lukumäärän 
perusteella yksi, kaksi tai kolme palkinnonsaajaa. Lo-
put tuotteet jakavat sijoituksen. 

• Antaa kirjallinen arvio jokaisesta kilpailutuotteesta. 
Kirjallinen arvio luovutetaan kilpailijalle jälkikäteen.  

 
Tuomaristolla on oikeus siirtää kilpailutuote luokasta 
toiseen, jos tuote on tuomariston mielestä ilmoitettu 
väärään luokkaan. Kilpailutuotteet arvioidaan kullekin 
luokalle sovitettujen kriteereiden mukaan. Erityisesti ar-
vioidaan ulkonäkö, koostumus, tuoksu ja maku, koko-
naisvaikutelma sekä innovatiivisessa kilpailuluokassa in-
novaatioaste. Makupisteet arvostetaan muita kriteerejä 
korkeammalle kahden tuotteen saadessa samat pisteet. 
Samat kokonaispisteet ja makupisteet merkitsevät jaet-
tua sijoitusta, jolloin seuraava sija poistuu. Innovatiivi-
sen artesaaniruuan luokassa arvostetaan innovaatioaste 
yhtä korkealle kuin ulkonäkö/koostumus ja 
tuoksu/maku yhteensä.  
 
Pisteytystä käytetään vain tukena tuotteita arvioitaessa, 
ja jokainen tuomaristoryhmä voi itse päättää oman luok-
kansa arvioinnista. Pistekuvio voi vaihdella luokittain ja 
vuosittain. Sen vuoksi ei ole mahdollista suoraan verrata 
eri luokkia.  
 
INNOVATIIVINEN ARTESAANIRUOKA  
Innovatiivisen artesaaniruoan luokassa voivat kilpailla 
tuotteet, jotka ovat jostain näkökulmasta innovatiivisia 
ja uraauurtavia. Tällöin voi olla kyse raaka-aineista, ja-
lostusmenetelmistä, makuyhdistelmistä, käyttötavoista, 
tuotteen esittelystä (ulkonäöstä tai pakkauksesta), tai 
jostain muusta, jolla artesaaniruoan asemaa ja kehitystä 
voidaan uudistaa ja vahvistaa. Samat perussäännöt kuin 
muissa luokissa pätevät. Innovaatioasteen merkitys pai-
naa arvioinnissa eniten, mutta myös ulkonäölle/koostu-
mukselle ja maulle/ tuoksulle annetaan pisteitä. Innova-
tiivinen ominaisuus on kuvailtava ilmoittautumisen yh-
teydessä.  
 
ARVIOINTITULOKSET  
Kaikki kilpailuun osallistuvat saavat kirjallisen arvioinnin 
neljän viikon sisällä kilpailun päättymisestä.  
 
KILPAILUKATEGORIAT 2020 
• MAITOTUOTTEET  
• LIHATUOTTEET  
• KALATUOTTEET  
• LEIPOMOTUOTTEET  
• MARJA- JA HEDELMÄTUOTTEET  
• VIHANNES- JA SIENITUOTTEET  
• KYLMÄT MAUSTE- JA RUOKAKASTIKKEET  
• SNAKSIT  
• POHJOISMAISET JUOMAT, ALKOHOLITTOMAT JUO- 
• MAT  
• POHJOISMAISET JUOMAT, ALKOHOLIPITOISET JUO-

MAT  

• INNOVATIIVINEN ARTESAANIRUOKA  

 

Kilpailuneuvoston yhteystiedot: 

 
Sähköposti : sm@ruoka-artesaanit.fi 

 

Tomi Aho 

Mobil +358 (0)44 705 7461 

 

Sari Buss 

Mobil +358 (0)40 535 6626 
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