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Tulevaisuus on nykyisen maailmanmallin jatkumo?
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Lähde: Steffen et al. 2015

Trendit kuvaavat jatkuvuutta ja murrosta

Lähde: Kuhmonen ym. 2020 (Ruralization)
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VIHREÄ KETJU 2030
Vihreässä ruokaketjussa liikkuu ympäristövaikutuksiltaan
tunnettua ruokaa
Kansalaisten ja valtion kasvava huoli huoltovarmuudesta epävakaassa ja ilmastonmuutoksen uhkaamassa maailmassa synnyttää alueellisen omavaraistalouden. Vihreässä ketjussa liikkuu ympäristövaikutuksiltaan tunnettua ruokaa, kun tuotanto ja kulutus lähentyvät toisiaan. Maan tuottokyvyn säilyttäminen ja kestävä hyödyntäminen,
ruuan kaukokuljetusten vähentäminen ja ruokaketjun ympäristökuormituksen pienentäminen ovat toiminnan johtotähtiä. Halpatuotannon
ympäristöhaitat ja alueellisesti keskittyneen tuotannon ympäristö- ja
saatavuusriskit tunnistetaan ja tunnustetaan: ruuan hinta sisältää
myös ympäristöhyötyjen ja ympäristöhaittojen arvon ja toimitusvarmuuspreemion. Vahva omavaraisuusajattelu leimaa tuotantoa ja kulutusta. Tuotantopanokset ovat pääosin kotimaisia ja ravinnekierrot
suljettuja – tuotanto nojaa kotimaiseen bioenergiaan ja kuljettaminen
kotimaiseen biopolttoaineeseen. Ruokajärjestelmä organisoituu uudelleen sellaisiin kokonaisuuksiin ja mittakaavoihin, joissa ravinne- ja
energiakierrot toimivat. Uusi teknologia tunnistaa ja ehkäisee ympäristöriskejä ja ympäristökuormitusta ja erilaiset mittarit ohjaavat resurssien tehokkaaseen käyttöön. Ruokaa tuotetaan kaikkialla: pelloilla, metsissä, kaupunkien puistoissa, parvekkeilla ja katoilla, kouluissa, hoitolaitoksissa, suurilla maatiloilla ja pienissä puutarhoissa. Vihreä ruokaketju maksimoi paikallisen luontopääoman säilymisen ja
tuottokyvyn pitkällä aikavälillä. Kuluttajat tuottavat 20 % ruuastaan
omassa taloudessa, 60 % tuotetaan lähialueella (noin 100 km) ja
20 % jossain muualla.
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REILU KETJU 2030
Reilussa ruokaketjussa liikkuu sosiaalisilta vaikutuksiltaan tunnettua
ruokaa

U*
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Herääminen ihmisten hyvinvoinnin eroihin ja sosiaaliseen vastuuseen nostavat eettisyyden ja oikeudenmukaisuuden ruokatalouden keskiöön. Reilussa ketjussa liikkuu sosiaalisilta vaikutuksiltaan tunnettua ruokaa, jolla
halutaan tehdä hyvää. Reilun ruuan sertifikaatti takaa kotimaisen ruokajärjestelmän osallisille mahdollisuuden lailliseen, oikeudenmukaiseen ja
eettiseen toimintaan. Sertifikaatin vaatimusten mukaan esimerkiksi tuottajille maksettava takuuhinta kattaa kotimaiset tuotantokustannukset, jotka
mahdollistavat työntekijöiden ja tuotantoeläinten hyvän kohtelun ja antavat
tuottajalle kilpailukykyisen toimeentulon. Tuottajat, jalostajat ja kauppiaat
sitoutuvat jakamaan markkinaehtoista menekkiä vaille jääneet tuotteet hyväntekeväisyyteen sopimusjärjestöjen kautta. Reilun ruuan sertifikaatti
edellyttää myös läpinäkyvyyttä ja jäljitettävyyttä: kaupassa tai tuotteessa
tulee olla näkyvillä tuottajan saama osuus hinnasta ja kaikkien raakaaineiden alkuperä eli tuottaja ja tuotantopaikka. Näin ostaja voi saada hyvän omantunnon lisäksi varmuuden kulutuksensa sosiaalisista ja taloudellisista vaikutuksista. Julkisissa hankinnoissa suositaan reilun ruuan sertifikaatin tuotteita. Maatalouden tukijärjestelmiä ja erilaisia merkkejä sulautetaan sertifikaattiin, jolloin byrokratia ja tuotannon tukitarve vähenevät.
Sertifikaattijärjestelmää valvontoineen ylläpitää säätiö, jonka hallituksen
edustajista puolet nimittävät tuottajajärjestöt ja puolet kuluttajajärjestöt.
Reilu ruokaketju maksimoi ruokaketjun ylläpitämän sosiaalisen pääoman.
Kuluttajien ostamasta kotimaisesta ruuasta 80 % on reiluksi sertifioitua ja
20 % muuta ruokaa.
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AITO KETJU 2030
Aidossa ruokaketjussa liikkuu kulttuurisilta vaikutuksiltaan
tunnettua ruokaa
Ruokakasvatus ja -valistus luovat Suomeen uuden ruokakulttuurin.
Aidossa ketjussa liikkuu ruokaa, jolla on mukanaan tarina matkastaan ruokapöytään. Ruoka syntyy tunnettujen taitajien käsissä, tunnetuissa paikoissa ja tunnetuilla tavoilla – kaikki nämä tiedot ja tarinat kulkevat kuluttajalle ruuan mukana. Paikallistasolla tämä tieto
välittyy suoraan tuottajalta kuluttajille, kotimaassa säilyvien tuotteiden merkintöjen ja tunnistettavan tuottajan netissä tarjoaman tiedon
kautta ja ulkomailla kansallisen arktisen puhtauden brändin kautta.
Ruuan tuotanto ja kulutus osana historiaa ja kulttuuria on merkittävä
osa perusopetusta. Lumen, kivien, soiden, vesien ja metsien keskellä omavaraiseksi yltänyt kansa on ylpeä luomastaan ruokakulttuurista, suomalaisesta etnisyydestä. Uuden ruokakulttuurin nousu
vahvistaa ruokamatkailua ja herättää luovat alat luomaan taikaa alkuperäruuan ympärille. Maahanmuuttajien ja suomalaisten ruokakulttuurin vuorovaikutus luo jännittäviä tuotteita ja elämyksiä. Monet
kiinnostuvat alkuperäisroduista, -lajeista ja -lajikkeista. Suomen kartan voi täyttää tuotteilla, joille paikalla tai historialla on merkitystä.
Ruokavienti ja ruokamatkailu kasvavat, samoin kausiruuan näkyvyys ja kulutus. Tunnetusta paikasta peräisin oleva ruoka torjuu
myös ruokaväärennöksiä ja terveysriskejä, joita tuntemattomasta
paikasta peräisin olevaan ja satunnaisesti tarkastettuun ruokaan liittyy. Aito ruokaketju maksimoi ruokaan liittyvän kulttuurisen pääoman. Kuluttajien hankkimista kotimaisesta ruokatuotteista 95 %
sisältää tiedon tuottajasta, tuotantopaikasta, tuotantoajasta ja tuotantotavasta.
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Kohti Kasvis-Suomea vai… ?
Kestävyysdiskurssi

Eläintuotannon laajuus

Kestävyyden muut ulottuvuudet

KasvisSuomi

Ihminen riistää tuotantoeläimiä omien
tarpeidensa tyydyttämiseksi; tästä
epäeettisestä toiminnasta luovutaan.

Vain
kasviperäisiä
tuotteita (ja
teknoruokaa)

Eläintuotannosta riippuvaiset paikallistaloudet kärsivät.
Eläintuotantokytkentäiset biotoopit vähentyvät.
Eläintuotannon aiheuttamat päästöt loppuvat, mutta
kasvituotanto nojaa yhä fossiilisiin tuotantopanoksiin.
Maaperän hiilen- ja ravinteiden sidonnassa haasteita.

YmpäristöSuomi

Eläintuotanto aiheuttaa päästöjä,
mutta tuotantoeläimillä on tärkeä rooli
maatalouskytkentäisten biotooppien
ylläpitämisessä.

1/3
nykytasosta

Intensiivinen ja ekstensiivinen tuotantotapa eriytyvät.
Maatalous on riippuvainen erilaisista tukimekanismeista, mikä
lisää viljelijöiden hallinnollista taakkaa. Eläintuotantoon
kytkeytyneiden alueiden talous kärsii.

TerveysSuomi

Eläintuotteet ovat osa terveellistä
ruokavaliota kohtuullisesti kulutettuna.

2/3
nykytasosta

Tuotanto perustuu enimmäkseen intensiiviseen
tuotantotapaan. Karjan laidunnuksesta riippuvat biotoopit
harvinaistuvat. Kuluttajasegmentit eriytyvät, kun kulutusta
ohjataan verotuksen keinoin ja lihan hinta nousee.

HuoltokykySuomi

Eläintuotanto on huoltovarmuuteen
tähtäävän ruokajärjestelmän ytimessä.

Nykytaso

Tuotanto perustuu enimmäkseen ravinteiden kierrätykseen,
uusiutuvaan energiaan ja luomutuotantoon tms. Siirrytään
kohti paikallisempaa ruokajärjestelmää.

KotieläinSuomi

Suomalainen eläintuotanto hyödyntää
suhteellista kestävyysetuaan (esim.
vesivarat, nurmipohjainen rehustus)
globaaleilla markkinoilla.

Eläintuotanto
kaksinkertaistuu

Eläintuotannon aiheuttamat paikalliset päästöt kasvavat.
Tuotantopanoksia tuodaan ulkopuolelta. Ruokajärjestelmä on
voimakkaasti keskittynyt.
Lähde: Kuhmonen & Kuhmonen 2020. Suomen kotieläintuotannon tulevaisuuskuvat.

Suurin murros, josta oireillaan ja kiivaillaan

Lähde: Kuhmonen 2020 (Nuorten yrittäjyyspolut)
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Tulevaisuuksien näyttämöllä tapahtuu nyt paljon
• Diskurssikamppailuissa (tulevaisuuden vaihtoehtoisissa
kehystämistavoissa) oirehditaan epävarmuudesta ja
murroksista sekä haetaan määrittelyvaltaa, poliittista
valtaa, taloudellista valtaa tai jatkoaikaa
• Kaikki on suhteellista – myös murrokset; kesto ja syvyys
jäävät nähtäviksi
• Metatason ymmärrys asetelmasta on tärkeä, samoin
uuden maailmanmallin konkreettiset sisällöt ja
toimintatavat (mistä huominen on tehty ja miten siellä
toimitaan)
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Lopuksi – tämä sitä ohjaa miltä se näyttää!
Vahvin normatiivinen kehys: mikä on tulevaisuudessa
kulloisellakin teknologialla ja osaamisella
taloudellisesti kannattavaa (jotta sillä on jatkuvuus)
JA
ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavaa ja
luonnonvarojen uusiutumisen varmistavaa (jotta planeetalla
on tulevaisuus)
JA
laillista, sosiaalisesti oikeudenmukaista ja hyväksyttävää,
turvallista ja terveellistä (jotta ihmiset ovat valmiita ja
kykeneviä ponnistelemaan asian vuoksi)
15

