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1 Johdanto 

 

Ruokajärjestelmä on monikerroksinen ja laaja kokonaisuus, jossa elintarviketeollisuus on vain sen 

pieni osanen. Ahokas ym. (2016) nostavat esiin ruokajärjestelmien hitaan muutosvauhdin, 

kulttuurisen juurtumisen ja vahvan institutionaalisuuden. Nämä voivat pitää ruokajärjestelmän 

toimintaa paikallaan. Ruokajärjestelmää ohjaavat tämän lisäksi moninaiset tekijät, joita ovat 

esimerkiksi politiikkakeinot, kehityssuuntaukset, kansainvälinen kauppa ja kulutustottumukset sekä 

kuluttajakäyttäytyminen (Karttunen 2020). Karttunen, Kuhmonen ja Savikurki (2019) kuvasivat 

suomalaisen ruokajärjestelmän alla olevalla kuviolla, joka kuvaa ruokajärjestelmän 

monikerroksisuutta ja sen vaikutussuhteita. 

 

 

Kuvio 1. Suomen ruokajärjestelmä – ajurit, toiminnot, toimijat ja tuotokset (Karttunen ym. 2019) 

 

Kuluttajan roolin vahvistuminen ja kuluttajien tietoisuuden lisääntyminen ovat olleet viime vuosina 

laajasti esillä. Tämä näkyy myös ruoan ympärillä käytävässä keskustelussa. Kuluttajakäyttäytymistä 

ohjaavien tekijöiden ja kuluttajien preferenssien tunteminen voidaankin nähdä tärkeänä osana, jotta 
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ymmärretään ruokajärjestelmän tulevaisuuden kehityssuuntauksia. Tämä tutkimus pyrkii 

selvittämään millaisia voivat olla tulevaisuuden muutokset kulutuksessa ja kuluttajakäyttäytymisessä 

ja kuinka nämä vaikuttavat yhteen ruokajärjestelmän osaan: elintarviketeollisuuteen. Koska kyseessä 

on yhteiskunnallisesta ja monitasoisesta järjestelmästä on tarvetta käsitellä aihetta pelkistetysti, mutta 

laajasti (Ahokas ym. 2016).  

 

Tutkimus tehtiin toimeksiantona Keski-Suomen ELY-keskukselle. Tarve oli maakunnan 

elintarvikejalostuksen tulevaisuuden mahdollisuuksien laajalle tutkimiselle, jossa esiin voisi nousta 

entuudestaan yllättäviäkin suuntauksia. Nämä voisivat toimia esimerkiksi apuna alueen 

kehittämistyössä. Mahdollisuuksia haluttiin tutkia nimenomaan tulevaisuuden kehityssuuntien kautta 

esimerkiksi elintarviketrendien ja kuluttajakäyttäytymisen muutosten kautta, ei niinkään nykyisiin 

rakenteisiin nojaten. Keski-Suomessa on tunnistettu myös pidemmän aikaa keskisuurten yritysten 

vähäisyys elintarvikejalostuksessa, jonka on tunnistettu johtavan tiettyihin haasteisiin yritysten ja 

alueen kehittymisessä (Puupponen 2008). Tutkimuksessa haluttiin etsiä myös mahdollisuuksia ja 

tarvittavia muutoksia, jotka voisivat edistää keskisuurten yritysten toimintaa tai yritysten kasvua 

alueella.  

 

1.1 Tutkimuksen tavoite  

 

Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa kirjallisuuden ja asiantuntijahaastatteluiden avulla, millaisia 

tulevaisuuden mahdollisuuksia Keski-Suomen elintarvikejalostuksella voisi olla ja millaisia 

rakenteellisia muutostarpeita näiden mahdollisuuksien saavuttaminen vaatisi. Tulevaisuuden 

aikajänne on vuosissa 2031–2036, eli 10–15 vuoden päässä nykyhetkestä. Tutkimuksen pääpainona 

ovat tulevaisuudessa kulutettavat suuren volyymin tuotteet ja keskisuuret yritykset, joiden toimintaa 

Keski-Suomessa on tutkittu vähäisemmin. Tutkimuksen ulkopuolelle ei kuitenkaan rajata 

pienyrityksiä tai pienen volyymien tuotteita, vaan ne ovat yhtä lailla osana tutkimusta. Toinen 

pääpaino ovat kotimaan markkinat, mutta myös viennin tuomia mahdollisuuksia sivutaan. 

 

Tutkimuksen rakenteen voisi jakaa karkeasti kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa tunnistetaan 

tulevaisuuden elintarviketrendejä ja kuluttajakäyttäytymistä. Tutkittavina aiheina ovat esimerkiksi 

mitkä tekijät muuttuvat, mitkä pysyvät ennallaan ja mitkä asiat toimivat muutosten ajureina. Toisessa 

osassa keskitytään Suomen ja Keski-Suomen maakunnan elintarvikejalostukseen. Tässä osassa 
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selvitetään elintarvikealan, -ketjun ja toimintaympäristön tulevaisuuden tilaa. Kolmannessa osassa 

keskitytään Keski-Suomen elintarvikejalostuksen tulevaisuuden mahdollisuuksiin ja nostetaan esille 

rakenteellisia muutoksia, joita tulisi tapahtua, jotta tunnistetut tulevaisuuden mahdollisuudet 

pystyttäisiin hyödyntämään. Tällaisia voivat olla esimerkiksi kilpailukykyyn tai elintarvikeketjun 

toimintaan liittyvät tekijät. Tähän osuuteen kuuluu tulevaisuuskuvien luominen, jossa tehdään 

aiempien teemojen pohjalta kolme tulevaisuuskuvaa Keski-Suomen elintarvikejalostukselle. 

Tulevaisuuskuvissa pyritään kuvaamaan mahdollisimman tarkasti ja laajasti maakunnan 

elintarvikejalostukselle tunnistettuja mahdollisuuksia. Haastattelujen sekä tulevaisuuskuvien luonnin 

tukena käytetään tutkimustietoa elintarviketeollisuudesta ja kuluttajakäyttäytymisestä. Kirjallisuutta 

käytetään apuna erityisesti nykytilan hahmottamisessa. 

 

Tutkimuksessa pyritään vastaamaan seuraaviin päätutkimuskysymyksiin: 

 

1. Millaisia ovat tulevaisuuden elintarviketrendit? Kuinka kuluttajakäyttäytyminen, 

elintarvikeala ja -ketju muuttuvat tulevaisuudessa? 

2. Mitkä voisivat olla tulevaisuudessa Keski-Suomen elintarvikejalostuksen uusia 

suuntauksia ja uudistumisen mahdollisuuksia? 

 

Lisäksi tutkimuksessa selvitetään, vaatisiko Keski-Suomen toimintaympäristö rakenteellisia 

muutoksia, jotta tunnistettuja mahdollisuuksia pystyttäisiin hyödyntämään? Millaisia nämä 

muutokset olisivat?  

 

1.2 Keski-Suomen elintarvikejalostuksen rakenne ja ominaispiirteet  

 

Suomessa elintarviketeollisuuden alueelliseen keskittymiseen vaikuttavat erityisesti 

politiikkamuutokset, markkinat, osaaminen, luonnon olosuhteiden tuomat rajoitteet ja väestörakenne 

(Yrjölä 2010). Keski-Suomessa elintarvikejalostuksen voidaan kuitenkin todeta olevan monipuolinen 

ja alatoimialojen rakenne on samankaltainen kuin Suomessa yleisesti. Elintarvikeyrityksistä yli 

kolmannes, 39 %, harjoittaa leipomotoimintaa ja muiden alatoimialojen osuudet vaihtelevat 5–11 % 

välillä. (Aitoja makuja yritystilasto 2020.) Pienten yritysten osuus on Keski-Suomen 

elintarvikeyrityksissä jopa suurempi kuin Suomessa keskimäärin. Vuonna 2020 maakunnassa oli 124 

elintarvikkeita jalostavaa yritystä ja näistä suurin osa, 88 % (Suomen keskiarvo 79 %), oli pieniä alle 
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10 henkeä työllistäviä yrityksiä. Yli 50 henkeä työllistäviä keskisuuria yrityksiä oli seitsemän 

kappaletta (6 %). Luonnonmukaisia elintarvikkeita jalosti 11 yritystä. Tilastoinnissa on huomioitu 

lähiruokayrittäjyys, jolloin elintarvikejalostus voi olla kytköksissä maatalouden toimintaan. (Aitoja 

makuja yritystilasto 2020.) Elintarvikejalostajien määrä on laskenut vuodesta 2011, jolloin jalostavia 

yrityksiä oli maakunnassa 160 (Pro Ruokakulttuuri-kehittämishanke & Jyväskylän 

ammattikorkeakoulu 2013). On otettava huomioon, että eroon voivat vaikuttaa myös tilastoinnin 

eroavaisuudet. Keski-Suomen elintarvikkeiden jalostajat toimivat vahvasti kotimaan markkinoilla. 

Vuonna 2012 tehdyn kyselytutkimuksen mukaan noin 95 % tuotteista myytiin kotimaassa, josta 20 

% Keski-Suomessa. Maakuntaan kohdennettiin etenkin kalajalosteita ja myllytuotteita. Kyselyyn 

vastanneista yrityksistä ostivat maakunnasta raaka-aineistaan noin 25 %. (Määttä & Törmä 2012.)   

 

Keski-Suomen ruokaverkoston toimintaympäristöä ja sen toimintaa on selvitetty aktiivisesti. 

Viimeisimpänä aihetta tutkittiin vuonna 2021 ilmestyneessä ruokaketjun strategiassa, jossa 

maakunnan elintarviketeollisuuden vahvuutena nostettiin esiin sen monipuolisuuden lisäksi muun 

muassa yritysten välinen yhteistoiminta ja lähiruoan ostomahdollisuuksien kehittyminen. 

Maakunnassa on myös vahva yritysten toimintaa tukeva asiantuntijaverkosto. (Kaartinen & Pölkki 

2021.) Keski-Suomen pienyritysvaltaisuus näkyy elintarvikeyritysten haasteissa esimerkiksi 

resurssien rajallisuutena ja pieninä tuotevolyymeina (Pro Ruokakulttuuri-kehittämishanke & 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2013). Maakunnan ruokaketjun heikkouksina on myös tunnistettu 

esimerkiksi matala raaka-aineiden jalostusaste sekä yritysten kasvuhaluttomuus. Mahdollisina 

tulevaisuuden uhkina on nähty esimerkiksi jatkajien ja osaavan työvoiman puutteet. (Kaartinen & 

Pölkki 2021.)  
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2 Kirjallisuuskatsaus 

 

2.1 Suomen elintarviketeollisuuden rakenne ja markkinat 

 

Elintarviketeollisuus on vakaa ja merkittävä työllistäjä Suomessa. Elintarvikealan yritykset ovat 

työllistäneet kokoaikaisesti viime vuosina noin 34 000 henkilöä, mutta ala luo työpaikkoja laajasti 

myös välillisesti. Toimialan yritysrakenne perustuu laajalle pienyritysten joukolle. Vuonna 2019 

elintarviketeollisuuden yrityksistä alle neljä henkilöä työllistävien yritysten osuus oli jopa 68 % ja 

alle 10 henkilöä työllistävien yritysten osuus 79 % alan yrityksistä. Suurin elintarviketeollisuuden 

alatoimialoista on leipomoala, jossa toimii hieman yli joka kolmas elintarviketeollisuuden yritys. 

Alan kokonaisliikevaihdossa on ollut hidasta kasvua vuosina 2017–2019, joka selittyy muun muassa 

ruoanhintojen nousulla sekä kuluttajien lisääntyneestä luottamuksesta omaan talouteensa. (Hyrylä 

2020.) 

 

Vaikka Suomen elintarvikejalostuksessa on laaja pienyritysten kenttä, elintarviketeollisuuden 

markkinat ovat Suomessa keskittyneet. Suuryritykset (vähintään 250-henkeä työllistävät) vastaavat 

jopa noin 60 % elintarvikkeiden tuotannosta. (Irz ym. 2017.) Vuonna 2019 kyseisen kokoluokan 

yrityksiä oli 24 kappaletta (Hyrylä 2020). Keskittymisen nähdään todennäköisenä jatkumona myös 

tulevaisuudessa kilpailukyky- ja kasvupaineiden lisääntyessä, mutta samanaikaisesti hajautettu 

elintarviketuotanto on vahvistunut. Tähän kehitykseen ovat johtaneet esimerkiksi kulutustottumusten 

muuttuminen ja politiikkatoimet. Elintarvikejalostuksen samanaikainen hajautuminen ja 

keskittyminen on ollut Suomessa mahdollista, sillä ne vastaavat eri elintarvikekysyntään ja pystyvät 

hyödyntämään eri mahdollisuuksia sekä vahvuuksiaan. (Jansik, Lehtonen, Muilu & Wuori 2016.) 

Esimerkiksi kuluttajien arvostus lähiruokaa kohtaan on lisääntynyt, ja tämä on tukenut erityisesti 

mikroyritysten pärjäämistä kotimaan markkinoilla (Hyrylä 2019). 

 

Suomen elintarviketeollisuus on pitkään keskittynyt kotimaan markkinoille. Kehitystä on tukenut 

Suomen verrattain sulkeutuneet markkinat, joten kilpailu ulkomaisten tuotteiden kanssa on ollut 

vähäistä. (Irz ym. 2017.) Vaikutuksensa kehitykseen on osaltaan tuonut maamme ”saarimainen” 

sijainti, joka on johtanut kotimaisten raaka-aineiden käyttöön ulkomaankaupan 

logistiikkakustannusten ollessa korkeita. Suurin osa maamme viennistä ja tuonnista tapahtuukin 

meriteitse. (Jansik ym. 2016.) Keskittymistä on tukenut myös kuluttajien arvostus ruoan 
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kotimaisuutta kohtaan, joka on toiminut pitkään hyvänä myyntivalttina Suomen markkinoilla (Irz ym. 

2017). Suomalaisten elintarviketuotteiden kotimaisuusaste onkin noin 80 % (Hyrylä 2019). Suomen 

elintarviketeollisuus on muihin Euroopan maihin verrattain sitoutuneempi elintarvikeketjun 

kotimaisiin toimijoihin (Jansik ym. 2016). Globalisaatio tulee todennäköisesti horjuttamaan tilannetta 

tulevaisuudessa vahvemmin, joka asettaa elintarviketeollisuudenkin uusien haasteiden eteen. 

Kotimaan markkinat ovat kypsät ja Suomessa kilpaileminen on osuuden viemistä kilpailevalta 

yritykseltä. Suomalaiset elintarviketeollisuuden yritykset ovatkin suuntautuneet ulkomaille vasta, kun 

kotimaan markkinat ovat kyllästetty. Elintarviketeollisuuden liikevaihdosta noin 85 % tulee kotimaan 

markkinoilta ja noin 15 % viennistä. (Irz ym. 2017.)   

 

Elintarviketeollisuuden haasteena Suomessa on sen korkea työvoimaintensiivisyys. Tämä selittyy 

alan yritysten mikroyritysvaltaisuudella, kun pienissä yrityksissä on käytetty suuriin yrityksiin 

nähden vähemmän automatisaatiota ja vastaavasti enemmän työvoimaa. Skaalautuvuus on ollut 

sopivalla tasolla, kun yritykset ovat toimineet vain Suomen markkinoilla. Alan työvoimakustannukset 

ovat pysyneet alhaisina, joka on mahdollistanut tuloksellisuuden, vaikka työvoimaintensiivisyys on 

ollut korkealla tasolla. Nämä syyt ovat laskeneet alan tarvetta työn tehokkuuden lisäämiseen. Vientiä 

ajatellen korkea työvoimaintensiivisyys laskee suomalaisten elintarviketeollisuuden kilpailukykyä. 

Alan haasteena on myös jalostusarvon alhaisuus etenkin vientituotteissa. Markkinointiin ja 

brändäykseen on panostettu kotimaassa, mutta viennissä ponnistukset ovat olleet maltillisempia. (Irz 

ym. 2017.) Elintarviketeollisuuden matalahko kannattavuus on osaltaan vaikuttanut toimijoiden 

vähäisiin tutkimus- ja kehittämiskustannuksiin (Hyrylä 2019).  

 

2.2 Elintarvikealan kehityssuuntia 

 

Elintarvikealan pk-yrityksille suunnatussa toimintaympäristöön liittyvässä tutkimuksessa (Järvinen, 

Pölkki, Tunkkari-Eskelinen, Vaara & Väisänen 2020) tunnistettiin elintarvikealalla vahvistuvan tällä 

hetkellä uudistuminen ja kuluttajalähtöisyys. Tulevaisuudessa yritykset halusivat muun muassa 

panostaa tuotteen laatuun, tuotteiden ja tuotannon kehittämiseen, riskienhallintaan sekä omien 

kustannusten karsimiseen. Tulevaisuuden haasteina tunnistettiinkin tuotantoon liittyvät kustannukset 

ja sen vaikutus yritysten kilpailukyvykkyyteen. (Järvinen ym. 2020.) Muutosta on viime vuosina ollut 

havaittavissa myös elintarviketeollisuuden tuottamissa elintarvikkeissa. Kasvualaksi ovat nousseet 
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erilaiset kasviproteiineihin perustuvat tuotteet, joihin liittyen on syntynyt aivan uudenlaisia 

innovaatioita (Karttunen 2020). 

 

Ruoantuotannon kasvihuonekaasupäästöt ovat olleet viime vuosina voimakkaassa keskustelussa. 

Jokainen ruoka-alan toimiala onkin määrittänyt ilmastotiekartan, jossa määritellään toimenpiteet ja 

tavoitteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä. Elintarviketeollisuusliiton (2020) kokoamassa 

ilmastotiekartassa alan toimenpiteiksi on määritelty muun muassa siirtyminen ja investoiminen 

vähäpäästöiseen energiaan, sivuvirtojen sekä hävikin vähentäminen tai hyödyntäminen. Yhdeksi 

suurimmista esteistä tavoitteiden saavuttamisessa arvioitiin suuret investointikustannukset, jotka 

korostuvat erityisesti pienyrityksissä (Elintarviketeollisuusliitto 2020; Järvinen ym. 2020). 

Elintarvikealan tiekartassa on lisäksi mainittu myötävaikuttaminen koko elintarvikeketjun 

vähähiilisyyden tavoitteissa sekä erityisesti vahvempi yhteistyö alkutuotannon kanssa, jotta khk-

päästöjä saadaan leikattua ja luotua alojen välille yhtenäiset laskentamenetelmät. Suomessa suurin 

osa ruokajärjestelmän khk-päästöistä syntyy maataloudesta, ja elintarvikealan 

kasvihuonekaasupäästöjen osuus on tähän suhteutettuna pieni. (Elintarviketeollisuusliitto 2020.) 

Konkretiaa yhteistoiminnasta alkutuotannon kanssa onkin jo nähtävissä, kun useat ruokatalot ovat 

lähteneet tavoittelemaan hiilineutraalia tuotantoketjua erilaisin toimenpitein.  

 

Hävikin ja sivujakeiden hyödyntämistä on Suomessa tutkittu esimerkiksi Luonnonvarakeskuksen ja 

Helsingin yliopiston (2021) yhteisessä Uutta liiketoimintaa sivutuotteista -hankkeessa. 

Elintarviketeollisuudessa havaittiin syntyvän paljon erilaisia sivujakeita, joita voitaisiin hyödyntää 

esimerkiksi elintarvikkeissa, maanparannusaineena, kosmetiikassa, lääketeollisuudessa ja energiana. 

Sivujakeiden vähentämisen etuina on hävikin vähentämisen lisäksi kuluttajien lisääntynyt kiinnostus 

kyseisiä tuotteita kohtaan. Sivujakeita jatkojalostavat yritykset ovat usein pieniä yrityksiä, jolloin 

yritysten välinen yhteistyö nousee merkittäväksi tekijäksi. (Erkamo ym. 2021.) Vastaavasti isot 

elintarvikealan yritykset hyödyntävät tehokkaammin sivujakeita kuin pienet yritykset. Sivuvirtojen 

hyödyntämisessä on vaihtelua toimialojen ja alueiden välillä. (Järvinen ym. 2020.) Myös tuotteiden 

pakkaamisella voidaan vähentää hävikin ja kasvihuonekaasupäästöjen syntymistä esimerkiksi 

suosimalla kierrätettäviä pakkauksia ja lisäämällä pakkauksella ruoan säilyvyyttä (Nemecek & Poore 

2018).  
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2.3 Kuluttajakäyttäytyminen ja kulutusmuutosta ohjaavat tekijät 

 

Tulevaisuuden elintarviketrendejä selvitettäessä on tärkeä ymmärtää millaiset asiat vaikuttavat ja 

muuttavat kuluttajakäyttäytymistä, eli toisin sanoen mitkä asiat voivat toimia muutoksen ajureina. 

Tutkimuksissa on todettu, että viimeisten vuosikymmenten aikana kuluttajien asenteissa on 

tapahtunut suuria muutoksia ruoan kulutusta kohtaan (Mehmeti & Xhoxhi, 2014). Tämän voi nähdä 

korostavan tulevaisuudessa kuluttajakäyttäytymisen ymmärtämisen tärkeyttä. Kulutusmuutokset ovat 

kuitenkin yleisesti hitaita, jolloin muutokset esimerkiksi arvoissa näkyvät pidemmän aikavälin 

kulutuksessa (Piipponen, Rinta-Kiikka & Arovuori 2018).  

 

Lampikoski ja Lampikoski (2000) esittävät supistetun kuluttajakäyttäytymisen mallin, jonka pohjana 

he käyttivät Engelin, Kollatin ja Blackwellin (1968) mallia. Tässä mallissa on eroteltu kulutukseen 

vaikuttavat yksilölliset ja ympäristön erot. Ympäristön eroihin liittyvät muun muassa kulttuuri, 

kansantalouden tilanne ja sosiaaliluokka. Yksilöllisiä eroja ovat esimerkiksi yksilön koulutustaso, 

asenne, ammatti, elämäntyyli ja demografiset tekijät. Näistä ensisijaisesti kuluttajakäyttäytymiseen 

vaikuttaa kuitenkin kansantalouden suhdanne. Tässä tutkimuksessa oletetaan suhdanteiden pysyvän 

tasaisina.  

 

Mehmeti ja Xhoxhi (2014) tarkastelivat tulevaisuuden elintarviketrendejä erityisesti yksilöllisten 

muutosten kautta, jotka tulevat jatkamaan muutostaan tulevien vuosien aikana. Tarkasteltavina 

tekijöinä olivat demografiset tekijät, arvot, urbanisaatio ja elämäntapa. Näiden perusteella he 

päätyivät neljään laajempaan megatrendiin sekä muutamaan pienempään trendiin. Tunnistettuja 

megatrendejä olivat terveys ja hyvinvointi, valmisruoka, mielihyvän ja hemmottelun trendi sekä 

arvoa ja laatua trendi. Esimerkiksi terveyteen ja hyvinvointiin oli liitetty niin luonnonmukainen ruoka 

kuin funktionaaliset elintarvikkeet. Myös Aalto (2018) tarkasteli elintarvikkeiden kulutusmuutoksia 

kulutustyyppien mukaan, joissa jaottelu oli tehty iän, kotitalouden koon ja sukupuolen mukaan. 

Näiden kulutustyyppien välillä oli huomattavissa selkeitä eroavaisuuksia. Tutkimuksessa tehtiin 

myös yllättävä havainto, vuoden 2016 kulutuslukujen mukaan epäterveellisen ruoankulutus oli 

lisääntynyt. Saman havainnon teki FinTerveys-tutkimus (2018), näin ollen kulutus ei aina kulje 

yhtenäisesti ennustettujen trendien mukaan.  

 

Yleisesti tunnistettuja kulutusta muokkaavia tekijöitä Suomessa ovat väestön ikääntyminen, 

kaupungistumisen jatkuminen, yksinasuvien kotitalouksien määrän lisääntyminen ja arvojen muutos. 
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Nämä muutokset tulevat todennäköisesti jatkumaan myös seuraavan 10–15 vuoden aikana. 

Tilastokeskuksen (2021) ennusteen mukaan väkiluvun odotetaan myös kääntyvän laskuun vuonna 

2034, joka tarkoittaisi pidemmällä aikavälillä kysynnän pienenemistä Suomen markkinoilla. 

Tarkastellaan tarkemmin ikääntymisen vaikutusta kuluttajakäyttäytymiseen, sillä se on merkitsevä 

muuttuja lähitulevaisuudessa. Esimerkiksi vuonna 2035 ennustetaan yli 65-vuotiaiden osuuden 

olevan Suomen väestöryhmistä suurin, 27,3 % (Kuntaliitto 2019). Ikääntyminen vaikuttaa 

kuluttajakäyttäytymiseen monin tavoin. Ikääntyessä aistihavainnot heikkenevät, jolloin tuotteen 

aistiominaisuuksien huomioiminen on yksi tärkeä tekijä. Usein myös ruoan terveellisyyden merkitys 

kasvaa iän tuomien sairauksien lisääntyessä. (Mehmeti & Xhoxhi 2014.) Tutkimuksissa onkin 

havaittu, että iäkkäämmät kuluttajat kuluttavat esimerkiksi suhteellisesti vähemmän lihaa ja 

vastaavasti enemmän kalaa ja marjoja kuin nuoremmat ikäluokat (Helldán & Helkorpi 2015). 

Eläkeläisten tulot ovat polarisoituneita, joka hajaannuttaa ikäluokan kulutusta. Tulevaisuudessa 

iäkkäämpien henkilöiden odotetaan myös käyttävän yhä enemmän ateriapalveluita. (Piipponen, 

Rinta-Kiikka & Arovuori 2018.) Vaikka ikääntyneiden kuluttajien määrä on tulevina vuosina 

kasvussa, voi markkinointi kyseiselle segmentille olla haastavaa, koska iäkkäät eivät välttämättä 

halua olla osoitettuina vanhoiksi (Mehmeti & Xhoxhi 2014). Nuoret myös omaksuvat uusia trendejä 

iäkkäämpiä kuluttajia herkemmin (Lampikoski & Lampikoski 2000). Tämä voi tuoda oman 

vaikutuksena tulevaisuuden trendien omaksumiseen Suomessa, jos nuorten osuus väestöstä laskee. 
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3 Tulevaisuudentutkimus 

 

Tutkimuksen teoreettisena taustana käytetään tulevaisuudentutkimusta ja tulevaisuuskuvien 

luomista. Tulevaisuudentutkimuksessa pyritään nykyhetkestä saatavien tietojen pohjalta 

ymmärtämään tulevaisuuden kehityskulkuja. Koska tulevaisuus on avoin, tulevaisuudentutkimus ei 

ole vain yhden tulevaisuuden ennustamista, vaan tavoitteena on kartoittaa useita mahdollisia 

tulevaisuuksia, jotta tulevaisuuden kehityssuuntia ymmärrettäisiin paremmin. (Kamppinen, Kuusi & 

Söderlund 2002.)  

 

Monet tulevaisuudentutkimuksen menetelmistä luotiin 1950- ja 1960-luvuilla, jolloin 

maailmantilanne oli varsin erilainen kuin nykyhetkellä. Kehitys oli ennustettavampaa ja vakaampaa 

sekä taloudelliset suhdanteet olivat kasvussa. 1970-luvulle tultaessa epävarmuudet alkoivat 

lisääntymään, joka haastoi soveltamaan vanhoja menetelmiä uudella tavalla sekä luomaan uusia 

menetelmiä muuttuvan tulevaisuuden hahmottamiseksi. Tulevaisuudentutkimuksessa menetelmät 

voivat olla kvantitatiivisia tai kvalitatiivisia sekä niiden yhdistelmiä. Voikin olla perusteltua käyttää 

useita eri menetelmiä, jolloin ne täydentävät toisiaan. (Vapaavuori 1993.) 

Tulevaisuudentutkimuksessa nykyisin käytettäviä metodeja ovat esimerkiksi pehmeä 

systeemimetodologia, delfoi-menetelmä ja skenaarioiden luominen (Kamppinen ym. 2002), jota 

käytetään tässä tutkimuksessa. Skenaarioiden määritelmiä on useita ja esimerkiksi Mannermaa 

(1999) on määritellyt skenaariot seuraavasti: ”Skenaariomenetelmällä luodaan loogisesti etenevä 

tapahtumasarja, jonka tarkoituksena on näyttää, miten mahdollinen, joko todennäköinen, tavoiteltava 

tai uhkaava tulevaisuudentila kehittyy askel askeleelta nykytilanteesta”. 

 

Skenaarioiden jaottelua voidaan tehdä erilaisin perustein, jotka voivat tuottaa hyvinkin tarkkaan 

määriteltyjä skenaarioiden tyyppiluokkia. Tyypillisesti skenaariot kuitenkin omaavat ominaisuuksia 

useista eri skenaariotyypeistä. Alla olevassa kuvassa skenaariot on jaoteltu ennakoiviin, tutkiviin 

(eksploratiivinen) ja tavoitteellisiin (normatiivinen) pääluokkiin, niiden tavoitteiden mukaisesti. 

(Frilander, Lätti, Malho & Rowley 2022.)  
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Kuvio 2. Skenaarioiden tyyppiluokkien avulla voidaan hahmottaa, millaisia skenaarioita rakennetaan 

ja millaisia piirteitä ne sisältävät (Frilander ym. 2022) 

 

Skenaarioita voidaan tyypitellä niiden tavoitteiden mukaan myös skenaarioihin (forecasting), 

tulevaisuuskuviin ja backcasting-skenaarioihin. Skenaariossa (forecasting) hahmotetaan 

nykyhetkestä avautuvia todennäköisiä tai mahdollisia kehityspolkuja (Aalto, Heikkilä, Keski-

Pukkila, Mäki & Pöllänen 2022.). Tulevaisuuskuvat ovat pysäytyskuvia mahdollisista tulevaisuuden 

lopputilanteista ja ne ovat vain löyhästi sidottuina nykyhetkeen (Kuhmonen & Kuhmonen 2019). 

Vastaavasti backcasting-skenaariot perustuvat ennalta valittuihin visioihin, joista luodaan 

mahdollisia kehityspolkuja nykytilanteeseen. (Aalto ym. 2022). 

 

3.1 Tulevaisuuskuvat 

 

Koska tutkimuksessa pyritään tunnistamaan tulevaisuudesta uusia ja yllättäviäkin mahdollisuuksia 

Keski-Suomen elintarvikejalostukselle, tutkimukseen valikoitui tulevaisuuskuvien luominen. Tämä 

mahdollistaa vahvemman irtaantumisen nykyhetkestä, mutta samalla on huomioitava, että 

tulevaisuuskuvien toteutumisen arviointi voi vaatia syvemmin pohdintaa niiden irrallisuudesta 

johtuen (Ahokas ym. 2016). Tulevaisuuskuvat ilmentävät erityisesti kehityksen lopputulemia, joiden 

luomisessa voidaan käyttää erilaisia kriteerejä. Tässä tutkimuksessa kriteereinä käytetään 

mahdollisia, todennäköisiä tai toivottavia, jotka ovat useimmiten käytettyjä kriteerejä. (Kuhmonen & 

Kuhmonen 2019.) Tutkimuksessa käytetty tulevaisuuskuva on myös monosektoriaalinen, sillä 

tutkimuksessa käsitellään vain yhtä toimialaa (Mannermaa, 1999). Tässä tutkimuksessa 

tulevaisuudenkuvat ovat myös alueellisesti rajattuja koskemaan Keski-Suomen maakuntaa.  
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Tulevaisuuskuvan pohjana toimii kattava toimintaympäristön analysointi, jossa selvitetään 

tutkittavan aiheen kannalta olennaisimmat muutostekijät (Frilander ym. 2022).  Tähän vaiheeseen 

liittyvät megatrendien, trendien, heikkojen signaalien, aktoreiden ja muutostekijöiden sekä niiden 

epävarmuuksien tunnistaminen. Megatrendit ovat jo nykyhetkessä näkyviä laajoja 

kehityssuuntauksia tai -linjoja, jotka tulevat myös todennäköisesti jatkumaan tulevaisuudessa jossain 

muodossa. Ne ovat usein globaaleja ja voivat sisältää vastakkaisiakin ilmiöitä tai tapahtumaketjuja. 

Silti niillä on määritettävissä yhteinen suuntaus. (Kamppinen ym. 2002.) Esimerkiksi Dufva (2020) 

on tunnistanut tämän hetken megatrendeiksi ekologisen jälleenrakennuksen, ikääntymisen ja väestön 

monimuotoistumisen, verkostomaisen vallan, teknologian ja talousjärjestelmän suunnan etsimisen. 

Trendit voivat vastaavasti olla megatrendin osa tai irrallisia suuntauksia. Ne ovat pitkän aikavälin 

kehityssuuntia, joilla on nähtävissä jatkumo tulevaisuudessa (Kamppinen ym. 2002). 

 

Heikot signaalit ovat vastaavasti ilmiöitä, jotka ovat aluillaan ja tunnistettavissa, mutta niillä ei ole 

nähtävissä olevaa historiaa tai trendiä. Ne ovat kertaluonteisia eikä toistuvia. Näiden ominaisuuksien 

vuoksi heikot signaalit voivat olla vaikeasti tunnistettavissa ja niiden löytäminen vaatii 

asiantuntijuutta aihetta kohtaan. Heikot signaalit ovat merkittäviä, sillä jos ne osataan tunnistaa 

etukäteen, niistä voidaan hyötyä suuresti. Niiden todennäköisyys toteutua on alhainen, mutta 

toteutuessaan vaikutukset ovat suuria. Esimerkiksi Internetiä on käytetty esimerkkinä heikosta 

signaalista, joka alkuperäisestä käyttötarkoituksestaan laajeni globaaliksi tiedonvälityskanavaksi. 

(Mannermaa 1999.)  

 

Aktorit ovat tietyn ympäristön, esimerkiksi verkoston, toimialan tai yrityksen toimijoita, jotka 

omaavat merkittävän roolin. Aktorit ovat aktiivisia ja kykenevät harkittuun päätöksentekoon, jossa 

on punnittu esimerkiksi mahdolliset hyödyt ja riskit. Muutostekijät voidaan nähdä esimerkiksi 

aktoreiden toimintana, jossa pyritään muutoksen tekemiseen. Niiden takana on yksilö tai laajempi 

organisaatio. (Kamppinen ym. 2002.) 

 

Tulevaisuudentutkimuksessa tutkimusstrategia ja -menetelmät tulee määritellä tutkimuksen 

kysymyksiin ja aiheeseen sopivaksi, sillä tulevaisuudelle ei ole olemassa yhtenäistä teoriaa 

(Kuhmonen & Kuhmonen 2015). Tässä tutkimuksessa tulevaisuuskuvien luomisen apuna käytetään 

tulevaisuustaulukkoa, joka koostuu muuttujista ja niiden tulevaisuuden vaihtoehtoisista 

toteutumisista. Muuttujat koostuvat aiemmin mainituista tutkittavan aiheen olennaisimmista 
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muuttujista, joita haastatteluissa tai kirjallisuudessa ilmenee. Nämä muuttujat voivat olla esimerkiksi 

ulkoisia toimintaympäristössä tapahtuvia muuttujia, sisäisiä (tässä elintarvikejalostuksen) muuttujia, 

heikkoja signaaleja ja megatrendejä. Olennaisten muuttujien muutosvauhdille määritellään myös 

tahti, jolla muutoksen nähdään tulevaisuudessa etenevän.  

 

Tulevaisuuskuvien luomisessa on tärkeänä osana myös mielikuvituksen käyttö, jotta 

tulevaisuudentila kyetään hahmottamaan ja kuvaamaan lukijalle. Tulevaisuuskuva on aina näkemys, 

johon muun muassa vaikuttavat luomisprosessiin liittyvien toimijoiden tulkinnat, arvot, odotukset ja 

havainnot. (Frilander ym. 2022.) Tässä tutkimuksessa tulevaisuuskuvista tehdään myös lyhyt katsaus 

niiden toteutumiseen liittyvistä muutostarpeista, jonka voi nähdä myös jonkin asteisena backcasting-

vaiheena.  
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4 Aineisto ja menetelmät 

 

4.1 Tulevaisuustaulukko 

 

Tulevaisuustaulukko, eli morfologinen strategiamenetelmä, on usein käytetty menetelmä 

mahdollisten tulevaisuuksien kartoittamisessa. Suomessa menetelmän on tehnyt tunnetuksi Yrjö 

Seppälä ja alun perin se pohjautuu Fritz Zwickyn morfologiseen analyysiin. 

Tulevaisuustaulukkomenetelmän voi jakaa kuuteen vaiheeseen, jotka ovat kuvattuna alla olevassa 

kuviossa. (Frilander ym. 2022.) 

 

 

Kuvio 3. Skenaarioiden rakentamisen kuusi vaihetta (Frilander ym. 2022) 

 

Ennen itse tulevaisuustaulukkoon siirtymistä on määritettävä tutkittava aihe, tavoite ja 

tutkimuskysymykset tarkkaan. Myös tutkimuksen aikajänne, maantieteelliset rajaukset ja tutkittava 

näkökulma on hyvä rajata ennen tutkimuksen aloittamista. Lisäksi skenaariotyyppi on hyvä valita 

tutkimuksen tavoitteisiin sopivaksi jo alkuvaiheessa. (Frilander ym. 2022.) Nämä valinnat on tässä 

tutkimuksessa kuvattu aiemmissa vaiheissa.  

 

Toisessa vaiheessa tehdään tutkittavaan aiheeseen liittyvä toimintaympäristöanalyysi, jossa 

selvitetään tärkeimmät ilmiöt ja niiden muutostekijät. Tavoitteena on luoda mahdollisimman laaja ja 

kattava kuva toimintaympäristöön tulevaisuudessa vaikuttavista tekijöistä. Tähän vaiheeseen liittyvät 

esimerkiksi aiemmin kuvatut megatrendien, trendien, heikkojen signaalien ja alan epävarmuuksien 

kuvaaminen. Tietoa voidaan kerätä monin eri menetelmin ja menetelmäyhdistelmin. Tässä 

tutkimuksessa käytetään elintarvikealaan ja kuluttajakäyttäytymiseen liittyvää kirjallisuutta, 

ruokaketjuun liittyviä tulevaisuuden tutkimuksia ja teemahaastatteluita. (Frilander ym. 2022.) 

Aineisto luokitellaan teemoittelua ja usein toimintaympäristöanalyysissa käytettyä PESTE-analyysia 

hyödyntäen, johon on liitettynä myös arvot (PESTEV). Tämä vaihe on kuvattuna kappaleessa 3.3.  
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Kun tärkeimmät muutostekijät on selvitetty, voidaan ne asettaa taulukkoon. Muuttujat asetetaan 

riveittäin ja sarakkeisiin tulevat näiden toteutumisvaihtoehdot. Ensimmäiseen sarakkeeseen on usein 

kuvattu muuttujien nykytila. Taulukossa voidaan hyödyntää myös tulevaisuudessa tunnettuja 

megatrendejä ja heikkoja signaaleja, tällöin tulevaisuustaulukkoa kutsutaan XX-

tulevaisuustaulukoksi. (Mannermaa 1999.) Skenaarioita luodessa jokaiselle muuttujalle arvioidaan 

toteutumisvaihtoehto, jotka voivat tarkasti määriteltyjä arvoja tai kuvattu jatkumoina (Mannermaa 

1999; Kuhmonen & Kuhmonen 2015). Tulevaisuustaulukosta voidaan valita eri arvo jokaisesta 

muuttujasta eri tulevaisuuskuvaan, joka on yleisin käytetty menetelmän sovellutustapa. Taulukossa 

voi kuitenkin olla myös sellaisia muuttujia, jotka saavat saman arvon jokaisessa tulevaisuuskuvassa, 

jos se nähdään toimijan kannalta olennaisena muuttujana. (Kamppinen ym. 2002.) Tässä 

tutkimuksessa hyödynnettiin jatkumovaihtoehtoja, jotka tuovat joustoa tulevaisuuskuville. Kun 

jatkumovaihtoehdot on valittu, avataan tulevaisuuskuvat laajemmin kirjoittamalla ne tulevaisuuden 

pysäytyskuviksi. Tulevaisuustaulukossa perinteisesti sisäisten ja ulkoisten muuttujien alle on asetettu 

heikot signaalit ja megatrendit (Mannermaa 1999). Koska tässä tutkimuksessa haluttiin pureutua juuri 

tulevaisuuden trendeihin, pitäen monet rakenteelliset tekijät nykyisellään, on nämä muuttujat nostettu 

XX-tulevaisuustaulukossa ensimmäisiksi.  

 

Tulevaisuustaulukkomenetelmän haasteena on tärkeimpien muuttujien tunnistaminen ja rajaaminen. 

Haastetta voidaan vähentää pitämällä mukana myös muita tärkeäksi tunnistettuja muuttujia ja nostaa 

näitä esiin tulevaisuuskuvissa. Toinen taulukon haaste on sen tuottamien tulevaisuuskuvien suuri 

määrä. (Frilander ym. 2022.) Tätä haastetta on tässä tutkimuksessa ratkottu ennakkoon 

määrittelemällä kolmen tulevaisuuskuvan näkökulmat.  

 

Tutkimuksessa tulevaisuustaulukkoa hyödynnetään luomaan kolme erilaista tulevaisuuskuvaa 

arvopohjaisin valintaperustein (Frilander ym. 2022). Tulevaisuuskuvat rakennettiin tuottaen tilanteet, 

joista ensimmäinen on lähelle business as usual -tilannetta, eli mitään tietoisia muutoksia ei tehdä, 

mutta pientä kehitystä nykytilanteesta tapahtuu. Koska ensimmäinen tulevaisuuskuva kuvaa 

haastattelujen keskiarvoisia vastauksia saattavat osa muuttujista saada tietoisia muutoksia, joita 

nykyisessä kehityksessä ei ole vielä nähtävillä. Toisena luotiin ihanne ja toivottavin tilanne, jossa 

tärkeimmät mahdollisuudet ovat toteutuneet. Kolmantena koostettiin uhkakuva, jossa tärkeimmät 

muuttajat ovat toteutuneet epätoivotusti. 
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4.2 Teemahaastattelu 

 

Tutkittavan aiheen laaja-alaisuuden, skenaariotyön ja tulevaisuusnäkökulman vuoksi 

tutkimusmenetelmäksi valikoitui kvalitatiiviseen tutkimukseen kuuluva teemahaastattelu. 

Haastattelumenetelmät voidaan jakaa niiden strukturointisasteen mukaan kolmeen haastattelulajiin: 

strukturoituun (lomakehaastattelu), strukturoimattomaan ja tässä tutkimuksessa käytettyyn 

puolistrukturoimattomaan haastatteluun (teemahaastattelu). Haastattelulajien nimet eivät ole 

kuitenkaan täysin vakiintuneita ja samoja haastattelulajeja voidaan nimetä myös eri käsittein. 

Haastattelulajien erot syntyvät siitä, kuinka kiinteitä niiden haastattelurungot ja -kysymykset ovat 

sekä kuinka haastattelija on jäsennellyt tilannetta. (Hirsjärvi & Hurme 2008.) 

 

Puolistrukturoiduille haastatteluille ominaista on, että jokin osa siitä on kiinteä, mutta jotkin osuudet 

voivat vaihdella. Näitä voivat olla esimerkiksi kysymysvaihtoehdot, kysymystenmuoto tai 

haastattelurunko. Teemahaastattelu sijoittuu lähemmäs strukturoimatonta haastattelua kuin 

strukturoitua ja siinä vain yksi kiinteä ominaisuus, haastattelun aihepiirit eli teemat. (Hirsjärvi & 

Hurme 2008.) Haastattelussa kysymysten järjestys ja itse kysymyksetkin voivat vaihdella 

haastateltavien kesken, mutta jokaista teemaa käsitellään haastattelun aikana. Myös se kuinka laajasti 

tiettyä teemaa haastattelussa käsitellään, voi vaihdella haastatteluiden välillä. (Hirsjärvi & Hurme 

2000.) Vaikka teemahaastattelu perustuu tiettyjen teemojen käsittelyn varaan, on perusteltua antaa 

haastateltaville tilaa nostaa muita tärkeitä aihepiiriin liittyviä teemoja (Hyvärinen, Nikander & 

Ruusuvuori 2017). Koska tässä tutkimuksessa pyritään nimenomaan laaja-alaiseen tiedonhankintaan, 

on haastattelurunko suunniteltu niin, että se luo liikkumavaraa myös uusien teemojen nostoon. 

 

Teemahaastattelun valmistelun ensimmäisenä vaiheena on perehtyä tutkittavaan aiheeseen ja sen 

oleellisiin ilmiöihin, jotka ovat esimerkiksi tutkittavaan aiheeseen liittyviä ilmiöitä, prosesseja ja 

rakenteita. Näiden tietojen pohjalta luodaan haastatteluteemat, joiden ympärille rakennetaan 

haastattelurunko. (Hirsjärvi & Hurme 2000.) Toisena vaiheena on itse haastattelu ja kolmantena on 

aineiston analyysi (Hirsjärvi & Hurme 2008).  

 

Haastattelujen teemoiksi muodostuivat: tulevaisuuden elintarviketrendit ja kuluttajakäyttäytymisen 

muutokset, Suomen elintarvikejalostuksen tulevaisuus sekä Keski-Suomen elintarvikejalostuksen 

tulevaisuus ja rakenteelliset muutokset (Liite 1). Teemahaastattelut mahdollistivat haastattelujen 

aikana tiettyihin teemoihin syventymisen ja niiden joustavan käsittelyn. Tämä oli erityisen hyödyksi 
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Keski-Suomen elintarvikejalostukseen liittyvää teemaa käsiteltäessä, josta haastateltavilla oli eri 

laajuiset lähtötiedot. Tutkimuksen aihe vaati haastateltavilta tulevaisuuden hahmottamista ja 

pohdiskelua, jolloin avoimempi haastattelurakenne antoi haastatteluissa tilaa uusien teemojen ja 

näkökulmien nostamiselle. Toisaalta teemojen avulla voitiin varmistaa, että kaikki haastattelun 

aihepiirit tulivat käsiteltyä.  

 

Haastatteluja tehtiin kahdeksan kappaletta, jotta tulevaisuuskuvien luomiselle saatiin riittävän 

monipuolisia ja laajoja näkemyksiä. Saatavan tiedon monipuolisuutta haluttiin myös korostaa 

etsimällä haastateltavia ruoka-alan sisältä, mutta sen eri osista. Haastateltaviksi valikoituikin ruoka-

alan ja kuluttajakäyttäytymisen asiantuntijoita sekä toimijoita elintarvikeketjun sisältä. Haastateltavat 

toimivat tutkijoina, virkamiehinä, asiantuntijoina koulutussektorilla, kaupan alalla, ruokapalveluissa 

ja elintarvikealan yrittäjinä. Puolet haastateltavista oli Keski-Suomen maakunnan sisältä ja puolet sen 

ulkopuolelta. Haastattelut tehtiin vuoden 2021 kesän ja alkusyksyn aikana.  Covid-19-pandemian ja 

välimatkojen vuoksi suurin osa haastatteluista järjestettiin etäyhteyksin Teams-sovelluksen 

välityksellä. Yksi haastatteluista toteutettiin kasvokkain. Haastattelut nauhoitettiin ja niiden pituudet 

vaihtelivat noin 30–70 minuutin välillä.  

 

4.3 Sisältöanalyysi 

 

Tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita nimenomaan haastatteluista nousevista sisällöistä, joten aineiston 

käsittelytavaksi valikoitui sisältöanalyysi (Hyvärinen ym. 2017). Analyysia varten aineisto litteroitiin 

sanatarkasti ja tämän jälkeen aineistosta poistettiin ylimääräiset täytesanat ja toistot. Haastattelut 

käsiteltiin litterointivaiheessa niin, ettei niistä ollut tunnistettavissa haastateltavien henkilöllisyyttä tai 

heidän edustamaansa organisaatiota. Vaikka aineistoa käsitellään paljon litteroidun aineiston kautta, 

voi olla tarpeellista palata alkuperäiseen haastattelumateriaaliin, jolloin tiettyjä tulkintoja voidaan 

varmistaa (Hyvärinen ym. 2017). Näin toimittiin tässä tutkimuksessa, jotta oikeista tulkinnoista 

varmistuttiin. 

 

Litteroinnin jälkeen aineisto luokitellaan, jolloin aineistolle luodaan pohja, jonka mukaan sitä 

myöhemmin tulkitaan ja tiivistetään. Luokittelussa aineistosta nousevia ilmiöitä jaotellaan 

vertailemalla sen sisältöjä keskenään. Tämän kautta voidaan tunnistaa aineistoista tiettyjä teemoja, 

jotka nousevat esiin useissa aineiston kohdissa ja eri haastatteluissa. Esiin nousseet teemat sisältävät 
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usein haastattelussa käytetyt teemat, mutta tämän lisäksi jopa mielenkiintoisempia voivat olla muut 

haastatteluissa esille nousseet teemat. (Hirsjärvi & Hurme 2008.) Teemoittelun jälkeen teemojen 

yhteyksiä tarkasteltiin ja esiin nousseita teemoja analysoitiin sekä tiivistettiin.  

 

4.3.1 PESTEV-analyysi 

 

Aineiston teemoittelun jälkeen koottuja kokonaisuuksia jaettiin PESTEV-analyysin jaottelun 

mukaisesti. Jaottelun avulla hahmotettiin, kuinka laajasti eri muutostekijöitä aineistossa on käsitelty 

ja onko aineisto riittävän kattava tulevaisuustaulukon luomiseksi. PESTEV-analyysin pohjalta 

kriittisimmät muutostekijät tulivat selkeämmin nähtäviksi. 

 

PESTEV-jaottelu koostuu kuudesta kategoriasta, jotka ovat poliittiset, ekonomiset, sosiaaliset, 

teknologiset, ekologiset ja arvot (Values) (Dufva 2022). PESTEV valikoitui tutkittavan aiheen 

mukaan, sillä arvot ovat merkittävä vaikuttava tekijä kuluttajakäyttäytymisessä. Näin ollen arvojen 

muutokset tai niihin vaikuttavat tekijät ovat tärkeitä tunnistaa, jotta tulevaisuuden muutoksista 

saadaan kattava kuva. Esimerkiksi Rikkonen (2017) käytti PESTEV-jaottelua tutkiessaan 

maatalouden kriittisimpiä muutostekijöitä.  

 

PESTE-analyysin on luonut Francis Aguilar (1967), josta tuolloin puuttuivat ekologiset muuttujat 

(ETPS). Analyysia hyödyntävät laajasti eri alan toimijat niin yritystasolta yhteiskunnallisiin 

toimijoihin (Dufva 2022). Jaottelun tavoitteena on tunnistaa laajasti tutkittavaan aihealueeseen 

liittyviä muutostekijöitä, jotka voivat toimia uhkana tai mahdollisuutena tulevaisuudessa. Vaikka 

PESTE-jaottelussa muuttujat näyttäytyvät erillisinä tekijöinään, todellisuudessa ne ovat usein 

kytköksissä keskenään monella eri tasoilla. Muutos tietyssä kategoriassa voi vaikuttaa usean 

kategorian tekijöihin. (Johnson, Scholes & Whittington 2011.) Tästä esimerkkinä taloudelliset 

suhdannemuutokset, jotka vaikuttavat laajasti jokaiseen osa-alueeseen. PESTE-työkalua onkin 

kritisoitu sen luomasta kuvasta toisistaan irrallisista kokonaisuuksista, jolloin niiden väliset yhteydet 

voivat jäädä tunnistamatta. Toisaalta PESTE-jaottelu on helppokäyttöinen ja tarvittaessa analyysia 

voidaan laajentaa lisäämällä muutostekijöitä, jos analyysin tuottamassa kokonaisuudessa on puutteita 

tai käyttämällä lisäksi muita työkaluja toimintaympäristön hahmottamisessa. (Dufva 2022.) Analyysi 

voi tuottaa myös erittäin laajan listan eri muutostekijöistä, joka voi tehdä kokonaisuuden 

hahmottamisesta haasteellista. PESTE-jaottelua tehdessä onkin hyvä pitää tutkittavat aihealueet 
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rajattuina ja listata vain ne tekijät, jotka ovat merkittäviä tutkittavan aiheen tulevaisuuden kannalta. 

(Johnson ym. 2011.)  
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5 Tulokset 

 

Haastatteluissa käsiteltiin laajasti tulevaisuuden elintarviketrendejä, megatrendejä ja 

kulutusmuutoksia. Usein trendit nähtiin jatkumoina tämän hetken kehityksestä ja uusia nykyhetkestä 

irrallisia elintarviketrendejä tunnistettiin harvemmin. Ruoka-alan arvioitiin olevan suuren murroksen 

edessä seuraavan kymmenen vuoden aikana ja tämä haastoi tulevaisuuden kehityssuuntien tarkkaa 

hahmottamista. Murroksella tässä tarkoitettiin muun muassa ympäristötekijöiden vahvempaa 

huomioimista ruokaketjussa, kasvispainotteisuuden vahvistumista ruokavalinnoissa, ruokaketjun 

rakenteen muutoksia sekä arvojen merkityksen vahvistumista kulutusvalinnoissa.  

 

Esille useimmin nousseet trendit ja kuluttajakäyttäytymisen muutokset muodostuivat kuudeksi 

suuremmaksi kokonaisuudeksi, joissa nähtiin laajasti olevan mahdollisuuksia niin Keski-Suomen 

kuin koko Suomen elintarvikejalostuksen tasolla.  Nämä olivat ”Ilmastoystävällinen, ekologinen ja 

vastuullinen kulutus”, ”Hyvinvointi ja turvallisuus ruokatrendeinä”, ”Paikallinen ja kotimainen 

ruoka”, ”Tuotteet nopeaan ja kiireiseen arkeen”, ”Luonnontuotteet, marjat ja kotimainen kala” sekä 

”Solumaatalous”. Kokonaisuudet eivät ole irrallisia keskenään, vaan sisältävät samoja tekijöitä ja 

ajureita sekä ovat usein yhteydessä tuotetasollakin. Tuloksista on nähtävissä, että osa esille nousseista 

trendikokonaisuuksista ovat trendeinä jo tällä hetkelläkin ja osalla on taustallaan pitkä kehitysvaihe 

(Lampikoski & Lampikoski 2000; Mehmeti & Xhoxhi 2014). Poikkeuksena on solumaatalous, joka 

on vielä teknologiana kehittämisasteella. Myös luonnontuotteet, marjat ja kotimainen kala eivät ole 

vielä tällä hetkellä nähtävissä yhtä vahvoina trendeinä kuin muut kokonaisuudet.  

 

Seuraavissa alakappaleissa avataan lyhyesti millaisia tekijöitä trendikokonaisuudet sisältävät ja mitkä 

asiat toimivat kehityksen ajureina. Kokonaisuuksien kohdalla käsitellään myös, millaisina niiden 

muutosvauhti nähtiin. Kokonaisuuksien lisäksi alakappaleessa 5.7. käsitellään muita esiin nousseita 

tulevaisuuden trendejä, kappaleessa 5.8. elintarvikejalostuksen tulevaisuuden mahdollisuuksia ja 

viimeisessä kappaleessa 5.9. nostetaan esiin Keski-Suomen elintarvikejalostuksessa, -ketjussa ja 

toimintaympäristössä tunnistettuja vahvuuksia sekä haasteita. 

 

 

 

 



25 

 

 

5.1 Ilmastoystävällinen, ekologinen ja vastuullinen kulutus 

 

Vahvana tulevaisuuden ruokasuuntauksena nähtiin ilmastoystävälliset, ekologiset ja vastuulliset 

kulutusvalinnat. Tämä kehityssuunta on ollut pitkäaikainen ja sen nähtiin tulevaisuudessa yhä 

voimistuvan. Kulutusmuutosta ohjaavat kuluttajien arvot esimerkiksi kiinnostus ruoan 

ympäristövaikutuksista ja vastuullisuudesta sekä huoli ilmastonmuutoksesta. Näiden arvojen nähtiin 

ohjaavan tällä hetkellä tiettyä kuluttajaryhmää, mutta sen arvioitiin tulevaisuudessa vaikuttavan yhä 

useamman kuluttajan ostopäätöksiin. Myös median ja politiikan nähtiin ohjaavan kulutusta 

kestävämpään suuntaan. Haastatteluissa nostettiin esiin useimmin ruoan kasvihuonekaasupäästöt, 

mutta myös kokonaisvaltaisempia ympäristötekijöitä käsiteltiin.  

 

Haastateltavat arvioivat tulevaisuudessa kuluttajien lisäävän kasvispainotteisten ja vegaanisten 

tuotteiden kulutusta. Uusien tuotteiden kehittämisessä näihin kategorioihin nähtiinkin paljon 

mahdollisuuksia ja uusien innovaatioiden tarvetta. Etenkin kasviproteiineista arvioitiin syntyvän yhä 

enemmän substituuttituotteita lihalle. Markkinoille tunnistettiin tulevan myös laajemmin 

kokonaisvaltaisia kasvisruoka-aterioita, joiden tuotevalikoiman havaittiin olevan vielä kapea. 

Kasvistuotteiden etuna nähtiin lisäksi niiden raaka-aineiden edullisuus verrattuna kotieläintuotteisiin, 

joka luo tilaa lisäarvomahdollisuuksille. Suomesta puuttuva kasviproteiineja fraktioiva teollisuus ja 

kasviproteiinien omavaraisuusaste ovat tekijöitä, joissa vielä tulevaisuudessa nähtiin tarvittavan 

ratkaisuja. Myös ulkomaisten tuontihedelmien ja -kasvisten korvaamista kotimaisilla 

sesonkituotteilla pohdittiin osassa haastatteluista, nimenomaan ilmasto- ja ympäristötekijöihin 

nojaten.  

 

Toinen kokonaisuuteen tunnistettu kulutusmuutos oli lihan kulutuksen väheneminen. Suurinta laskun 

arveltiin olevan punaisen lihan kulutuksessa, mutta muutosvauhdin arvioitiin kuitenkin olevan hidas, 

niin kuin kulutustottumusten muutoksissa usein on. Osa haastateltavista arvioivat tulevaisuudessa 

kiinnostuksen lisääntyvän lihan alkuperään ja koko ruhon hyödyntämiseen. Myös maidon käytön 

nähtiin vähenevän tulevaisuudessa, etenkin nestemäisen maidon osalta. Maitojalosteiden 

tulevaisuuden kulutuksessa haastateltavien näkemykset hajaantuivat, mutta kasvispohjaisten 

tuotteiden nähtiin yleisesti korvaavan erityisesti nestemäisen maidon käyttöä.  

 

Osa haastateltavista arvioi ruoan kulutuksen tulevaisuudessa myös vähenevän ja kuluttajien 

panostavan määrän sijaan laatuun sekä makuun. Ajureina kulutusmuutoksessa toimisivat 
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terveydelliset, mutta myös vastuulliseen kuluttamiseen liittyvät arvot ja kuluttajien taloudelliset 

mahdollisuudet. Tulevaisuudessa nähtiin myös luomutuotteiden kulutuksen lisääntyvän ja tuotteiden 

määrän kasvavan suuresti. Etenkin kotimaisen luomutuotannon määrän toivottiin lisääntyvän. Tässä 

ajureina nähtiin vastuullisuuden ja ekologisuuden lisäksi hyvinvointiin liittyvät tekijät.  

 

Vastuullisten valintojen tekemisen tueksi arvioitiin tulevaisuudessa ruokapakkauksiin tulevan 

merkinnät tuotteen hiilijalanjäljestä. Ilmastoystävällisen ruokavalion laskeminen onnistuisi 

luotettavien merkintöjen avulla, jolloin laskentamenetelmien tulisi olla yhtenäisiä globaalilla tasolla. 

Elintarvikejalostajien arvioitiin myös tulevaisuudessa ottavan yhä vahvemmin vastuuta käyttämiensä 

raaka-aineiden ilmastovaikutuksista. Kyseistä kehitystä onkin jo tunnistettavissa elintarvikeyritysten 

toiminnassa. Myös elintarviketeollisuuden nähtiin tulevaisuudessa panostavan 

ympäristöystävälliseen toimintaan esimerkiksi lisäämällä uusiutuvan energiankäyttöä tai 

hyödyntämällä tuotannossa syntyvää hävikkiä.  

 

5.2  Hyvinvointi ja turvallisuus ruokatrendeinä 

 

Kokonaisuus koostui kahdesta toisiaan tukevasta trendistä, ruoan tuomasta hyvinvoinnista ja 

elintarviketurvallisuudesta. Trendien ajureina nähtiin olevan kuluttajien arvot, koulutustaso, väestön 

ikääntyminen, sosiaalisyhteiskunnalliset tekijät ja median vaikutus. Terveellisen ruoan trendi on ollut 

pitkäaikainen, mutta se on vuosien aikana muuttanut muotoaan. Aiemmin terveellisyyteen liitettiin 

vahvasti ruoan ravintoarvot esimerkiksi kalorit, rasvan koostumus, suolan tai sokerin määrä. Trendi 

on kuitenkin muuttumassa ja on jo muuttunutkin. Ruoka nähdään yhä useammin kokonaisvaltaisen 

hyvinvoinnin tärkeänä osana ja yksilöllisten ruokavalioiden optimoiminen lisääntyy.  

 

Elintarviketurvallisuus on ollut pitkään esillä esimerkiksi erilaisten ruokaskandaalien jälkeen. Ruoan 

turvallisuuden merkityksen nähtiin tulevaisuudessa lisääntyvän etenkin, jos ruokaketjut tulevat 

pidentymään, jolloin ruoan jäljitettävyys saattaa olla haastettuna. Tässä kokonaisuudessa nähtiin 

yleisesti paljon mahdollisuuksia Suomen elintarvikejalostukselle niin kotimaisilla kuin 

vientimarkkinoillakin. 

 

”Turvallisuus ja terveellisyys…suomalainen ruoka- ja elintarviketeollisuus, jos me hyvin asiat 

hoidetaan, niin varmaan meillä olisi siihen oikeasti annettavaa ja sanottavaa.” 
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Ruoan tuomaan hyvinvointiin liitettiin laajasti erilaisia tekijöitä. Aiemmin mainitut luomu, ruoan 

kulutuksen väheneminen ja samalla laatuun panostaminen sekä punaisen lihan kulutuksen 

väheneminen tunnistettiin myös tämän kokonaisuuden yhteydessä. Tulevaisuudessa nähtiin tulevan 

yhä vahvemmin yksilöllisesti optimoituja ruokavalioita ja valmiita kokonaisaterioita, joilla tuetaan 

omaa hyvinvointia. Vatsan ja suoliston huomioiminen ruoan terveellisyydessä ja tuotetasollakin 

nähtiin olevan tulevaisuudessa yhä kasvavassa roolissa. Tuotevalikoimien arvioitiin lisääntyvän myös 

ruoka-allergioita huomioivissa tuotteissa. Alkoholittomien tuotteiden ja erilaisten terveysjuominen 

lisääntyminen on jo tälläkin hetkellä nähtävissä ja näiden arvioitiin tulevaisuudessa yhä vahvistuvan. 

Funktionaalisten elintarvikkeiden määrän ja uusien innovaatioiden uskottiin lisääntyvän ja näiden 

nähtiin tuovan vientimahdollisuuksia niin elintarvikeviennin kuin osaamisen viennin osalta. Tärkeänä 

osana tulevaisuuden terveellisissä ruokatuotteissa nähtiin niiden makuun ja muihin aistittaviin 

tekijöihin panostaminen. Tämä tekijä nähtiin toki tärkeänä yleisestikin tuotekehittämisessä. Myös 

sokerin korvaaminen ja lisäaineiden vähentäminen nousivat esiin osassa haastatteluista.  

 

Ruoan turvallisuutta haastatteluissa usein käsiteltiin liitettynä elintarvikeketjun pitenemiseen tai 

tapauksiin, joissa elintarviketurvallisuus oli vaarantunut. Ruokaketjussa voi syntyä tilanteita, joissa 

raaka-aineiden ja elintarvikkeiden jalostusvaiheet ovat epäselvät. Tällöin ruoan jäljitettävyys voi olla 

mahdotonta toteuttaa. Haastateltavat nostivatkin esiin kaksi seurausta, joihin kuluttajien ja alan 

toimijoiden huoli elintarviketurvallisuudesta voi johtaa. Näistä ensimmäinen on ruokaketjujen 

lyheneminen, jolla tarkoitettiin elintarvikkeen prosessointi- ja logistiikkavaiheiden ovat lyhenemistä. 

Tähän liittyy osittain myös seuraavana käsiteltävä kokonaisuus, eli paikallisten ja kotimaisten 

elintarvikkeiden suosiminen. Toinen mahdollinen seuraus on elintarvikkeiden jäljitettävyyden 

kehittäminen, joka on Suomessa nähtykin vahvana. Esimerkiksi lohkoketjuteknologian 

hyödyntämistä elintarvikeketjussa pohdittiin osana jäljitettävyyden parantamista.  

 

5.3 Paikallinen ja kotimainen ruoka 

 

Kokonaisuudessa korostui erityisesti lähiruokatrendi, mutta myös kotimaisen ruoan vahva kulutus 

tulevaisuudessakin. Ajureina nähtiin, etenkin paikallisen ruoan kulutuksen vahvistumisessa, 

kotimaisen ruoan arvostus ja sen yhteys alueen kulttuuriin, mutta ajureita tunnistettiin olevan laajasti. 

Lähiruoan kulutuksen arvioitiin tulevaisuudessa tasaisesti vahvistuvan.  Kuluttajien nähtiin kokevan 
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kotimaisen ja lähiruoan tulevaisuudessa tärkeäksi. Paikallisruoan arvioitiin myös koettavan 

turvalliseksi, koska kuluttaja tunnistaa tai tuntee tuottajan. Tällöin tuotteen jäljitettävyys on lähes 

itsestäänselvyys, etenkin jos jalostaja tuottanut raaka-aineensakin itse. Myös ruokaketjun lyhyyden 

arvioitiin olevan yksi tärkeä tekijä lähiruoan suosimisessa, pitäen samalla logistiikkaketjut lyhyinä. 

Näiden lisäksi yrittäjät tuotteiden takana nousevat esiin, joka tunnistettiin yhtenä merkitsevänä 

tekijänä lähiruoan suosimisessa.  

 

Lähiruokayrittäjyyden tärkeänä tekijänä tulevaisuudessa nähtiin paikallisten raaka-aineiden käytön 

lisäksi yhä vahvemmin paikallisen kulttuurin esiin tuominen. Tässä nähtiinkin olevan laajasti varaa 

uusille innovaatioille ja tuotekehittämiselle. Haastateltavat korostivat, ettei kulttuuriin liittyvillä 

tuotteilla tarvitse olla takanaan pitkiä alueeseen sitoutuneita perinteitä tai juuria. Uudet 

kulttuurisidonnaiset tuotteet nähtiin erityisesti olevan vahva erottautumismahdollisuus kotimaisilla 

markkinoilla. Paikallisruoan liittäminen erilaisiin palveluihin ja elämyksiin esimerkiksi sauna- ja 

luontomatkailuun nähtiin myös mahdollisuutena, jossa on vielä paljon hyödynnettävää. 

 

Lähiruokayritysten haasteena nähtiin oikeanlaisen markkinoinnin ja tuotekehittämisen lisäksi, 

tuotteiden saatavuuden haasteet. Tässä monet haastateltavat näkivätkin kehittämisen tarvetta niin 

logistisesti kuin myyntikanaviinkin liittyen. Myyntikanavien monipuolistumisen nähtiin olevan 

yhtenä mahdollisena vastauksena paikallisille yrityksille, jotta kuluttajat ja jalostajat kohtaisivat 

toisensa tulevaisuudessa yhä helpommin. Lisäksi lähiruokayrittäjien tulevaisuuden haasteena 

pohdittiin, pienyritysten mahdollisuuksia tiedon saamisessa ja uusien teknologioiden haltuun 

ottamisessa. Myös taloudelliset tekijät voivat estää kuluttajien mahdollisuuksia käyttää 

paikallistuotteita, jotka ovat usein hintatasoltaan hieman korkeampia.  

 

5.4 Tuotteet nopeaan ja kiireiseen arkeen 

 

Vaikka koronapandemian aikana ihmiset ovat lisänneet ruoanlaittoa kotona, haastateltavat arvioivat, 

että tulevaisuudessa ihmisten arki kuitenkin palaa samanlaiseksi kuin ennen pandemian alkua. Tällä 

tarkoitetaan nopeatahtista ja kiireistä arkea, jossa välttämättä aikaa ruoanlaitolle ei ole. Ajureina tälle 

pitkän ajan kehitykselle on ollut muun muassa työelämän muutos, teknologian kehittyminen ja 

muutokset ihmisten arjessa. Kehityksen nähtiin tasaisesti jatkuvan myös tulevaisuudessa, jolloin 

ruoan saaminen nopeasti ja helposti korostuu yhä vahvemmin. 
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Vaivattomuuden nähtiin olevan tulevaisuuden tuotteissa yhä tärkeämpi tekijä. Vaivattomuuteen 

liitettiin itse tuotteen syömisen lisäksi myös myyntikanavien helppous, jolla tarkoitettiin esimerkiksi 

ruoan kotiintoimitusta. Myös lisääntyvä kaupan ja ravintoloiden yhteensulautuminen voidaan nähdä 

esimerkkinä tästä kehityksestä. Tuotteiden kohdalla nähtiin vielä paljon mahdollisuuksia uusille 

innovaatioille ja tuotekehittämiselle. Esimerkiksi kasvis- ja vegaanivaihtoehdot ovat vielä 

valmisruuissa vähäisiä. Myös erityisruokavalioiden kohdalla valikoima on tällä hetkellä kovin 

suppea. Näiden lisäksi terveellisten annoskokonaisuuksien arveltiin lisääntyvän. Haastatteluissa 

pohdittiin myös kuinka prosessoituja valmisannokset tulevaisuudessa ovat. Voidaanko 

tulevaisuudessa nähdä kevyemmin pakattuja ja vähemmän prosessoituja tuoretuotteita ja miten 

verkkokauppa muuttaa yleisemminkin tuotteiden pakkaamista? Onko kannattavampaa panostaa 

tuotteiden pakkausten ulkonäköön vai itse tuotteen? Eräs haastateltava pohti myös leipomoiden 

mahdollisuuksia uudenlaisiin suolaisiin leipomoeineksiin, joihin voisi kohdistua suurentunutta 

kysyntää. 

 

5.5 Luonnontuotteet, marjat ja kotimainen kala 

 

Luonnontuotteiden, marjojen ja kalan osalta tulevaisuuden kehitys nähtiin epävarmempana kuin 

muissa aiemmin mainituissa trendikokonaisuuksissa. Haastateltavat usein näkivät kokonaisuuden 

elintarvikkeiden kulutuksen lisääntymisen toivottavana kehityssuuntana, mutta epävarmana. Suuri 

vaikutus nähtiin olevan sillä, kuinka elintarvikejalostajat onnistuvat tuotekehityksessä ja saadaanko 

volyymit riittäviksi, jotta kiinnostavia tuotteita tulee tarjontaan. Kehityksen ajureina tunnistettiin 

kulutuksen arvot esimerkiksi ekologisuus, vaihtoehto lihalle ja kiinnostus uusiin raaka-aineisiin. 

Myös poliittisesti kyseisten tuotteiden kulutusta ja saatavuutta on pyritty edistämään. Tahti 

kulutuksen lisääntymiselle nähtiin olevan tasaisesti kasvava, mutta mahdolliset luonnontuotealan ja 

marjojen viennin mahdollisuudet voisivat kasvattaa näiden tuotteiden kysyntää yhä vahvemmin. Toki 

jo nyt viennin osuus marjojen ja sienien kohdalla on suuri, jopa puolet kauppaan poimituista (MMM). 

Myös kotimaisen kalan kulutuksen toivottiin kasvavan suuresti nykyhetkestä. Tämä 

trendikokonaisuus liitettiin vahvasti Keski-Suomeen ja siinä nähtiin maakunnassa olevan erityisen 

paljon hyödynnettävää potentiaalia.  
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Syötäviin luonnontuotteisiin kuuluvat sienet, marjat, yrtit ja mahla. Raaka-aineilla tunnistettiin 

olevan laajasti mahdollisuuksia innovaatioihin, joko uusina tuotteina tai liitettyinä esimerkiksi 

elämyspalveluihin. Myös yhä laajempi metsien luomusertifiointi nähtiin tuovan tärkeää lisäarvoa 

luonnontuotteille. Luonnontuotteilla voidaan nähdä olevan vahva yhteys paikallisuuteen, 

ekologisuuteen, vastuullisuuteen ja terveellisyyteen. Luonnontuotteiden kohdalla haasteena on 

volyymien riittävyys ja tuotteiden saatavuus.  

 

Kotimaisen kalan kohdalla haastatteluissa korostui järvikala, mutta myös kasvatettu kala nostettiin 

esiin. Kalan kysyntä onkin kasvanut viime vuosikymmeninä, mutta se on tapahtunut kotimaisen kalan 

kustannuksella. Haastateltavat näkivätkin, että tulevaisuudessa tulisi panostaa eritoten kotimaisen 

kalan saatavuuteen. Kotimaisella kalalla voitaisiin korvata esimerkiksi lihan kulutusta ja ulkomaisen 

tuontikalan käyttöä. Kalassa nähtiin, luonnontuotteiden lailla, olevan laajasti mahdollisuuksia 

tuotekehitykseen uusiksi tuotteiksi, jotka olisivat helppoja ja nopeita arjessa käytettäviksi tai pitkälle 

jalostettuina jo valmiiksi syötävässä muodossa. Kotimaisen kalan arvostuksen tunnistettiin olevan 

turhan vaatimatonta ja tämän toivottiin tulevaisuudessa muuttuvan. 

 

”Ei pitäisi enää puhua vähempiarvoisesta kalasta, vaan sen potentiaalista” 

 

Kotimaisen kalan saamisessa laajempaan jakeluun on kuitenkin haasteensa. Kala on herkästi 

pilaantuva raaka-aine, jolloin se olisi saatava mahdollisimman pian kuluttajalle. Käyttöaikaa voidaan 

kuitenkin pidentää jalostuksella. Toinen tunnistettu haaste, etenkin järvikalojen tilanteessa, on niiden 

saatavuus. Järvikalat ovat useimmin saatavilla tuoreina kaupasta, jolloin tuote ja kuluttaja eivät 

välttämättä kohtaa. Kuluttaja ei voi varmasti tietää millaista kalaa on tarjolla ennen kuin hän saapuu 

ostoksille. Kalat ovat vahvasti myös paikallisessa jakelussa ja usein jopa niin, että kalastaja myy 

tuotteitaan vain tietyllä paikkakunnalla. Tämä vaatisikin logistisia muutoksia, jotta kuluttajat saisivat 

tuoreen kalan mahdollisimman nopeasti toimitettuna laajemmalle alueelle. Tähän ehdotettiin 

jalostamisen lisäksi uusia myyntikanavia esimerkiksi verkkokauppaa. Haasteina tunnistettiin myös 

järvikalojen sesonkiluonteinen saatavuus, saalismäärien epävarmuus ja kalastajien määrän 

väheneminen. Myös kalan hinta voi olla osalle kuluttajista taloudellinen este. 
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5.6  Solumaatalous  

 

Kuudentena esiin noussut solumaatalouden kokonaisuus mainittiin usein innovatiivisena 

tulevaisuuden tuotantotapana, joka voidaan nähdä heikkona signaalina, sillä sen toteutumislaajuus on 

vielä epävarma. Sillä on kuitenkin mahdollisuus haastaa tulevaisuudessa perinteinen ruoantuotanto. 

Tässä kulutusmuutos tapahtuu uuden teknologian mahdollistamana, jolla pyritään vähentämään 

maataloustuotannon tarvetta maankäytölle ja mahdollisesti tuottaa ruokaa ekologisemmin sekä ilman 

kotieläintuotantoa. Solumaatalouden arveltiin kuitenkin olevan vielä 10–15 vuoden päästä 

alkuvaiheessaan, mutta ensimmäisiä tuotteita voisi jo olla laajemmin kuluttajien saatavilla. Hintojen 

arveltiin kuitenkin olevan vielä varsin korkeita. Tilanteen arveltiin olevan 20 tai 30 vuoden päästä 

erilainen, kun teknologia on kehittynyt ja sen käyttöönotto on tullut edullisemmaksi.  

 

Vaikka solumaatalous vastaa osaltaan voimistuviin kuluttajien arvoihin, pohdittiin solumaatalouden 

kohdalla, kuinka kuluttajat suhtautuvat tähän uuteen tuotantotapaan. Nähtiinkin, että voi ottaa aikansa 

ennen kuin kuluttajat ovat valmiita ostamaan laboratoriossa valmistettuja elintarvikkeita. Vaikka 

tuotteita olisi tarjolla kymmenen vuoden päästä voi se olla kuluttajien mieltymysten näkökulmasta 

liian aikaista. Eräs haastateltava nosti myös esiin, kuinka hidas elintarvikkeiden hyväksymisen 

prosessi on. Tämä voi osaltaan hidastaa solumaatalouden tuotteiden tulemista myytäväksi kuluttajille. 

Myös se mihin maihin suuret laboratoriot sijoittuvat, on vielä tässä vaiheessa mysteeri. Tuleeko 

Suomeen tulevaisuudessa omaa tuotantoa? Koska tuotantomuodon toteutuminen on vielä avoinna, 

sen vaikutukset Keski-Suomen alueelle on haastavaa tässä vaiheessa tarkkaan arvioida. 

 

5.7 Muita kuluttajakäyttäytymisen muutoksia ja ruokatrendejä 

 

Haastatteluissa nousi esiin myös muita ruokatrendejä ja kuluttajakäyttäytymisen muutoksia, joita on 

tärkeä huomioida tulevaisuuskuvia määritettäessä. Ruokatrendeissä pohdittiin mistä makumaailma 

tulevaisuuden elintarvikkeisiin tulee. Tässä nostettiin maailmalta tulevien ruokatrendien 

mahdollisesti vahvistuva asema, mutta myös perinteisten suomalaisten makujen ja reseptien nähtiin 

pysyvän kulutuksessa. 

 

Kulutuskäyttäytymisen muutoksissa arveltiin hinnan korostumisen ruoan ostopäätökseen 

vaikuttavana tekijänä hajaantuvan. Toisessa joukossa olisivat kuluttajat, joille ruoan hinta ei olisi 
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juurikaan merkitsevä tekijä ostopäätöksen yhteydessä, vaan kulutuksessa korostuisivat laatu, arvot ja 

maistuvuus. Samalla ruokaa saatettaisiin määrällisesti kuluttaa vähemmän. Toisessa ryhmässä ovat 

kuluttajat, joiden kulutuspäätöksissä ruoan hinnan vaikutus voi korostua entisestään taloudellisten 

esteiden vuoksi.  

 

Myös arvojen ja identiteetin korostaminen ruoalla nähtiin tulevaisuudessa vahvistuvan. Tämän kautta 

kuluttajakentän nähtiin pirstaloituvan, joka toisaalta luo mahdollisuuksia 

elintarvikkeidenvalmistajille, mutta voi haastaa kuluttajien tavoittamista, kun segmentit ovat 

pienempiä ja hajallaan. Myös väestön ikääntymisen, monimuotoistumisen ja yksinasuvien määrän 

lisääntymisen arveltiin vaikuttavan kuluttajakäyttäytymiseen.  

 

5.8 Elintarvikejalostuksen tulevaisuuden muutokset  

 

Teemassa käsiteltiin elintarvikejalostuksen tulevaisuuden näkymiä Suomen tasolla, elintarvikeketjun 

mahdollisia muutoksia sekä sivuttiin viennin mahdollisuuksia. Suomen elintarvikealan nähtiin olevan 

suuressa murroksessa ja sen tulevaisuuden näkymissä olevan vaihtoehtoisia toteutumia. 

Tulevaisuuden olennaisena muutoksena nähtiin tuotannon hiilidioksidipäästöjen minimoiminen, 

uusien ruokatrendien seuraaminen ja näihin vastaaminen. Murros haastaa jalostavia yrityksiä 

tuotekehittämisessä, kun trendit vaativat aivan uusien tuotteiden kehittämistä, ei niinkään muutosten 

tekemistä nykyisiin tuotteisiin. Muutosten tahdin todettiin olevan nopeampi kuin aiemmin, jolloin 

yrityksiltä vaaditaan nopeaa reagoimiskykyä muuttuviin olosuhteisiin. 

 

Ekologisuuden ja vastuullisuuden korostuminen todettiin näkyvän myös jalostuksessa. Esimerkiksi 

tuotepakkauksiin mahdollisesti tulevat ilmasto- tai ympäristömerkinnät haastavat 

elintarvikejalostusta ottamaan vahvemmin vastuuta myös alkutuotannon kasvihuonekaasupäästöistä. 

Turvepeltojen vaikutusta kotimaisten elintarvikkeiden khk-päästöjen määrään myös sivuttiin, joka 

voi tulevaisuudessa vaatia omat ratkaisunsa. Ekologisuuteen liittyi lisäksi elintarvikejalostuksen 

energian käyttö ja hävikin vähentäminen sekä hyödyntäminen. Myös teknologian omaksuminen, 

tiedon käyttö ja sen saatavuus nähtiin tärkeinä tekijöinä elintarvikejalostuksessa tulevaisuudessa. 

Haastatteluissa pohdittiinkin, kuka tulee tulevaisuudessa omistamaan tiedon ja kellä on oikeus saada 

sitä käyttöönsä. Kotimaan markkinoilla menestymisessä nähtiin olevan uusille kotimaisille 

elintarvikeyrityksille haasteita. Nämä liittyivät esimerkiksi suurten yritysten omistamiin raaka-
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aineketjuihin ja valmiiksi rakentuneeseen logistiikkaan, jotka voivat vaikeuttaa uusien yritysten 

toimintaa ja tuovat etulyöntiasemaa suurille toimijoille.  

 

Erityisesti yritysten yhteistyö nostettiin tärkeäksi tulevaisuuden mahdollisuudeksi niin ruokaketjun 

sisällä, mutta myös yli toimialarajojen. Tämän nähtiin olevan yhtenä mahdollistajana, jotta 

pienemmän yrityskoon elintarvikejalostajat pystyvät uudistamaan toimintaansa ja tuotteitaan. Tästä 

esimerkkinä mainittiin esimerkiksi yritysten yhteistyössä tarjoamat tuotteet, palveluiden liittäminen 

ruokaan ja yhteismarkkinointi. Myös volyymien nostamisessa yritysten välinen yhteistyö nousi 

yhtenä tekijänä. Brändäyksen ja tuotekehittämisen tärkeys korostui, jotta tulevaisuudessa kuluttajien 

muuttuvaan kysyntään kyetään vastaamaan.  

 

Globaalin markkinatalouden paineet etenkin kilpailukykyyn nähtiin myös tulevaisuudessa 

vaikuttavan elintarvikejalostuksen ja koko ruokaketjun kannattavuuteen Suomessa. Vastaavasti 

elintarvikealan kasvumahdollisuutena ja todennäköisenä kehityksenä nähtiin viennin kasvaminen. 

Suomessa ruokamarkkinoilla kasvun mahdollisuudet ovat rajalliset, jolloin yrityksillä syntyy 

kannustin siirtyä kansainvälisille markkinoille. Mahdollisuuksia viennissä nähtiin useita ja etenkin 

pienen kysynnän erikois- ja lisäarvomarkkinat, niche-markkinat, nähtiin vahvana mahdollisuutena. 

Suomen luonnon tutkittu puhtaus ja elintarvikkeiden turvallisuus nähtiin vahvana viennin 

valttikorttina, jota ei vielä ole hyödynnetty täysimääräisesti. Tulevaisuudessa viennissä nähtiin myös 

olevan mahdollisuuksia villeille korteille esimerkiksi mahdolliset uudet Suomen olosuhteisiin 

sopeutuvat viljelykasvit ja juomaveden vienti. Viennissä tärkeinä tekijöinä korostuivat markkinoiden 

tunteminen ja pitkäjänteinen työ, joka vaatii yrityksiltä resursseja ja yhteistyötä toisten yritysten 

kanssa.  

 

Muutoksia nähtiin tulevaisuudessa myös elintarvikeketjun rakenteessa. Yksi näkemys ketjun 

tulevaisuudesta oli sen lyhentyminen ja jäljitettävyyden lisääntyminen verrattuna tähän hetkeen. 

Tämän mahdollistaa suomalaisen ruoan ja kotimaisuuden arvostus tulevaisuudessakin, vahvempi 

ketjun sisäinen yhteistyö eri toimijoiden välillä, toimijoiden sulautuminen yhteen ja kuluttajien 

mahdollisuus jäljittää elintarvike tilatasolle asti. Toinen arvio, joka oli lähellä elintarvikeketjun 

lyhenemistä, oli ketjun muuttuminen verkostomaisemmaksi. Verkostossa elintarvikeketjun toimijat 

ovat vahvemmin yhteistyössä eri ketjun osien kanssa ja toimijoiden roolit eivät ole rajatut. Kolmas 

tulevaisuuden näkymä oli vastakkainen edellisille toteutumille. Tässä elintarvikeketjun nähtiin 

pitenevän entisestään. Muutostekijä oli elintarvikkeiden ja raaka-aineiden tuonnin lisääntyminen, 
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jolloin ketjussa toimijoiden määrä lisääntyy sekä alueellisesti laajenee, joka voi heikentää tuotteiden 

jäljitettävyyttä. Kaikista kolmesta vaihtoehdosta nähtiin jo tällä hetkellä esimerkkejä.  

 

Suomalaisen elintarvikeketjun huolena kesällä tehdyissä haastatteluissa nousi alkutuotannon tilanne. 

Alkutuotannon tulevaisuuden haasteina tunnistettiin kannattavuudesta ja, villinäkin korttina nähtävä, 

sään ääriolosuhteista johtuvat haasteet. Osa haastateltavista arvioi, että nämä tekijät voivat vaikeuttaa 

pidemmällä aikavälillä kotimaisten raaka-aineiden saatavuutta tulevaisuudessa ja näin ollen haastaa 

koko ketjun toiminnan. Samalla osa haastateltavista puolestaan arvioi, ettei kotimaisten raaka-

aineiden saatavuus ole tulevaisuudessa haastettuna, vaan pysyy entisellä tasollaan. 

 

Myös kaupan toiminnassa nähtiin muutoksia. Useimmin nousi esiin kaupan ja ravintoloiden 

sulautuminen vahvemmin yhteen tulevaisuudessa. Myös verkkokaupan arvioitiin haastavan 

nykyisten kauppojen asemaa ja tuovan myös ratkaisuja tuotteiden saatavuuteen sekä elintarvikeketjun 

lyhenemiseen. Verkkokaupan arveltiin muuttavan pakkausten ulkomuotoa, jolloin erottautumisen 

sijaan voisi korostua esimerkiksi pakkauksen käytettävyys ja ekologisuus. 

 

5.9 Keski-Suomen elintarvikejalostuksen vahvuudet, haasteet ja mahdollisuudet 

 

Teemassa käsiteltiin Keski-Suomen elintarvikejalostuksen tulevaisuuden näkymiä sekä mahdollisia 

rakenteellisia muutoksia, joita vaadittaisiin, jotta mahdollisuuksia päästäisiin hyödyntämään 

mahdollisimman laajasti. Keski-Suomen elintarvikejalostuksen näkymät ovat yhteneväiset Suomen 

tason kanssa, mutta sillä on omat erityispiirteensä, joita käsitellään tässä kappaleessa. Haastateltavat 

usein totesivat, että Keski-Suomen elintarvikejalostajilla on täydet mahdollisuudet vastata aiemmin 

mainittuihin elintarviketrendeihin ja kulutusmuutoksiin. Samalla korostui, että maakunnan nykyisissä 

vahvuuksissa on parhaimmat mahdollisuudet myös elintarvikejalostuksen vahvistaa ja uudistaa 

toimintaansa. Trendeihin vastaamista pohdittiinkin usein nykyisten olemassa olevien raaka-aineiden, 

elintarvikejalostajien tai rakenteiden kautta. Haastateltavat myös näkivät, että Keski-Suomen 

monipuolisuus voisi olla vahvuus tulevaan muutokseen vastaamisessa. Haastatteluissa esiin nousseet 

Keski-Suomeen liittyvät vahvuudet ja mahdollisuudet muodostuivat taulukkomuotoon, joka on 

liitteessä 3.  
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Myös maakunnan elintarvikejalostuksen haasteet olivat usein samoja, joita tunnistettiin koko Suomen 

tasolla olevan. Tällaisia olivat esimerkiksi edellisessä teemassa mainitut kilpailukyvyn ja 

kannattavuuden ylläpitäminen elintarvikealan matalakatteisissa tuotteissa, ajan hermolla oleminen ja 

kuluttajalähtöisyys tuotekehittämisessä, jotta tulevaisuudessa kilpailuun pystytään vastaamaan 

Keski-Suomessakin. Myös markkinaosaamisen kehittäminen ja yritysten yhteiset markkinoinnin 

mahdollisuudet nostettiin kotimaan tasolla toimimisessa olennaiseksi. Etenkin lähiruokayritysten 

tunnettavuuteen ja läpinäkyvyyteen vaadittaisiin lisäpanostusta.  

 

” Kuvitellaan, että kaikki muut tietävät, mutta tosiasiassa me emme tiedä riittävän paljon.”  

 

Pienten yritysten resurssien riittävyyden nähtiin yleisesti Suomessa haastavana ja niin myös Keski-

Suomen tasolla. Lisäksi väestön ikääntyminen nostettiin elintarvikejalostuksen haasteeksi 

maakunnassa. Tässä korostui yrittäjien ikääntyminen, jolloin haasteeksi voi syntyä, ettei jatkajaa 

yritykselle löydetä tai investoinnit siirtyvät jatkajan puutteen vuoksi. Myös työikäisten määrän 

väheneminen voi haastaa osaavan työvoiman löytämisen etenkin pienissä kunnissa.  

 

Edellisten lisäksi Keski-Suomen haasteena nähtiin logistiikka. Pitkät välimatkat erityisesti 

maakunnan pohjoisissa osissa haastavat raaka-aineiden ja tuotteiden siirtämistä elintarvikeketjun eri 

osissa. Myös lähiruoan logistiikkahaasteisiin toivottiin löytyvän tulevaisuudessa ratkaisu koko 

Suomen tasolla, joka olisi toimiva jokaiselle osapuolelle. Julkisten keittiöiden hankinnoissa 

paikallisten tuotteiden osalta on ollut haasteena riittävien volyymien saaminen. Lähituottajien 

elintarvikkeiden tuotepakkaukset ovat myös usein suunniteltu kuluttajille, jolloin keittiöille riittävän 

suuria ja käytännöllisiä pakkauksia ei ole välttämättä saatavilla.  

 

Keski-Suomen monipuolisuus raaka-aineiden ja elintarvikkeiden tarjonnassa osaltaan johtaa siihen, 

että niiden volyymit ovat pieniä. Alueelliset erot tuotannossa ovat suuria ja ne perustuvat alueellisiin 

vahvuuksiin. Profiloituminen tiettyyn tuotantoon voisi mahdollistaa suuremmat volyymit ja 

jalostuksen kasvamisen, mutta tällöin alueellisista vahvuuksista saadut edut voidaan menettää. Tämä 

tuotannon profiloitumisen puute näkyi hieman huomaamattakin haasteena tunnistaa Keski-Suomen 

vahvuuksia tai alueelle sopivia erityisiä mahdollisuuksia. Raaka-aineiden hankinta maakunnan 

ulkopuolelta on mahdollista, mutta etenkin suuret jalostajat sijaitsevat yhä keskittyneemmin raaka-

aineiden hankinta-alueilla. Tämä voi haastaa yritysten raaka-aineiden saantia, joka nähtiin etenkin 

keskisuurten yritysten haasteena.  
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Myös osaamisen, tuotteiden tai toiminnan kehittämisessä nähtiin maakunnassa olevan haasteita 

tuovia tekijöitä. Alueelta tunnistettiin puuttuvan koulutusmahdollisuuksia yrittäjien tarpeisiin 

esimerkiksi tuotekehittämiseen, joka voi estää yritysten toiminnan kehittymistä. Toisaalta tuotteiden 

kehittäminen yhdessä kehittämisorganisaatioiden ja tutkimuslaitosten kanssa nousi 

mahdollisuudeksi, jota ei ole vielä käytetty laaja-alaisesti. Tuotekehittämisessä painotettiin myös sen 

pitkäjänteisyyttä, jossa epäonnistumiset kuuluvat asiaan.  

 

”…Että Pelle Pelottomat sieltä vaan kehiin, että ei tiedä mitä kaikkea uutta sieltä tulee. Että 

sellainen rohkeaan, uuteen, luovaan, avoimeen ajatteluun ja ennen kaikkea kuluttajalähtöiseen 

ajatteluun.”  
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6 Keski-Suomen tulevaisuuskuvat 

 

Keski-Suomen tulevaisuuskuvien pohjana käytettiin tulevaisuustaulukkoa, joka koostuu 

haastatteluissa käytetystä lyhyestä tulevaisuustaulukosta (Liite 2), haastatteluissa esiin nousseista 

suurimmista trendikokonaisuuksista, kulutusmuutoksista sekä muutoksista elintarvikejalostuksen ja 

-ketjun toiminnassa. Taulukon yhdeksän ensimmäistä muuttujaa ovat yleisesti Suomen tasolla 

tunnistettuja merkittäviä muutoksia. Kuusi viimeistä muuttujaa koostuvat haastattelussa käytetystä 

tulevaisuustaulukosta ja erityisesti Keski-Suomen elintarvikejalostukseen tulevaisuuteen 

vaikuttavista tekijöistä. Jokaisella muuttujalla on kaksi äärivaihtoehtoa, joiden väliin mahdollinen 

toteutuminen tulevaisuudessa sijoittuu. Jokainen tekijä otetaan huomioon tulevaisuuskuvia 

rakennettaessa, mutta niiden painotukset eroavat kuvien välillä. 

 

Muuttuja Vaihtoehtoiset tilat 

Ilmastoystävällisyys, 

ekologisuus, 

vastuullisuus  

 

Ilmastotekijät                                                               Ympäristötekijät  

painottuvat                                                                painottuvat laajasti 

Hyvinvointi & 

turvallisuus  

Vain hyvinvointi                                                                  Molemmat  

                                                                                             painottuvat 

Nopea arki  Perusraaka-aine                                                                    Valmis tuote 

Luonnontuotteet & 

marjat & kala  

Kulutus ei lisäänny                                                            Kulutus lisääntyy 

                                                                                                     suuresti                                                                                                             

Kotimaisuus & 

Paikallisuus  

Ei merkitsevä                                                                                               Arvostetaan 

Elintarvikeketjun 

pituus 

Lyhyt ketju                                                                             Pitkä ketju 

Solumaatalous  Ei käytössä                                                                               Laaja käyttö 

Ruoan hinnan 

vaikutus 

ostopäätöksessä 

 

 Ei Korostu                                                                                 Korostuu 

Raaka-aineiden 

saatavuus  

 

Epävakaa                                                                                     Vakaa 
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Keski-Suomen 

elintarvikejalostus 

Markkinat  Paikallinen                                                                                                          Vienti 

Yrityskoot  Pienyritysvaltainen                                                        Yrityskoot kasvussa 

Yhteistyö Vähäinen                                                                                                          Vahvaa 

Markkinointi Tuote edellä                                                                Kuluttajalähtöisyys     

Yritysten investoinnit Vähäinen                                                                                  Voimakas 

Työvoiman saatavuus  Niukkuustekijä                                                                   Hyvin saatavilla 

 

Tulevaisuuskuvat rakentuvat kuvasta, jossa on hahmoteltu yleistä kehitystä koko Suomen tasolla sekä 

tekstiosuudesta, jossa keskitytään Keski-Suomen tulevaisuuden tilan hahmottamiseen. 

Tulevaisuuskuvien jälkeen on nostettu tärkeimpiä muutoksia maakunnan elintarvikejalostuksessa, -

ketjussa ja toimintaympäristössä, jotta tulevaisuuskuvassa mainittuja mahdollisuuksia voidaan 

hyödyntää. Poikkeuksena kolmas tulevaisuuskuva, jonka tulevaisuuden tila ei juurikaan luo 

elintarvikejalostukselle mahdollisuuksia. Jokaisen tulevaisuuskuvan tulevaisuustaulukko on 

nähtävissä liitteissä (liitteet 4–6).  

 

Tulevaisuuskuvista ensimmäinen kuvaa ”business as usual” -tilannetta, jossa muutos on ollut 

maltillista. Toinen on ihanne-tulevaisuuskuva, jossa tunnistettuja mahdollisuuksia on onnistuttu 

hyödyntämään laajasti ja yleinen kehitys on tukenut maakunnan vahvuuksia. Myös tunnistettuja 

haasteita on onnistuttu ratkomaan. Kolmas tulevaisuuskuva on uhkakuva, jossa kehitys haastaa 

Keski-Suomen elintarvikejalostusta ja -ketjua, eikä mahdollisuuksia olla päästy hyödyntämään. 

Maakunnassa ja Suomessa elintarvikejalostus on jopa supistunut. Kaikissa tulevaisuuskuvissa 

yhteistä on se, että kuluttajan roolin nähdään vahvistuvan elintarvikeketjussa, joka vaikuttaa suuresti 

muiden ketjun toimijoiden tilanteeseen.  

 

Tulevaisuuskuvia tutkittaessa on muistettava, että ne eivät ole yhtä lailla sidoksissa nykyhetkeen kuin 

skenaariot, vaan kuvastavat mahdollisia tulevaisuuden tiloja, joissa nykyrakenteet eivät näy. 

Poikkeuksena osuus, jossa pohditaan mitä muutoksia Keski-Suomen alueelle vaadittaisiin, jotta 

mahdollisuudet voitaisiin hyödyntää. Tulevaisuuskuvat ovat myös yleistyksiä, joissa monimutkaisia 

rakenteita kuvataan yksinkertaistetusti. Tutkimuksessa ei myöskään oteta kantaa siihen, mitkä näistä 

tulevaisuuskuvista nähdään todennäköisimpinä tulevaisuuden tiloina.  
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6.1 Maltillinen kehitys-tulevaisuuskuva 

 

Kuvio 4. Maltillinen kehitys -tulevaisuuskuvan mukainen kehitys Suomessa  

 

Tulevaisuuskuva koostuu useimmin haastatteluissa tehdyistä arvioista tai niiden keskiarvoisista 

tulevaisuuden kehityksistä ja trendeistä. Tästä kehittyi hyvin maltillinen tulevaisuuden kehityskulku, 

jossa nykyiset kehityssuunnat ovat jatkuneet tasaisesti. Ruokamurros on ollut maltillinen, joka on 

osittain selittynyt kuluttajakäyttäytymisen ja ruokajärjestelmien ominaisella hitaalla muutostahdilla. 

Solumaatalouden hyödyntäminen on Suomessa vielä alkutaipaleella. 

 

Keski-Suomessa on kehitys ollut 10–15 vuoden aikana yhtä maltillinen kuin Suomessa yleisesti. 

Maakunnan elintarvikejalostajat ovat hyödyntäneet trendien tuomia mahdollisuuksia laajasti. 

Kuluttajat käyttävät yhä harvemmin perusraaka-aineita, joka on merkinnyt jalostajille pidemmälle 

jalostettujen tuotteisiin siirtymistä. Jalostusasteessa on ollutkin maakunnassa nostetta. 

Elintarvikejalostajien kenttä on Keski-Suomessa moninainen ja uusia yrityksiä on puolestaan 

syntynyt tietyille vahvistuneille alatoimialoille. Tällaisia ovat esimerkiksi kasvis- ja kalatuotteet. 

Kenttä on pienyritysvaltainen, mutta yrityskokoluokissa on ollut maltillista kasvua uusien tuotteiden 

ja alatoimialojen vahvistumisen myötä. Samanaikaisesti matalan jalostusasteen tuotteiden kulutuksen 

väheneminen ja vaikeudet yritysten jatkajien löytämisessä ovat ajaneet osan yrityksistä 
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lopetuspäätökseen. Kotimaisuuden arvostuksen ollessa melko korkealla ovat jalostajat käyttäneet 

erityisesti kotimaisia raaka-aineita niiden saatavuuden mukaan. Kasvukaudet ovat kuitenkin olleet 

viime vuosina vaihtelevia, joka on tuonut ajoittaisia häiriöitä tiettyjen raaka-aineiden saatavuuteen. 

Tällöin puutteita on korvattu ulkomaalaisilla raaka-aineilla.   

 

Paikallistuotteisiin on noussut esiin uusia maakunnan erityismakuja, jotka sopivat erityisesti Keski-

Suomeen, jossa useat Suomen kulttuurit ovat sulautuneena yhteen. Ilmastovalintojen ja hyvinvoinnin 

merkityksen kasvaessa kuluttajien keskuudessa, on tämä kehitys lisännyt luonnontuotteiden, 

marjojen ja kalojen kysyntää. Keski-Suomessa yritykset ovat hyödyntäneet kysynnän kasvua ja 

kyseisten tuotteiden tarjontaa on kasvanut maltillisesti. Uusia pidemmälle jalostettuja tuotteita on 

kehitetty markkinoille ja niiden saatavuus on parantunut. Kotimaiset kalatuotteet ovat kuitenkin usein 

paikallisessa jakelussa, ja kehitystä on haastanut muun muassa saatavuusongelmat sekä tuotteiden 

hintataso. Keski-Suomessa luonnonmukainen tuotanto on ollut pitkään maltillisessa kasvussa. Lihan 

kulutuksen laskiessa maltillisella vauhdilla on se pitänyt yllä maakunnassa liha- ja maitotuotteiden 

jalostusta, jossa on korostunut vastuullisuus, eläinten hyvinvointi sekä koko ruhon hyödyntäminen.  

 

Keski-Suomen elintarvikeketjun yritykset ovat tiivistäneet yhteistyötään esimerkiksi raaka-aineiden 

hankinnassa ja markkinoinnissa. Vahvempi yhteistyö on tuonut mahdollisuuksia niin kotimaan 

markkinoille, mutta myös avannut joitain mahdollisuuksia vientiin. Esimerkiksi lisäarvotuotteiden ja 

luonnontuotteiden vienti on edennyt odotetusti, ja tässä on ollut myös maakunnan yrityksiä mukana. 

Verkkokauppojen myötä ovat pienetkin yritykset helposti saavutettavissa, mutta samalla se on 

lisännyt markkinoinnin merkitystä. Verkkoalustoilla erottautuminen ei ole helppoa tuotevalikoimien 

monipuolisuuden ja sivustojen rakenteiden myötä, joissa kuluttaja ei välttämättä ohita yrityksen 

tuotetta missään vaiheessa ostoksia.  

 

6.1.1 Mahdollisuuksien hyödyntämiseen vaadittavat muutokset 

 

Jotta aiemmin mainittu tulevaisuuden tila olisi Keski-Suomessa mahdollinen, tulisi muutoksia 

tapahtua useilla eri alatoimialalla. Vaikka tulevaisuuskuvan muutokset olivatkin maltillisia, vaativat 

ne yrityksiltä ja sidosryhmiltä rohkeutta sekä uskoa muutosten tuomiin mahdollisuuksiin. 

Maakunnassa toivottiin innostuksen kasvavan uuden toiminnan kehittämistä ja riskinottoa kohtaan. 

Luonnontuoteala nähtiin haastatteluissa tärkeänä Keski-Suomen elintarvikejalostuksen 

mahdollisuutena, jossa uudet tuoteinnovaatiot ja volyymien kasvattaminen uskottiin tulevaisuudessa 
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tapahtuvan. Vaikka tulevaisuuskuvassa kehitys oli maltillinen, vaatisi sen toteutuminen uusien 

toimijoiden tulemista alalle, raaka-ainevolyymien ja erityisesti jalostusasteen nostamista. 

Tuotekehittäminen ja -innovaatiot ovat tärkeässä osassa kuluttajien mieltymysten muuttuessa. Myös 

alan tunnettavuuden nostaminen ja vienninkehittämistyö vaativat laajempaa yhteistyötä yritysten ja 

eri toimijoiden välillä. Nämä tekijät koskevat yhtä lailla myös kaikkia muita alatoimialoja. Lisäksi 

luomualan kasvu ja lisääntynyt jalostajien määrä ovat oleellisia muutoksia, joita tässä 

tulevaisuuskuvassa oletetaan. Luomutuotteiden jalostusaste tulisi olla myös korkea.  

 

Keski-Suomessa nähtiin myös paljon mahdollisuuksia kotimaisten kalatuotteiden jalostuksessa. 

Tässäkin jalostusasteen nostamista pidettiin tärkeänä kehityksenä. Kalataloudessa on kuitenkin useita 

haasteita, joista aiemmin jo mainitut saatavuus-, logistiikkahaasteet sekä kalastajien määrä. Kalan 

osalta myös hinta voi olla kysyntää rajoittava tekijä. Nämä tekijät vaatisivat omat ratkaisunsa. 

 

Kaikessa toiminnassa tärkeänä mahdollistajana nähtiin jo usein mainittu yritysten välinen vahva 

yhteistyö. Tämän nähtiin esimerkiksi helpottavan volyymihaasteita, tuovan mahdollisuuksia uusille 

yhteistuotteille, tuotekehittämiselle ja markkinoinnille sekä nostavan maakunnan ruoka-alan 

tunnettavuutta. Kuluttajalähtöisyys ja vahva trendien seuraaminen sekä tuotekehittäminen nähtiin 

tärkeimpinä osina elintarvikejalostajien toiminnassa. Keski-Suomessa tunnistetut logistiikkahaasteet, 

jotka vaikeuttavat esimerkiksi raaka-aineiden saatavuutta ja tuotteiden jakelua etenkin pienten 

paikallisten yritysten osalta, vaatisivat myös oman ratkaisunsa.  
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6.2 Keski-Suomi esiin -tulevaisuuskuva 

 

 

Kuvio 5. Keski-Suomi esiin -tulevaisuuskuvan mukainen kehitys Suomessa 

 

Tulevaisuuskuvassa maakunnassa tunnistettuja mahdollisuuksia on onnistuttu hyödyntämään laajasti. 

Ruoan kysynnässä ovat painottuneet kaikki tunnistetut kokonaisuudet, mutta laboratorioissa tuotetun 

ruoan kulutus on edelläkävijöiden varassa. Kiinnostus uutta tuotantomuotoa kohtaan on ollut 

kuitenkin lisääntyvää, vaikka hinnat ovat vielä korkeita. Myös Keski-Suomeen on juuri perustettu 

muutama teknologiaa hyödyntävä yritys. Pitkäaikaisia kehityssuuntia ovat ohjanneet kuluttajien arvot 

ja koko toimintaympäristön halu muutokseen.  

 

Keski-Suomessa muutoksiin on reagoitu aktiivisesti ja maakunnan vahvuuksia on onnistuttu 

hyödyntämään sekä ratkomaan alueella olleita haasteita. Maakunnan monipuolinen 

elintarvikejalostuksen kenttä on hyödyntänyt toiminnassaan laajasti tunnistettuja 

trendikokonaisuuksia ja arvojen lisääntynyttä merkitystä ruoan kysynnässä. Samalla yritykset ovat 

panostaneet toimintansa vastuullisuuteen ja tuonut sitä avoimesti esille, joka on luonut lisäarvoa 

kuluttajille. Tästä kehityksestä esimerkkinä innovatiiviset ratkaisut tuotannon sivuvirtojen ja hävikin 

hyödyntämisessä, jotka ovat osa maakunnan vahvaa biotalouden kehitystä. Onnistuneessa 

kehityksessä tärkeänä tekijänä on ollut elintarvikejalostajien voimakas yhteistyö niin yritysten välillä 
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kuin laajemminkin eri toimijoiden kesken. Ruoan kulutuksen pirstaloituminen on laajentanut 

erilaisten elintarvikkeiden ja tuotekategorioiden kysyntää. Tämä on ollut pienille yrityksille 

positiivinen kehityssuunta. Tuotteita kehitetään vahvasti kuluttajien kanssa ja vahvaa yhteistyötä 

tehdään myös koulutus- ja tutkimussektorin kanssa. Positiivista on ollut myös perusraaka-aineiden 

kysynnän jatkuminen, vaikkakin niiden kulutus on vähentynyt. Maltillinen muutos on mahdollistanut 

toiminnan muutoksen tekemisen hitain askelin lisäarvotuotteita kohti.  

 

Kotimaisen kalan kysynnän lisääntyminen on luonut mahdollisuuksia Keski-Suomeen. Kuluttajat 

käyttävät yhä laajemmin eri kalalajeja ja niiden arvostus on noussut. Maakunnan toimijat ovatkin 

kalatalouden edelläkävijöitä ja Keski-Suomi tunnetaan kalamaakuntana, josta myydään tuotteita koko 

Suomeen. Kalatuotteissa on panostettu saatavuuden paranemiseen, joka on tehty uusilla 

jakelukanavilla kuluttajille helpoksi. Tuoretuotteita on saatavilla, mutta erityisesti jalosteiden määrä 

on kasvanut. Kalanjalostuksen tehostuessa ovat tuotteiden hinnatkin laskeneet. 

 

Tuotteiden ympäristövaikutusten korostuminen on lisännyt maakunnassa luomutuotteiden jalostusta 

ja saatavilla on pitkälle jalostettuja tuotteita eri tuotekategorioissa. Luomu on kotieläin- ja 

kasvistuotteiden lisäksi korostunut maakunnan luonnontuotteissa ja marjoissa. Metsien 

luomusertifiointi on tuonut kilpailuetua vientiin. Luonnontuoteala on kasvaneen kysynnän ja sopivien 

vientimarkkinoiden löytymisen avulla kasvanut laajemmaksi toimialaksi. Uusia tuotteita ja 

innovaatioita on syntynyt markkinoille ja ne ovat laajassa jakelussa. Myös paikallisesta kulttuurista 

ponnahtaneet tuotteet ovat nousseet esille ja kiinnostavat paikallisuutta arvostavia kuluttajia. 

Hyvinvointitrendiä on hyödynnetty yhdistämällä trendi paikallisiin vahvuuksiin ja matkailuun. 

Jyväskylän liikuntapääkaupunki-imagon ympärille on luotu terveysruokakonsepteja ja -tuotteita. 

Myös saunan ja luontomatkailun ympärille on syntynyt valtakunnallisesti tunnettuja konsepteja. 

Nämä uudet konseptit ovat lisänneet huomattavasti alueen matkailua. 

 

Yritykset ovat huomioineet markkinoinnin merkityksen vahvasti. Kuluttajia puhuttelevilla ja vahvasti 

brändätyillä elintarvikemarkkinoilla on onnistuttu erottautumaan, kun tuotekehittämistä ja 

markkinointia on tehty rohkeasti ja yhdessä. Markkinoinnissa on onnistuttu erottautumaan 

muuttuneissa myyntikanavissa, joissa tuotteita ostetaan yhä vahvemmin sovellusten avulla suoraan 

kotiin. Myös Keski-Suomen kulttuurin hyödyntäminen tuotteissa on ollut yksi tapa erottautua 

markkinoilla. Alueen toimijoiden tunnettavuus on kasvanut merkittävästi. Osa keskisuomalaisista 

elintarvikejalostajista on yhteistyön avulla suuntautunut myös vientimarkkinoille. Yhteistyöstä on 
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saatu vahva tukijalka moneen toimintaan ja yhteistoimintaan on onnistuttu luomaan toimivia 

työtapoja. Keski-Suomessa on elintarvikejalostajilla vahvaa kasvu- ja investointihalukkuutta, joka 

tulee jatkumaan vahvana tulevaisuudessakin. 

 

6.2.1 Mahdollisuuksien hyödyntämiseen vaadittavat muutokset 

 

Tulevaisuuskuvan kaltainen laaja mahdollisuuksien hyödyntäminen vaatii koko elintarvikeketjussa 

useita muutoksia, joista ensimmäinen on ketjun muuttuminen verkostoksi, jossa ketjun eri osat 

tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään. Keski-Suomen vahvuus on sen moninaisuus ja erilaiset 

vahvuudet sen eri osissa. Tämä luo laajasti mahdollisuuksia, mutta vaatii samalla monien 

alatoimialojen toiminnan yhteisaikaista kehittymistä ja yhteistä näkemystä tulevaisuuden suunnista. 

Tuotekehittämiseen, markkinointiin, kuluttajatutkimuksiin tarvitaan laajasti tukea toimialan sisällä ja 

koulutus-, tutkimus- sekä kehittämissektoreilta. Jalostusasteen nostaminen on myös tärkeä osa 

tulevaisuuskuvaa, mutta tässä kulutusmuutos on ollut maltillinen ja antanut aikaa toiminnan 

muutokselle. 

 

Trendien ja kulutusmuutosten tunteminen on tärkeää ja ytimenä ovat kuluttajille suunnatut tuotteet, 

joissa maku on kohdillaan. Markkinointiin ja brändäykseen on vahvasti panostettava, johon liittyy 

esimerkiksi olemassa olevien imagojen hyödyntäminen sekä vahvistaminen. On löydettävä myös 

erottautumisen mahdollisuudet uusissa myyntikanavissa, joissa pakkaus ei välttämättä ole yhtä 

merkitsevä tekijä. Yhteistyö nähtiin avaimena useisiin haasteisiin tai kehittämisaiheisiin. Tämä näkyy 

laajasti koko tulevaisuuskuvan rakenteessa. Yhteistyön vahvistaminen eri toimijoiden välillä vaatii 

myös omat ratkaisunsa, jotka voivat olla esimerkiksi ulkopuolista koordinointia tai yhteisten 

työskentelytapojen rakentamista. Jo ensimmäisessä tulevaisuuskuvan kohdalla mainitut 

logistiikkahaasteet vaativat myös ratkaisunsa. Myös nykyisten elintarvikeyritysten haasteet jatkajien 

ja osaavan työvoiman löytämiseksi tulisi ratketa, jolloin tuotanto pysyisi nykyisellä tasollaan eikä 

ainakaan pienentyisi. Tässä tulevaisuuskuvassa oletetaan, että nämä haasteet ovat ratkenneet.  

 

Kalatalouden vahvistaminen koko ketjun osissa on yksi olennainen muutos. Yhtenä muutoksena on 

myyntikanavien uusiutuminen, jotta tuotteet saavuttaisivat asiakkaat nopeammin. Toinen muutos on 

jalosteiden kehittäminen. Jalosteissa myös valmiit ruoka-annokset ovat yksi tuotekategoria, jossa 

tuotteita on tällä hetkellä vähäisesti ja käytetty kala on usein ulkomaista. Myös luonnontuotealan ja 

marja-alan vahva kehittyminen ovat tärkeä osa tulevaisuuskuvaa. Näillä aloilla nähtiin vahvasti 
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Keski-Suomella tulevaisuuden mahdollisuuksia, sillä ne osuvat moneen trendiin niin Suomessa, 

mutta myös ulkomailla. Luonnonmukaisen tuotannon osalta korostuivat jalostusasteen nosto, 

luomualan kasvu ja tuotekategorioiden laajentaminen. Metsien luomusertifiointi nähtiin myös 

tärkeänä osana esimerkiksi luonnonmarjojen lisäarvon lisäämiseksi.  
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6.3 Kehityksen perässä -tulevaisuuskuva 

 

Kuvio 6. Kehityksen perässä -tulevaisuuskuvan mukainen kehitys Suomessa 

 

Tulevaisuuskuvassa kuluttajat painottavat valinnoissaan ilmaston ja hyvinvoinnin kannalta edullisia 

valintoja, tuotteita nopeaan ja kiireiseen arkeen sekä ruoan edullisuutta. Kotimaisuus ja paikallisuus 

eivät ole merkitseviä arvoja, jolloin tuotteen hinta menee useimmin ostopäätöksissä edelle. Tämä 

kehitys on vaikeuttanut suuresti kotimaisen elintarvikeketjun toimintaa. Ruoan tuonti onkin 

voimakasta etenkin kasvistuotteissa.   

 

Keski-Suomea kehitys on haastanut voimakkaasti. Kotimaisuuden ja paikallisuuden arvostuksen 

puute on vienyt pohjan usean jalostajan toiminnasta, kun tuotteista ei olla valmiita maksamaan 

korkeampaa hintaa. Maakunnassa onkin päädytty valmistamaan paljon alhaisen jalostusasteen 

tuotteita, joiden kysyntä on erittäin pienen kuluttajaryhmän varassa. Alhaisemman jalostusasteen 

tuotteissa kilpailussa on kuitenkin pysytty hieman kehityksen mukana, kun hinta ei nouse valmiissa 

tuotteessa yhtä voimakkaasti. Hintakilpailukyvyssä mukana pysyminen vaatisi 

teknologiahyppäyksen, johon etenkin pienten yritysten on yhä vaikeampi päästä mukaan.  
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Punaisen lihan ja maidon kulutuksen nopea lasku on hiljentänyt usean maatilan toiminnan. Tämä on 

vaikeuttanut jalostajien raaka-aineen saannin, jolloin osa yrityksistä on joutunut lopettamaan 

toimintansa. Kotimaisten raaka-aineiden saatavuus on vaarantunut laajemminkin säästä johtuvien 

satojen vuosittaisten suurien vaihteluiden vuoksi sekä alkutuotannon kannattavuushaasteiden myötä. 

Kalatalouden ja luonnontuotealan kehittämiseen ei ole ollut riittäviä kannustimia kysynnän pysyessä 

maltillisena. Myöskään luonnontuotealassa nähdyt vientimahdollisuudet eivät ole toteutuneet, kun 

resurssien puuttuminen on vaikeuttanut vienninkehittämistä.  

 

Markkinointiin ei olla yleisesti panostettu, jolloin pienet tuottajat ovat pysyneet kuluttajille 

tuntemattomina. Yhteistyö Keski-Suomen sisällä on myös maltillista ja pienimuotoista. 

Kannattavuushaasteiden vuoksi on yritysten kehittäminen nähty merkityksettömänä. 

Elintarvikejalostus onkin vahvasti käsityövaltaista ja investoidut laitteet alkavat olemaan tiensä 

päässä. Toimintaa pyöritetään lähinnä niin kauan kuin se on joltain osin järkevää. Investointien 

vähäisyys heikentää voimakkaasti jalostuksen kilpailukykyä, joka on muutenkin kovassa paineessa. 

Markkinoita tuotteille on vaikeaa löytää maakunnan ulkopuolelta ja parhaimmaksi vaihtoehdoksi on 

valittu myydä tuotteita vahvemmin paikallisilla markkinoilla, jolloin korkeampi hinta voi olla osittain 

perusteltua. Alalle ei ole tullut uusia toimijoita alan vaikeuksien vuoksi ja vanhat yrittäjät eivät löydä 

yrityksilleen jatkajia. Elintarvikejalostuksen kenttä hiljentyy Keski-Suomessa.  

 

 

  



48 

 

 

7 Yhteenveto ja johtopäätökset  

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia ovat tulevaisuuden elintarviketrendit ja 

kulutusmuutokset Suomessa 10–15 vuoden kuluttua, eli vuosina 2031–2036. Tämän lisäksi tutkittiin, 

miten elintarvikeketju ja -ala muuttuvat samalla aikajänteellä sekä millaisia mahdollisuuksia nämä 

edellä mainitut muutokset luovat Keski-Suomen elintarvikejalostukselle. Lisäksi tutkimuksessa 

tunnistettiin millaisia rakenteellisia muutoksia maakunnan elintarvikejalostus ja toimintaympäristö 

vaatisivat, jotta kyseiset mahdollisuudet voitaisiin toteuttaa. Tulevaisuuden tiloista rakennettiin 

tulevaisuuskuvia, joissa kuvataan kehityksen lopputulemia. Tulevaisuuskuvissa korostuivat Keski-

Suomen mahdollisuudet, joiden toteutumisen edellytyksiä kuvattiin tulevaisuuskuvien lopuksi.  

 

Tulevaisuuskuvat perustuivat asiantuntijahaastatteluille, joissa käsiteltiin tarkasteltavien teemojen 

mahdollisia tulevaisuuden tiloja. Näiden pohjalta syntyi kuusi laajempaa trendikokonaisuutta, jotka 

vaikuttavat laajasti tulevaisuuden elintarvikejalostuksen toimintaan. Lisäksi tulevaisuudessa 

tunnistettiin tapahtuvan ruoka-alan murros, jonka nähtiin haastavan ja muuttavan laajasti 

elintarvikealaa. Sen tahti, voimakkuus ja sisältö kuitenkin vaihteli haastatteluiden välillä ja tämä loi 

mahdollisuuden tulevaisuuskuvissa erilaisiin lopputulemiin.  

 

Tuloksista kerättiin ydinmuutostekijät ja ne koostettiin tulevaisuustaulukoksi, jonka avulla 

tulevaisuuskuvat rakennettiin. Tutkimuksessa rakentui kolme tulevaisuuskuvaa, jotka olivat 

Maltillinen kehitys, Keski-Suomi esiin ja Kehityksen perässä. Kahdessa ensimmäisessä 

tulevaisuuskuvassa kehityssuunnat olivat suotuisia Keski-Suomen elintarvikejalostuksen 

mahdollisuuksien kannalta ja niitä hyödynnettiin onnistuneesti. Kehityssuunnat kahdessa 

ensimmäisessä tulevaisuuskuvassa olivat monilta osin samoja, mutta Keski-Suomi esiin -

tulevaisuuskuvassa ne olivat voimakkaampia. Kolmannessa Kehityksen perässä -tulevaisuuskuvassa 

kehitys rajoitti tulevaisuuden mahdollisuuksia ja koko Suomen elintarvikeketju oli haastavassa 

tilanteessa. Tämä oli johtanut jopa elintarvikealan supistumiseen Keski-Suomessa ja myös Suomen 

tasolla. Muutostekijöistä merkittävimpiä eroja tulevaisuuskuvien välille loivat kotimaisen ruoan 

arvostus, hinnan merkitys ostopäätöksessä, turvallisuus ja raaka-aineiden saatavuus. Nämä 

vaikuttivat vahvasti muiden muuttujien toteutumisvaihtoehtoihin ja ovat myös tärkeitä perusteita sekä 

edellytyksiä kotimaiselle ruoantuotannolle. Vaikutukset korostuivat erityisesti pien- ja 

lähiruokayrityksillä.  
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Tulevaisuudessa elintarvikeyritysten kokoluokat ovat todennäköisesti yhä polarisoituneita, vaikkakin 

kulutusmuutokset ja kulutuksen hajaantuminen voivat tuoda mahdollisuuksia eri kokoluokan 

yrityksille. Kilpailu todennäköisesti jatkuu ruoka-alalla kovana, mutta ruoan hinnan merkityksen 

väheneminen kuluttajien ostopäätöksessä voisi tuoda pientä etua kotimaisille tuotteille. Kilpailussa 

luultavammin pärjäävät parhaiten ne yritykset, jotka ovat kilpailukyvykkäitä, investoivia, perustuvat 

kuluttajalähtöiseen toiminnalle ja pystyvät parhaiten vastaamaan tulevaan ruokamurrokseen. 

Muutostahti voi olla tulevina vuosina hyvinkin nopea ja haastaa elintarvikejalostajia voimakkaastikin 

sekä vaatia laajasti resursseja. Muutos voi haastaa erityisesti pieniä yrityksiä, joiden resurssit ovat 

yleisesti rajallisemmat.  

 

Tulevaisuudessa elintarvikeketju, erityisesti elintarviketeollisuus, voi tulla kantamaan suurempaa 

vastuuta kotimaisen ruoan ilmastovaikutuksista, joka voisi vauhdittaa khk-päästöjen vähenemistä. 

Tuotteiden ympäristövaikutusten todistaminen ja tarvittaessa niiden muuttaminen, saattaa luoda 

haasteita tulevaisuudessa pienemmille elintarvikejalostajille. Kuluttajien roolin vahvistuminen 

elintarvikeketjussa on myös todennäköinen muutos, jonka vaikutukset tulevat olemaan suuret. 

Elintarvikejalostajien mahdollisuus saada tietoa käyttöönsä esimerkiksi kuluttajista, tulee olemaan 

toiminnan kannalta yhä merkittävämpi tekijä tulevaisuudessa. Onko tiedon saatavuudessa eroja 

esimerkiksi elintarvikeketjun sisällä tai yrityskokojen välillä?  

 

Keski-Suomen mahdollisuuksia tunnistettiin alueen vahvuuksissa ja etenkin paikallisessa 

ruokakulttuurissa, hyvinvointituotteissa, kalassa, luonnontuotteissa, marjoissa sekä 

luonnonmukaisissa elintarvikkeissa. Samalla on huomioitava, että kalan ja luonnontuotteiden 

kysynnän lisääntyminen oli tulevaisuudessa epävarma, mutta toivottu kehityssuunta. Pääpaino 

kaikessa kehityksessä oli vastuullisuus, jalostusasteen nosto ja lisäarvotuotteet sekä trendien mukaiset 

tuotteet, joissa kuluttajalähtöisyys on vahvana perustana. Koska maakunnan elintarvikejalostuksen 

kenttä on monipuolinen, olisi sen alatoimialojen kehityttävä tulevaisuudessa laaja-alaisesti ja 

yhtenäisesti. Tämä vaatii vahvaa tahtotilaa ja resursseja kehitykseen. Kasviproteiinien viljely on tällä 

hetkellä vielä maltillista Keski-Suomessa, mutta voisi mahdollisesti lisääntyä tulevaisuudessa. 

Todennäköistä kuitenkin on, että kasviproteiinien jalostus ja erilaisten kasvistuotteiden jalostus 

lisääntyy myös Keski-Suomessa. Lisäksi tulevaisuudessa voi ilmastomuutoksen kautta tulla alueelle 

aivan uusia raaka-aineita viljelykasvien muodossa, mutta niiden toteutuminen on vielä tässä vaiheessa 

haastavaa arvioida.  
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Paikallisuus, luonnontuotteet, marjat ja kalatuotteet ovat eräitä kokonaisuuksia, jotka ovat nousseet 

esiin myös muissa alueelle tehdyissä selvityksissä vahvoina tai voimistuvina aloina ja teemoina (Auer 

& Niinikoski 2017; Kaartinen & Pölkki 2021). Auer ja Niinikoski (2017) tunnistivat Keski-Suomen 

ruokaketjun toimintaympäristöselvityksessään kasvuhalukkuutta nimenomaan yrityksillä, jotka 

toimivat esimerkiksi kala-, liha- ja marjatuotteiden jalostuksessa. Nämä yritykset halusivat panostaa 

tulevaisuudessa esimerkiksi yritysten väliseen yhteistyöhön, tuotteiden suunnitteluun kuluttajien 

kanssa sekä investoimaan uusiin teknologioihin. Esteenä kehitykselle vastaavasti nähtiin 

investointien kalleus ja aloihin liittyvät erityishaasteet. Lisäksi tulevaisuuden yleisiksi 

kehityssuunniksi tunnistettiin yritysten välisen yhteistyön lisääminen, lisäarvotuotteet ja tuotannon 

laajentaminen. (Auer & Niinikoski 2017.)  Myös aikaisemmissa tutkimuksissa on tunnistettu 

mahdollisuuksia, vahvuuksia ja heikkouksia maakunnan elintarvikejalostukselle (Kaartinen & Pölkki 

2021). Nämä ovat samansuuntaisia tämän tutkimuksen kanssa. Keski-Suomen ruokaverkoston 

strategian tulevaisuuden kehittämisen painopistealueissa (Kaartinen & Pölkki 2021) on myös 

yhteneväisyyksiä tutkimuksen tulosten kanssa.  

 

Koska alueen nykyisissä vahvuuksissa nähtiin parhaimmat tulevaisuuden mahdollisuudet, haastoi se 

tulevaisuuskuvissa täyden irtaantumisen nykyhetkestä. Mahdollisuuksien painottaminen volyymien 

mukaan jättäytyi myös sivummalle, sillä toteutuvien volyymien määrittely olisi ollut haastavaa ja 

mahdollisesti rajannut joitain tärkeitä mahdollisuuksia pois tarkastelusta. Haastatteluissa nousi usein 

esiin arvio, että tulevaisuudessa elintarvikealan ja yleisemmin ruoka-alan tilanne voi muuttua 

nopeallakin tahdilla. Tässä viitattiin käynnissä olleeseen koronapandemiaan, mutta jo tällä hetkellä 

maailman tilanne on muuttunut vuoden 2021 kesästä huomattavasti, joka tuo elintarvikeketjun 

toimintaan aivan uudenlaisia haasteita. Jos arviot tulevaisuuden tiloista tehtäisiin nyt, voisivat niiden 

painotukset olla erilaiset.  

 

Mahdollisen ruokamurroksen ja alan kiihtyvän muutostahdin vuoksi voi tulevaisuuden tutkimisen 

nähdä juuri nyt tärkeänä ruoka-alalle, jotta tapahtuvia muutoksia pystytään ymmärtämään sekä 

vastaamaan niihin. Tähän liittyviä näkökulmia voi nähdä useampia. Esimerkiksi solumaatalouden 

mahdollinen vaikutus ruokajärjestelmään voisi olla hyödyllinen tarkasteltava. Yleisestikin laaja-

alaiset tarkastelut ruoka-alan tulevaisuuden kehityksistä nostaisivat todennäköisesti mielenkiintoisia 

kehityssuuntia esille. Lisäksi kuinka elintarvikeyritykset ovat valmistautuneet tulevaisuudessa 

tapahtuviin muutoksiin, voisi nähdä tärkeänä tutkittavana aiheena, jotta tarvittavaa osaamista ja tukea 

on tarjolla yrityksille.  
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Liite 1 

 

Haastattelurunko 

Tulevaisuuden elintarviketrendit ja kuluttajakäyttäytyminen Suomessa. 

1. Mitkä ovat tulevaisuuden elintarviketrendejä tai suuntauksia? 

2. Onko tulevaisuudessa yllättäviä elintarviketrendejä, jotka eivät ole tällä hetkellä 

selvästi nähtävissä (villejä kortteja)? 

3. Millaisia innovaatioita elintarvikkeissa on tulevaisuudessa nähtävissä? 

4. Millaisia elintarvikkeita tulevaisuudessa kulutetaan Suomessa? Väheneekö tai 

lisääntyykö joidenkin elintarvikkeiden kulutus? 

5. Kuinka nopea muutostahti on? 

6. Mitkä asiat ajavat kulutusta aiemmin kuvattujen asioiden suuntaan?  

 

Elintarviketeollisuuden tulevaisuuden näkymät 

7. Mitkä aiemmin mainituista trendeistä ovat sellaisia, joita voitaisiin hyödyntää 

Suomen elintarvikealalla?  

8. Muuttuuko elintarvikeketjun toiminta tulevaisuudessa? Miten? 

9. Millaisia haasteita Suomen elintarvikejalostuksella on nähtävissä tulevaisuudessa? 

10. Millaisia viennin mahdollisuuksia näet tulevaisuudessa Suomen elintarvikkeilla 

olevan? 

11. Mitä elintarvikeviennin esteitä näet Suomella olevan? 

 

Keski-Suomen elintarvikejalostukselle mahdolliset uudet suuntaukset ja rakenteelliset muutokset 

12. Mitkä tulevaisuuden elintarvikkeiden trendeistä voisi olla hyödynnettävissä Keski-

Suomen elintarvikejalostuksessa? 

13. Mitkä asiat näet Keski-Suomen elintarvikejalostuksen vahvuuksina tulevaisuudessa?  

14. Mitkä vastaavasti heikkoutena?  

15. Onko raaka-aineiden saatavuus Keski-Suomessa haaste ajatellen tulevaisuuden 

elintarvikejalostusta? 

16. Millaisia viennin mahdollisuuksia Keski-Suomen elintarvikeyrityksillä näet olevan?  

 

17. Mitä uudistamisen alueita Keski-Suomen elintarvikejalostuksessa on?  

18. Onko maakunnassa esteitä, jotka vaikeuttavat elintarvikejalostuksen kehittymistä? 

 

 

Lopuksi: Muita ajatuksia elintarvikealan mahdollisuuksista, toimialan tilanteesta, 

kulutusmuutoksista. 
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Liite 2 

Tulevaisuustaulukko 2031–2036 

Muuttuja  Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2 Vaihtoehto 3 

Elintarvikejalostajien 

yrityskokojen 

jakautuminen 

maakunnassa 

Vuonna 2020 

alle 10-henk. 88 %, 

10–50 henk.  6 % 

yli 50-henk.  6 % 

    

Uusien 

elintarvikejalostajien 

toimiala 

    

Markkina-alue 

kotimaassa 

Vuonna 2012 

elintarvikkeista 95 % 

kotimaahan, joista 20 

% Keski-Suomeen 

   

Vienti Vuonna 2012 

n. 5 % tuotannosta 

vientiin 

   

Raaka-aineiden 

hankinta-alue 

Vuonna 2012 

75 % maakunnan 

ulkopuolelta 

25 % Keski-Suomesta 

   

 

Elintarvikejalostajien toimiala: 

Vuonna 2020 

 

39 % leipomoala  

9–11 % juomat, teurastus- ja lihanjalostajat, kalanjalostus, marjojen, hedelmien ja vihannesten 

jalostus, muiden elintarvikkeiden jalostus 

6 % maidonjalostus 

5 % viljatuotteiden jalostus 
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Liite 3 

 

Vahvuudet Esille nousseita mahdollisuuksista 

Luonto ja puhtaus - Vahvemmin esiin tuotuna mahdollisuus markkinointiin ja 

kilpailukykytekijäksi viennissä 

- Vesi vientituotteena 

Luonnontuoteala, metsät 

ja niiden raaka-aineet 

- Kysynnän uskotaan lisääntyvän kotimaassa ja viennin mahdollisuudet 

- Innovaatioille laajasti mahdollisuuksia 

- Erityisesti hyvinvointiin ja terveellisyyteen liittyviä tuotteita 

- Metsämarjoille luomusertifioinnilla lisäarvoa 

Kalat; järvi ja kasvatettu - Kysynnän toivottiin lisääntyvän kotimaassa 

- Jalosteet ja nopeaan arkeen liittyvät tuotteet 

- Lihaa korvaavat tuotteet 

- Verkkokaupasta ratkaisuja saatavuuteen? 

Keski-Suomen 

monipuolisuus  

- Antaa mahdollisuuksia eri trendeihin vastaamisessa ja takaa laajat 

yhteistyömahdollisuudet eri toimijoiden välillä 

- Ruokakokonaisuudet ja tuotteet yhteistyössä eri jalostajien kesken 

Matkailun yhdistäminen 

ruokaan  

- Laajat yhteistyömahdollisuudet yli toimialarajojen 

- ruoka-, sauna-, kokous- ja elämysmatkailu 

- Paikallisten tuotteiden vahvempi käyttö ravintolatoiminnassa 

Luomutuotteet  - Luomun vahvistaminen maakunnassa volyymien lisäämiseksi 

- Tuotteet nopeaan arkeen esimerkiksi välipalat ja valmisruoat 

Toimijat tuntevat 

toisensa 

- Liittyen toimijoiden monipuolisuuteen, luo laajat mahdollisuudet 

yhteistyölle. Niin tuotetasolla, mutta myös muun muassa markkinoinnissa, 

logistiikassa, matkailussa 

- Yhteistyö nähtiin erittäin tärkeänä tekijänä tulevaisuudessa erityisesti 

pienten jalostajien toiminnan kannattavuudessa 

Vahva kehittämispuoli ja 

innovatiiviset henkilöt 

- Tukee koko ketjun toimintaa ja tuotteiden sekä toiminnan kehittämistä 
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- Luovat uutta, mutta samalla toimivat innostavana tekijänä muille 

toimijoille 

Vahva leipomosektori  - Uusien nopeaan arkeen sopivien tuotteiden kehitys 

- Tässäkin yhteistyöllä voisi syntyä uusia tuotteita esimerkiksi 

luonnontuotteisiin liittyen 

Alueelliset vahvuudet ja 

niiden luomat 

mahdollisuudet  

- Viljanjalostusta eteläiseen Keski-Suomeen 

- Vastuullisten eläintuotteiden kysyntä luo mahdollisuuksia 

- Härkäpavun ja hampun tuotannon ja jalostuksen vahvistaminen 

Keskeinen sijainti  - Voisi luoda Keski-Suomesta elintarvikejalostuksen keskittymän 

- Raaka-aineiden hankinta ja yhteistyö yli maakuntarajojen 

Laajasti eri 

peruselintarvikkeita 

- Mahdollisuuksia lisäarvotuotteille 

Alueelliset erityispiirteet 

ja kulttuuri 

- Tässä nähtiin runsaasti vaihtoehtoja 

- Ei tarvitse olla perinnereseptejä, vaan uudetkin innovaatiot voi nousta 

alueiden vahvuuksiksi  

- EU:n suojatut alkuperänimitykset tai maantieteelliset merkinnät 
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Liite 4 

Maltillinen kehitys -tulevaisuuskuvan tulevaisuustaulukko 

Muuttuja Vaihtoehtoiset tilat 

Ilmastoystävällisyys, 

ekologisuus, 

vastuullisuus  

 

Ilmastotekijät                                                            Ympäristötekijät  

painottuvat                                                                painottuvat laajasti 

Hyvinvointi & 

turvallisuus  

Vain hyvinvointi                                                                  Molemmat  

                                                                                             painottuvat 

Nopea arki  Perusraaka-aine                                                                    Valmis tuote 

Luonnontuotteet & 

marjat & kala  

Kulutus ei lisäänny                                                            Kulutus lisääntyy 

                                                                                                     suuresti                                                                                                             

Kotimaisuus & 

Paikallisuus  

Ei merkitsevä                                                                                               Arvostetaan 

Elintarvikeketjun 

pituus 

Lyhyt ketju                                                                             Pitkä ketju 

Solumaatalous  Ei käytössä                                                                               Laaja käyttö 

Ruoan hinnan 

vaikutus 

ostopäätöksessä 

 

 Ei Korostu                                                                                 Korostuu 

Raaka-aineiden 

saatavuus  

 

Epävakaa                                                                                     Vakaa 

Keski-Suomen 

elintarvikejalostus 

Markkinat  Paikallinen                                                                                                          Vienti 

Yrityskoot  Pienyritysvaltainen                                                        Yrityskoot kasvussa 

Yhteistyö Vähäinen                                                                                                          Vahvaa 

Markkinointi Tuote edellä                                                                Kuluttajalähtöisyys     

Yritysten investoinnit Vähäinen                                                                                  Voimakas 

Työvoiman saatavuus  Niukkuustekijä                                                                   Hyvin saatavilla 
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Liite 5 

Keski-Suomi esiin -tulevaisuuskuvan tulevaisuustaulukko 

Muuttuja Vaihtoehtoiset tilat 

Ilmastoystävällisyys, 

ekologisuus, 

vastuullisuus  

 

Ilmastotekijät                                                            Ympäristötekijät  

painottuvat                                                                painottuvat laajasti 

Hyvinvointi & 

turvallisuus  

Vain hyvinvointi                                                                  Molemmat  

                                                                                             painottuvat 

Nopea arki  Perusraaka-aine                                                                    Valmis tuote 

Luonnontuotteet & 

marjat & kala  

Kulutus ei lisäänny                                                            Kulutus lisääntyy 

                                                                                                     suuresti                                                                                                             

Kotimaisuus & 

Paikallisuus  

Ei merkitsevä                                                                                               Arvostetaan 

Elintarvikeketjun 

pituus 

Lyhyt ketju                                                                             Pitkä ketju 

(verkosto) 

Solumaatalous  Ei käytössä                                                                               Laaja käyttö 

Ruoan hinnan 

vaikutus 

ostopäätöksessä 

 

 Ei Korostu                                                                                 Korostuu 

Raaka-aineiden 

saatavuus  

 

Epävakaa                                                                                     Vakaa 

Keski-Suomen 

elintarvikejalostus 

Markkinat  Paikallinen                                                                                                          Vienti 

Yrityskoot  Pienyritysvaltainen                                                        Yrityskoot kasvussa 

Yhteistyö Vähäinen                                                                                                          Vahvaa 

Markkinointi Tuote edellä                                                                Kuluttajalähtöisyys     

Yritysten investoinnit Vähäinen                                                                                  Voimakas 

Työvoiman saatavuus  Niukkuustekijä                                                                   Hyvin saatavilla 
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Liite 6 

Kehityksen perässä -tulevaisuuskuvan tulevaisuustaulukko 

Muuttuja Vaihtoehtoiset tilat 

Ilmastoystävällisyys, 

ekologisuus, 

vastuullisuus  

 

Ilmastotekijät                                                            Ympäristötekijät  

painottuvat                                                                painottuvat laajasti 

Hyvinvointi & 

turvallisuus  

Vain hyvinvointi                                                                  Molemmat  

                                                                                             painottuvat 

Nopea arki  Perusraaka-aine                                                                    Valmis tuote 

Luonnontuotteet & 

marjat & kala  

Kulutus ei lisäänny                                                            Kulutus lisääntyy 

                                                                                                     suuresti                                                                                                             

Kotimaisuus & 

Paikallisuus  

Ei merkitsevä                                                                                               Arvostetaan 

Elintarvikeketjun 

pituus 

Lyhyt ketju                                                                             Pitkä ketju 

Solumaatalous  Ei käytössä                                                                               Laaja käyttö 

       (ulkomailla) 

Ruoan 

hinnan vaikutus 

ostopäätöksessä 

 

 Ei Korostu                                                                                 Korostuu 

Raaka-aineiden 

saatavuus  

 

Epävakaa                                                                                     Vakaa 

Keski-Suomen 

elintarvikejalostus 

Markkinat  Paikallinen                                                                                                          Vienti 

Yrityskoot  Pienyritysvaltainen                                                        Yrityskoot kasvussa 

Yhteistyö Vähäinen                                                                                                          Vahvaa 

Markkinointi Tuote edellä                                                                Kuluttajalähtöisyys     

Yritysten investoinnit Vähäinen                                                                                  Voimakas 

Työvoiman saatavuus  Niukkuustekijä                                                                   Hyvin saatavilla 

 

 


