
Terveys-Suomessa lihasta 
tulee luksustuote
Terveys-Suomessa punaista lihaa ja lihajalosteita korvataan 
kasvis- ja kalatuotteilla. Peltoalaa vapautuu rehuntuotannosta 
nautakarja- ja sikatalouden päätuotantoalueilla, 
mutta miten käy perinnebiotooppien hoidon?

A
rtikkelisarja Kotietu-hankkees-
sa laadituista Suomen kotieläin-
tuotannon tulevaisuuskuvista 
on edennyt kolmanteen osaan-

sa. Tässä artikkelissa paneudutaan 
Terveys-Suomeen, joka syntyy kulu-
tuskäyttäytymisen ja politiikan muut-
tuessa vahvasti terveysperustaiseksi. 
Kasvissyönti yleistyy ja oman kulutuk-
sen terveys- ja ympäristövaikutuksia 
seuraavien ja mittaavien kuluttajien 
osuus kasvaa. Julkisen talouden kiris-
tyessä myös kansanterveyden kustan-
nusten merkitys kasvaa. Kansalaisia 
ohjataan terveellisen ruokavalion nou-
dattamiseen vahvoilla ravitsemussuo-
situksilla, valistuksella ja joukkoruo-
kailun niukkalihaisella tarjonnalla. 

Punaista lihaa ja lihavalmisteita vero-
tetaan samalla, kun kasvinviljelyn ja 
kalatalouden kehittämistä tuetaan.

NAUDAN- JA SIANLIHANTUOTANTO 
JA KULUTUS VÄHENEVÄT
Terveys-Suomessa kasvava osa väestös-
tä korvaa punaista lihaa ja lihajalostei-
ta kasvis- ja kalatuotteilla. Punaisesta 
lihasta tulee harvemmin nautittu ja 
hyvin brändätty luksustuote. Proses-
soidun lihan kulutus vähenee tuoretta 
lihaa enemmän. Proteiinilähteet moni-
puolistuvat, kun uusia houkuttavia kas-
vistuotteita ja kotimaisia kalajalosteita 
syntyy lisää. Punaisen lihan ja lihaval-
misteiden kulutus vähenee keskimää-
rin kolmanneksen nykyisestä; puolet 

tästä korvataan kasvisten ja puolet ko-
timaisen kalan kulutuksen lisäyksellä. 

Tuotantomäärien osalta naudan- ja 
sianlihantuotanto alenevat kulutusta 
vastaavasti eli kolmanneksella, mutta 
siipikarjanlihan tuotanto ja kulutus 
säilyvät likimain nykyisellä tasollaan. 
Peltoalaa vapautuu rehuntuotannosta 
nautakarja- ja sikatalouden päätuotan-
toalueilla. Osa vapautuvasta peltoalas-
ta käytetään ravintokasvien, erityisesti 
valkuaiskasvien viljelyyn, osa metsite-
tään ja osa käytetään energiantuotan-
toon. Erityisesti soijapohjaisia tuotteita 
tuodaan runsaasti ulkomailta. 

Kotimainen kalankasvatus laaje-
nee markkinavetoisesti sekä kiertove-
silaitoksissa että merikasvatuksessa 
ja luonnonkalakantaa hyödynnetään 
tehokkaasti. Tällöin kotimaisen kalan 
tuotanto ja käyttö ihmisravinnoksi 
kaksinkertaistuu ja tuontikalan määrä 
säilyy ennallaan.
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Emolehmäkarjojen vähene-
minen Terveys-Suomessa 
heikentäisi mahdollisuuksia 
hoitaa perinnebiotooppeja 
laiduntamalla. 



MUUTOSPAINEITA 
TERVEYS-SUOMESSA
Nykyinen monipuoliseen kulutukseen, 
voimaperäiseen tuotantoon, kotimark-
kinoihin, tuontipanoksiin ja fossiilie-
nergiaan sekä mittavaan ja kattavaan 
maataloustukeen nojaava ruokajärjes-
telmä avautuu muutospaineiden seu-
rauksena ja muuntuu Terveys-Suomen 
järjestelmäksi oheisen kaavion kuvaa-
malla tavalla. Terveys-Suomelle on tyy-
pillistä niin ikään voimaperäinen tuo-

tanto, kotimarkkinat, tuontipanokset 
ja fossiilienergia, mutta kulutuksessa ja 
tuotannossa tapahtuu siirtymää punai-
sesta lihasta kasvi- ja kalatuotteisiin. 

Kulutusrakenteen muutoksen vuok-
si alkutuotanto organisoituu uudelleen 
ensisijaisesti tuotannon rakenteen ja 
osin myös maantieteellisen sijainnin 
myötä, kun kasvituotanto keskittyy 
parhaille viljelyalueille. Kuluttajien ter-
veysvaikutusten kannalta vaikutukset 
ovat moninaisia. Myönteiset terveys-
vaikutukset liittyvät muun muassa 
aiemmin runsaasti lihaa ja lihajalos-
teita kuluttaneiden henkilöiden kulu-
tustottumuksiin. Toisaalta koska liha 
kallistuu, kulutusmuutoksen terveys-
vaikutukset eroavat väestöryhmien 
välillä. Varakkaat syövät terveellisim-
min ja monipuolisemmin, kun taas vä-
hävaraisimpien kulutusta ohjaa edel-
leen vahvasti ostovoimarajoite ja halpa 
hinta – eriarvoistuminen voikin jopa 
lisääntyä. 

Terveys-Suomi kohtaa aikanaan 

uusia haasteita ja muutospaineita, 
jotka liittyvät muun muassa säänte-
lyn lisääntymiseen, kuluttajaryhmien 
välisten erojen mahdolliseen kasvuun 
(suuri- vs. pienituloiset) ja nautakarja-
sidonnaisten luontotyyppien ja eläinla-
jien uhanalaistumiseen. Naudanlihan-
tuotannon väheneminen kohdistuisi 
Terveys-Suomessa ensisijaisesti emo-
lehmäkarjoihin, joiden laidunnuksen 
avulla hoidetuilla perinnebiotoopeilla 
on huomattava merkitys uhanalaisten 
ja harvinaisten lajien elinympäristönä. 
Nautojen laidunnus on laajojen kohtei-
den kustannustehokkain hoitotapa ja 
torjuu tehokkaasti alueiden umpeen-
kasvamista. ○

Suomen kotieläintuotannon tulevaisuus-
kuvat -raportti on luettavissa kokonaisuu-
dessaan osoitteessa www.utupub.fi/hand-
le/10024/147943. Kotietu-hanketta toteuttavat 
Luke, Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun 
yliopistosta ja Jyväskylän yliopiston Kauppa-
korkeakoulu. Hanketta rahoittavat MAKERA, 
A-Tuottajat, HKScan, Lantmännen Feed, MTK, 
Snellman, Salaojituksen Tukisäätiö ja Valio. 

Toimintojen 
jäsentyneisyys
kasvaa 
paikallisissa 
käytänteissä

Aika

Sosio-tekninen
maisema
(ulkopuolinen
konteksti)

Vallitseva
regiimi

Niche-
uutuudet,
innovaatiot

Maiseman muutokset luovat painetta olemassa 
olevaan regiimiin, joka avautuu ja luo 
mahdollisuusikkunoita uudistuksille

Sosio-tekninen regiimi on
”dynaamisesti vakaa”.
Sen eri ulottuvuuksissa on
käynnissä olevia muutoksia.

Ulkopuoliset vaikutukset 
”hautomoihin”
(odotusten ja verkostojen kautta) 

Uusi regiimi vaikuttaa maisemaan

Uusi muoto syntyy mahdollisuusikkunaa
hyödyntäen ja sosio-tekninen regiimi muuttuu.

Osatekijät yhdensuuntaistuvat ja vakiintuvat hallitsevaksi muodoksi.
Sisäinen liikemäärä kasvaa.

Toimijoiden pienet verkostot edistävät odotuksiin ja visioihin perustuvia uudistuksia.
Tapahtuu moniulotteista oppimista (yhdessäluontia).
Ponnistuksia eri osatekijöiden yhdistämiseksi saumattomassa verkossa.

Kansanterveyden
kasvavat

kustannukset

Terveys-
tietoisuus
lisääntyy

Joukko-
ruokailussa

niukasti
punaista lihaa

MIHIN SOPEUDUTAAN?

MITEN NYKYINEN JÄRJESTELMÄ TOIMII?

MITEN NYKYINEN JÄRJESTELMÄ UUDISTUU?

Voimaperäinen tuotanto

Monipuolinen kulutus

Tuontipanoksia ja fossiilienergiaa

Mittava ja kattava maataloustuki

Kotimarkkinat

Henkilökohtaisen
terveyden

merkitys kasvaa

Punaisen lihan kulutus vähenee kolmanneksen
MITEN UUSI JÄRJESTELMÄ TOIMII?

Terveyslähtöiset
tuoteinnovaatiot

Tukea ja veroja terveysvaikutuksista

Voimaperäinen tuotanto
Kotimarkkinat

Tuontipanoksia ja fossiilienergiaa

Sääntely
lisääntyy

Oman 
terveyden ja
kulutuksen

mittaaminen

Ravitsemus-
suositukset
terävöityvät,
valistus saa

uusia muotoja

Nautakarjasidonnaiset
luontotyypit ja eläinlajit

uhanalaistuvat
Kuluttajaryhmien

erot kasvavat

Tukien ja verojen
uudelleenkohdentaminen

Kotietu-hankkeessa arvioidaan 
Suomen kotieläintuotannon vaihto-
ehtoisten kehityspolkujen yhteiskun-
nallisia vaikutuksia. Vaihtoehtoiset 
tulevaisuuskuvat ovat Kasvis-Suomi, 
Ympäristö-Suomi, Terveys-Suomi, 
Huoltokyky-Suomi ja Kotieläin-Suomi. 
Kotietu-hankkeen ja tulevaisuuskuvi-
en yleisesittely löytyy Nauta-lehden 
numerosta 1/2020. 

Terveys-Suomi: ruokajärjestelmän systeeminen muutos.
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