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Why now?

Latest national food research strategy was made 10 
years ago as part of European Technology Platform
(ETP) Food for Life Finland node

 Time to revisit the strategic research agenda and 
develop an implementation plan

 During the last 10 years
ETP Food for life national platform ended
Finnish Graduate School on Applied Bioscience: 

Bioengineering, Food & Nutrition, Environment ended
Currently, there is no national platform gathering

researchers
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Safety and
traceability

Consumer values,
needs and choices

Systems used in
logistics and production

Consumer welfare

Sustainable, profitable and
competitive production



Global food system

Challenges

 Growing population

 Increasing demand 
for food

 Climate change

 Loss of natural resources
and biodiversity
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Facts

 One fourth of global 
greenhouse gas 
emissions

 Half of habitable land

 70% of global fresh
water goes for food 
system

Paradoxes

 Too much food is wasted 
when we need more

 People are suffering from 
obesity while others have 
undernourished

 Natural resources are used 
inefficiently and 
unsustainably, too much for 
feed rather than food



17/03/2021 4

The aim of the Finnish food research and innovation strategy is 
to position Finland as a key actor in the transition towards a 
healthful and sustainable global food system and to 
simultaneously create new economic growth opportunities 
based on scientific knowledge and food innovation for the 
Finnish food producers and the food industry.



Finnish food system related targets
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Set by 
Halve the food waste by 2030 EU 

Carbon neutral Finland by 2035 Government

16% less GHG emissions compared to 2005 levels (98.6) Government

Double the value of Finnish food exports to 3 billion euros by 2025, and 
to increase the share of small companies in the international markets 
from 16% to 25%

Business 
Finland

Carbon footprint targets to reach 2.5 (tCO2e) in 2030, 1.4 by 2040 and 0.7 
by 2050 per person

Sitra

R&D investments to reach 4 % from GDP by 2030 Government 

More vegetables, fruit and berries: increased to 500g/day
More dietary fibre to the diets: altogether 25-35 g/day - cereals as whole 
grain, increase the consumption of vegetables, berries and fruits 
Less salt, saturated fats, added sugar, red and processed meat.

Finnish Food 
Authority

Target/ HyperLink

https://tietokayttoon.fi/documents/1927382/2116852/9-2018-Food+waste+reduction+by+developing+legislation/713f019b-8b05-43c6-bfbd-5423706fadde?version=1.0
https://mmm.fi/en/climatefriendlyfoodprogramme
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/LTS_Finland_Oct2020.pdf
https://www.businessfinland.fi/en/for-finnish-customers/services/programs/food-from-finland
https://media.sitra.fi/2019/06/03110115/1-5-degree-lifestyles.pdf
https://tem.fi/documents/1410877/2095051/Objectives+and+targets+of+the+National+Roadmap+for+RDI/1ead73bc-032c-21b7-4a01-74bd6724142d/Objectives+and+targets+of+the+National+Roadmap+for+RDI.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/en/themes/healthy-diet/nutrition-and-food-recommendations/adults/
https://www.ruokavirasto.fi/en/themes/healthy-diet/nutrition-and-food-recommendations/adults/
https://www.ruokavirasto.fi/en/themes/healthy-diet/nutrition-and-food-recommendations/adults/
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Strengths
• Recognized knowledge in food and nutrition
• Food chain in Finland is short and quite easy to

manage.
• Safe and transparent primary production.
• Animal health and welfare standards are high.
• Abundant amounts of clean water and environment

Weaknesses

• New production methods, e.g. vertical food 
production, cellular agriculture

• Research and development in regenerative 
agriculture

• Adaptation/ Positive climate change for Finnish 
agriculture

• Big data as tool for development and innovation
• Green capital and value creation through clean 

water resources

• Fragmented research
• Policies and research strategies do not align.
• Regulations risking the opportunities, e.g., 

environmental regulations risking domestic 
climate-friendly fish production.

• Climate change and decrease in biodiversity will 
increase risk of foodborne zoonoses and also new 
emerging infectious threats.

Opportunities Threats

• Fragmented initiatives, working in silos, lack of 
research harmonization

• Difficulty to build critical mass in research expertise 
due to lack of research area focus.

• Lack of interdisciplinary approach including human 
sciences and arts, too much focus only on 
technology - lack of knowledge on consumer and 
user-oriented value creation.

• Lack of public scientific communication
• Inadequate funding for research, innovation, 

infrastructure and go-to-market activities

SWOT



Resource efficiency and zero waste are 
key determinants in the Finnish food system.

Missions towards 2035
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GRAND MISSION

Finland will be a global 
standard for a healthful and 
sustainable food system 
which leads to economic 
growth and wellbeing
of the society.

Healthy, safe, and sustainable diets are viable for 
all Finnish citizens.

Food and feed production in Finland is 
sustainable, competitive, and resilient.

Finland is a forerunner and leading testbed for 
sustainable food system research and innovations.

Mission 

1

Mission 

2

Mission

3

Mission 

4
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• Ruokaympäristö on muuttumassa voimakkaasti sekä järjestelmän että yksilön tasolla.

• Ruokajärjestelmän tulee edelleen tuottaa herkullista, terveellistä, turvallista ja kestävän kehityksen
periaatteiden mukaista ruokaa kaikille syntymästä aina myöhäiseen ikään saakka.

• Terveellisten valintojen tekeminen tulee tehdä kuluttajille mahdollisimman helpoksi.

• Tutkimuksen vaikuttavuuden mittareita tulee hyödyntää ja kehittää edelleen, jotta nämä muutokset voidaan
huomioida poliittisten päätösten tasolla.

• Tämän toteutumiseksi tarvitaan ravitsemus-, elintarvike- ja käyttäytymistieteiden välistä tiivistä yhteistyötä.

TAUSTAA

Terveellistä, turvallista ja kestävää ruokaa kaikille
Missio

1
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Ravitsemuksellinen laatu

Ruokaturvallisuus

Ruokaympäristö

Saatavuus

Yhteiskunta Taloudellinen 
ympäristö

Terveysvaikutus

Tieto

Markkinointi

Valikoima Tietoisuus

Motivaatio

Terveellistä, turvallista ja
kestävää ruokaa kaikille
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FYSIOLOGIA
 Ravintoaineiden

hyväksikäytettävyys eri ruoan
lähteistä
 Ruoan terveysvaikutukset yksilön

ja eri väestöryhmien tasolla, 
erityisesti lasten ja ikääntyneiden
ryhmissä
 Suolen ja sen mikrobiston rooli

terveysvaikutusten välittäjänä

TEKNOLOGIA
 Ravitsemuksellisesti

korkealaatuisia ja kestäviä ruokia
 Uusien ruoanlähteiden turvallisuus
 Ravitsemuksellisesti merkittävien

sivuvirtojen käyttömahdollisuudet
 Terveystieto ja siihen perustuvat

ratkaisut tukemassa terveellisiä
valintoja

TUTKIMUKSEN TOIMENPITEET

RUOKAYMPÄRISTÖT 
JA -KASVATUS

 Tehokkaat tavat lisätä tietoisuutta
terveellisistä ruokavalinnoista ja 
niiden saatavuudesta
 Ratkaisut ja ympäristöt, joissa

terveellisten ja kestävien
ruokavalintojen tekeminen on 
helppoa ja motivoi kuluttajaa

Luodaan ja validoidaan mittareita, joilla arvioidaan ratkaisujen ja toimien
vaikutusta ja kustannustehokkuutta.

Ravitsemus-, elintarvike- ja käyttäytymistieteen yhteistyön vahvistaminen syventämään ymmärrystä
terveellisen ruoan vaikutuksista, tukemaan terveellisiä ruokavalintoja ja tuottamaan ravitsemuksellisesti
korkealaatuisia ruokia.

Terveellistä, turvallista ja kestävää ruokaa kaikille
Missio

1



 Lisää tietoa ja ymmärrystä lasten, nuorten ja ikääntyneiden ruoankäytöstä, ruokavalioiden
kokonaisuuksista ja ravinnonsaannista sekä niiden vaikutuksesta terveyteen.

 Syvällistä ymmärrystä suoliston ja sen mikrobiston vaikutuksista suolen seinämän terveyteen, 
immuunijärjestelmän toimintaan ja roolista ruoan terveysvaikutusten välittäjänä

 Lisää ymmärrystä ruokaympäristön vaikutuksesta terveellisten valintojen tukemisessa

 Digitaaliset välineet tukemaan motivointia ja valintojen tekemistä

 Yksilöiden väliset erot ruoan terveysvaikutuksissa: Kuinka voidaan hyödyntää
datatiedettä ennustamaan yksilön vastetta ruoalle ja niiden terveysvaikutuksia?
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Terveellistä, turvallista ja kestävää ruokaa kaikille
Missio 

1

TUTKIMUKSEN TOIMENPITEET
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Ympäristö

Yhteiskunta Talous
Oikeudenmukainen 

siirtymä

Ruokaturva

Monimuotoisuus

Hiilineutraalius

Kestävä 
vesiviljely

Sopeutumiskyky

Uudet ravintolähteet

Kestävä, sopeutuva ja kilpailukykyinen 
ruoantuotanto

Politiikat



17/03/2021 13

SOPEUTUMISKYKYINEN 
RUOKATURVA

 Satovarmuuden ja laadun
parantaminen
 Vastustuskyvyn lisääminen

(bioottiset ja abioottiset tekijät)
 Uusien ravinto- ja rehuraaka-

aineiden kehittäminen
 Eläinten terveys ja hyvinvointi

(OneHealth-konsepti)

YMPÄRISTÖKESTÄVYYS
 Tuotannon kasvihuonekaasu-

päästöjen ja fossiilisten
polttoaineiden käytön
vähentäminen, ravinnekierron
tehostaminen, hiilen sidonta
 Maankäytön strategiat, maan

kasvukunnon edistäminen
 Kestävä vesiviljely ja kalastus
 Monimuotoisuudesta huolehtiminen

OIKEUDENMUKAINEN SIIRTYMÄ
 Ruoantuotannon ja kulutuksen 

kestävyyden ja uudistumisen 
tukeminen politiikkayhdistelmillä ja 
strategioilla.
 Kestävien tuotantomenetelmien ja

tuotteiden laajamittaisen käytön
mahdollistaminen
 Politiikkatoimien hyväksyttävyys ja

oikeudenmukaisuus

Ruoan- ja rehuntuotannon kokonaiskestävyys (yhteiskunnallinen, taloudellinen ja ympäristöllinen) 
saavutetaan monitieteisellä ja eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä

TUTKIMUKSEN TOIMENPITEET

Ruoan- ja rehuntuotanto Suomessa on kestävää, 
sopeutuvaa ja kilpailukykyistä

Missio
2
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• Maan ja vesivarojen kestävä käyttö, mukaan lukien vesiviljely

• Alkutuotannon kannattavuuden ja sopeutuvuuden lisääminen 

• Huoltovarmuuden varmistaminen, tuotantopanosten tuonnin vähentäminen

• Tuotantoketjun digitaalisten ratkaisujen kehittäminen (täsmätuotanto, läpinäkyvyys)

• Pohjoisen sijainnin tuottaman lisäarvon hyödyntäminen markkinoinnissa ja viennin lisäämisessä

KESKEISET TOIMENPITEET

Ruoan- ja rehuntuotanto Suomessa on kestävää, 
sopeutuvaa ja kilpailukykyistä

Missio
2
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• Ruokahävikin ehkäiseminen ja resurssitehokkuus globaalisti
merkittäviä tekijöitä

• Suomen tulee vahvistaa julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutta

• Onnistuminen edellyttää kuluttajien ja poliittisten toimijoiden sitoutumista

TAUSTAA

Suomen ruokajärjestelmän keskeisiä tekijöitä ovat
resurssitehokkuus ja jätteettömyys

Missio

3
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Yhteiskunta

YmpäristöTalous

Motivaatio

RESURSSI-
TEHOKKUUS

Biopohjaiset
pakkaus-
materiaalit

Innovaatiot

Logistiikka

Sivuvirtojen
hyödyntäminen

Poliiittiset
toimenpiteet

Jätteen
vähentä-
minen

Uudet 
elintarvikkeet

Resurssitehokas ja jätteetön suomalainen
ruokajärjestelmä
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RESURSSITEHOKKUUS
 Sivuvirtojen kartoitus & 

innovatiivinen
hyödyntäminen
 Teknologian kehittäminen
 Huoltovarmuus & 

lähituotanto
 Turvallisuus, aitous ja

jäljitettävyys & lainsäädäntö

ELINTARVIKEPAKKAUKSET 
JA LOGISTIIKKAKETJU

 Biopohjaiset materiaalit & 
turvallisuus
 Kuluttajainformaatio
 Kierrätyksen & digitaalisen

logistiikan ratkaisut

YHTEISKUNNALLINEN 
MURROS

 Liiketalouden
mahdollisuudet
 Kuluttajien motivointi
 Poliittiset toimenpiteet

TUTKIMUKSEN TOIMENPITEET

Suomen ruokajärjestelmän keskeisiä tekijöitä ovat
resurssitehokkuus ja jätteettömyys

Missio

3
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• Digitaalisen alustan kehittäminen (kotimaisen) ruoan arvoketjun jäte- ja sivuvirtojen
hyödyntämiseksi

• Kiertotalouden konseptien kehittäminen eri alojen yhteistyönä ottaen huomioon
sekä olemassaolevat että uudet disruptiiviset teknologiat

TUTKIMUKSEN TOIMENPITEET

Suomen ruokajärjestelmän keskeisiä tekijöitä
ovat resurssitehokkuus ja jätteettömyys

Missio

3

TALOUSKASVUA JA KESTÄVYYTTÄ
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• Ruokajärjestelmä tarvitsee systeemisen tason muutoksen niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

• Kaikki ruokaketjun toimijat kuten tutkijat, yritykset ja kansalaiset tarvitaan mukaan yhteisen tulevaisuuden
luomiseen.

• Muutos järjestelmässä ja käyttäytymisessä edellyttää aitoa monitieteistä yhteistyötä.

• Suomalaisessa ruokatutkimuksessa on perinteisesti hyödynnetty teknologiaa ja luonnontieteitä. Suomessa
on myös kansainvälisestikin tunnustettua osaamista ihmistieteissä. Näiden yhteistyötä tulisi lisätä nykyistä
selkeästi enemmän.

TAUSTAA

Suomi on kestävään ruokajärjestelmään liittyvän
tutkimuksen edelläkävijä ja innovaatioiden
testausalusta

Mission

4



Tutkimuksen ja innovaatioiden ekosysteemi
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KANSALAISTEN 
OSALLISTAMINEN

KESTÄVÄ 
LIIKETOIMINTA

Yhteisöt

Kuluttajat

Yhdessä kehitetty Testausalustat

Rahoituksen työkalut

Vastuullinen yritystoiminta

Läpinäkyvvä Ketterä

Ruoka on kestävää, terveellistä ja 
maukasta ja kelpaa kuluttajille

SYSTEEMINEN 
MUUTOS

Monitieteinen tutkimus

Suomi on 
edelläkävijä
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SYSTEEMISEEN MUUTOKSEEN 
LIITTYVÄ TUTKIMUS

 Disruptiivisia eli voimakkaasti
rakenteita muuttavia innovaatioita

 Ruoan tuotanto & 
vaikutukset ruokavalioon

 Hyödynnetään ruokaketjussa
kertyvää dataa

 Ketteriä ratkaisuja ihmisen
hyvinvoinnin tueksi

KANSALAISTEN OSALLISTAMISTA 
LISÄTÄÄN

 Kuluttajien ja yhteisöjen
mahdollisuudet vaikuttaa
ruokajärjestelmään liittyviin muutoksiin

 Yhteiskehitetään
innovaatioekosysteemejä

 Yksilön kestävät valinnat
 Ruokakasvatusaktiviteetteja lapsille ja

aikuisille

KOHTI KESTÄVÄÄ 
LIIKETOIMINTAA

 Työkaluja, joilla vahvistetaan
osaamista business mallien
luomiseen ja brändäykseen.

 Uusia rahoitusmuotoja tutkijoiden, 
yritysten, start-up yritysten ja
kiihdyttämöjen välisen yhteistyön
lisäämiseksi

 Kestävää, terveellistä ja maukasta
syötävää, jonka myös kuluttaja
hyväksyy ruokapöytäänsä

Lisätään yhteistyötä teknologisen ja luonnontieteellisen tutkimuksen ja ihmistieteiden kanssa, jotta
ymmärrys ruokajärjestelmästämme vahvistuu ja monipuolistuu entisestään.

TUTKIMUKSEN TOIMENPITEET

Suomi on kestävään ruokajärjestelmään liittyvän
tutkimuksen edelläkävijä ja innovaatioiden
testausalusta

Mission

4
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TUTKIMUKSEN TOIMENPITEET

Suomi on kestävään ruokajärjestelmään liittyvän
tutkimuksen edelläkävijä ja innovaatioiden
testausalusta

Mission
4

• Suomalainen pellolta pöytään ruokaketju on läpinäkyvä ja helposti hallittava. Hyödynnetään
näitä ominaisuuksia datalla ohjautuvan ruokajärjestelmän kehittämiseen.

• Suomalaiset osallistuvat mielellään tutkimukseen ja testaukseen. Hyödynnetään tätä kulttuuriimme
liittyvää erityisominaisuutta kansalaisten ja tutkijoiden sekä innovaatiotoimintaan osallistuvien
toimijoiden yhteistyön lisäämiseen.

• Suomessa on vahvaa teknologiaan ja luonnontieteisiin perustuvaa osaamista. Vahvistamalla
yhteistyötä ihmistieteiden ja kuluttajalähtöisen tutkimuksen kanssa saavutetaan käyttäjäystävällisiä
ja käytännönläheisiä ruokaan ja syömiseen liittyviä ratkaisuja.

Suomella on aidosti mahdollisuus olla edelläkävijä siirryttäessä kohti terveellistä ja 
kestävää ruokajärjestelmää. Nyt on aika hyödyntää tämä mahdollisuus!



Implementation plan
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 Establish a Finnish Food Research Forum

 Start a governmental food network

 Establish a network of business ecosystems



Lisätietoja

Tutkimusprofessori Nesli Sözer, strategiatyöryhmän vetäjä
Nesli.Sozer@vtt.fi, puh. 040 1523875 
VTT
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Kiitos !

mailto:Nesli.Sozer@vtt.fi
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