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Elintarvikkeiden innovaatiotyöryhmän muistio  
 
Työryhmän esitykset   

 
Työryhmä korostaa viittä osa-aluetta elintarvikkeiden innovaatiotoiminnan 
kehittämiseksi. Osa-alueet ovat (1) kansallisen strategian laatiminen, (2) 
monitieteiseen tutkimukseen ja rahoitukseen liittyvät käytännöt ja koordinointi, (3) 
lainsäädäntöön liittyvät tekijät, (4) teknologiset tekijät sekä (5) markkinalähtöisyys. 
Työryhmän esitykset on ryhmitelty edellä mainitun luokittelun mukaisesti. 
Työryhmän näkemyksenä on, että kullakin osa-alueella on selkeitä pullonkauloja 
innovaatioiden syntymisen ja hyödyntämisen esteenä. Työryhmä toivoo maa- ja 
metsätalousministeriltä ja ministeriöltä aloitteiden tekemistä ongelma-alueiden 
ratkaisemiseksi yhteistyössä jäljempänä esitettyjen tahojen kanssa. Perustelut 
työryhmän esityksille ovat muistion liitteenä. 

 
1) Elintarvikeinnovaatioiden keskeisten kohdealueiden valinta 
 
Kansallisen elintarvikeinnovaatiostrategian puuttuminen on työryhmän näkemyksen 
mukaan ongelma. Strategian kehittäminen täytyy tehdä mahdollisimman pian. 
Työskentelyyn osallistuvat maa- ja metsätalousministeriön lisäksi muut tutkimus- ja 
kehitystyön rahoittajatahot (Tekes, Suomen Akatemia), elintarviketeollisuuden 
edustajat, tieteen edustus ja keskeiset etujärjestöt. Tutkimuksen ja 
tuotekehitystoiminnan rahoituksella, kuten myös lainsäädännöllä, toteutetaan ja 
jalkautetaan strategia alan toimijoiden keskuudessa. 
 
Strategiassa määritellyillä  kohdealuilla  tulee työryhmän käsityksen mukaan 
rohkeasti tavoitella maailman huippua. Työryhmä pitää tärkeänä, että kohdealueeksi 
valitaan terveyttä edistävät elintarvikkeet. Terveyttä edistävillä elintarvikkeilla 
tarkoitetaan tässä sekä terveysvaikutteisia (kliinisen näytön omaavia ja 
terveysväitteitä hyödyntäviä) että ravitsemuksellisia lisiä sisältävät, 
ravitsemusväitteitä hyödyntäviä elintarvikkeita. Koska alue on laaja, tulee sitä 
edelleen rajata. Kohteiksi valitaan  seuraavat kansanterveydelliset painopistealueet: 
1. ruoansulatuselimistön sairauksiin ja vaivoihin sekä suoliston immunologiaan 

liittyvät funktionaaliset komponentit ja elintarvikkeet, 
2. luuston haurastumiseen liittyvät elintarvikkeet ja niiden funktionaaliset 

komponentit, 
3. sydän- ja verisuonitauteihin liittyvät elintarvikkeet ja niiden  funktionaaliset 

komponentit, ja  
4. ylipaino.  
 
Lisäksi on panostettava tulevaisuuden tutkimusalueeseen, nutrigenomiikkaan. 
Valituilla kohdealueilla tutkimuksen tulee olla monitieteistä. Elintarviketieteiden, 
elintarviketeknologian, biotieteiden, kliinisen ravitsemustieteen, lääketieteen ja 
liiketaloustieteen näkökohtien tulee painottua innovaatiotoiminnassa. Olennaista on, 
että näkökulmat tukevat kaupallisesti menestyvää, kansallisen strategian piiriin 
kuuluvaa elintarvikeinnovaatiota.    
   
2) Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan rahoitusjärjestelmän uudistaminen 
 
Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan rahoitus ja sen koordinointi täytyy uudistaa. 
Vastuu perustutkimuksesta tulee olla Suomen Akatemialla ja yliopistoilla. Akatemian 
tulee panostaa resurssejaan erityisesti terveysvaikutteisten elintarvikkeiden klusterin  
perustutkimukseen. Maa- ja metsätalousministeriön tutkimusrahoitus tulee kohdentaa 
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korostetusti alkutuotantoon ja alkutuotannon yhteydessä olevaan jalostustoimintaan. 
Tekesin tehtävänä tulee olla riskipitoisten tuotekehityshankkeiden rahoittaminen 
omien ohjelmiensa ja rahoitusinstrumenttiensa avulla. Rahoituksessa tulee noudattaa 
kuluttaja- ja markkinalähtöisyyttä. Edellä mainitut tahot sekä elintarviketeollisuus 
koordinoisivat tutkimusrahoituksen kohdentamista  yhteistyössä. Koordinaatio 
tapahtuu esimerkiksi neuvottelukunnan tai yhteistyöryhmän puitteissa kansallisen 
elintarvikeinnovaatiostrategian mukaisesti.   
 
Teollisuuden sitoutuminen pitkäjänteiseen tuotekehitystoimintaan toteutetaan 
elintarviketeollisuusliiton kautta siten, että luotavan strategian mukaista 
esikilpailullista perus- ja soveltavaa tutkimusta tuetaan teollisuuden toimesta 
rahamäärällä, joka vuosittain vastaa  0,05 % sen liikevaihdosta. Teollisuuden 
osuudesta ja muiden rahoittajatahojen rahoituksesta koostuva ns. 
elintarvikeinnovaatioklusteriraha toimii lisärahoituksena kansallisen strategian 
mukaiselle tutkimukselle, jonka koordinointi ja toteuttaminen  tapahtuu teollisuuden, 
etujärjestöjen ja rahoittajien välisessä yhteistyössä edellä kuvatulla tavalla.  
 
Teollisuus ei voi pelkästään nojata julkiseen tutkimuksen ja tuotekehityksen 
rahoitukseen. Julkisen rahoituksen tulee tukea kansallisesti merkittävien 
tuotekehitysalueiden osalta teollisuutta ja mahdollistaa suotuisat olosuhteet myös 
yrityksien omaan tutkimus- ja kehitystoimintaan toimintaan. Tekesin rooli on 
edelleen olennainen yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoittajana. Yksityisen 
riskipääoman saaminen tutkimustiedon pohjalta syntyvään yritystoimintaan edellyttää 
tutkimuspainotteisilta osaajilta myös vahvaa liiketoimintaosaamista. 

 
3) Lainsäädännön kehittäminen   

 
Komissio on elintarviketurvallisuutta koskevassa valkoisessa kirjassa todennut 
selvittävänsä, pitäisikö yhteisön tasolla laatia lainsäädäntöä, joka erityisesti huomioi 
terveysväittämien käytön tuotteen mainonnassa, pakkauksissa ja tuotteen 
esillepanossa. Suomen tulee aktiivisesti vaikuttaa yhteisössä lainsäädännön 
laatimiseen erityisesti silmällä pitäen suomalaista alan erityisosaamista, kilpailukyvyn 
edistämistä ja kuluttajien luottamuksen säilyttämistä.  

 
Euroopan yhteisön on kehitettävä erityisesti terveysvaikutteisia elintarvikkeita 
koskeva moderni lainsäädäntö. Sen ytimenä on joustava, nopea ja luotettava  
hyväksymismenettely, joka koskee paitsi terveysvaikutteisen elintarvikkeen 
turvallisuutta myös oikeutta hyödyntää  terveysvaikutteisuutta mainonnassa. 
Terveysvaikutteisia elintarvikkeita koskevaa eurooppalaista lainsäädäntöä tulee 
kehityksen myötä edelleen täsmentää kansainväliseksi malliksi. 
 
4) Teknologisen osaamisen hyödyntäminen 
 
Teknologia elintarvikkeiden taustalla tarkoittaa koko arvoketjuun liittyvää 
teknologista osaamista. Strategian laatimisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota 
keskeisiin teknologioihin ja niiden tukemiseen. Teknologiset innovaatiot voivat liittyä 
tuotantoteknologian lisäksi logistisiin ratkaisuihin, vähittäiskaupan, suurtalouksien tai 
alan muiden toimijoiden toiminnan kehittämiseen. Esimerkiksi elintarvikkeiden 
prosessiteknologiaan liittyvä osaaminen voi olla tulevaisuuden vientituote. 
Teknologinen kehittyminen tarkoittaa myös kustannustehokkuutta: entistä 
laadukkaampia, turvallisempia ja maukkaampia elintarvikkeita entistä edullisempaan 
hintaan.  
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Osaamisen vientiin liittyviä mahdollisuuksia on selvitettävä entistä 
määrätietoisemmin. Erityisesti on panostettava alueisiin, joissa Suomella on 
erityisosaamista, ja  selvitettävä osaamisen kaupallinen  hyödyntäminen 
kansainvälisillä markkinoilla. Innovaatioiden kaupallinen hyödyntäminen on 
turvattava aggressiivisella patentoinnilla. 

 
5) Markkinalähtöisyyden korostaminen 
 
Tulevaisuudessa brändien ja konseptien rooli korostuu entisestään. On tunnettava 
kansainväliset kuluttajatrendit sekä toisaalta paikalliset mieltymykset ja tottumukset. 
Olennaista on löytää oikea strategia saattaa uusi teknologia kotimaisille ja 
kansainvälisille markkinoille. Lähialueilla elintarvikeinnovaatiot voidaan viedä 
kuluttajatuotteina, mutta lähialueiden ulkopuolisille alueille on järkevämpää viedä 
teknologiaa yhdistettynä osaamiseen. Tämä erittäin haasteellinen alue vaatii 
uudenlaista markkinaosaamista ja erityisesti oikeiden yhteistyökumppanien 
löytämistä. Myös komponenttien vienti tulee perustua kuluttajalähtöisten trendien 
seuraamiseen ja niiden ympärille kehitettyjen konseptien luomiseen yhteistyössä 
kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Vastuullisuus ja korkea osaaminen 
on pystyttävä konseptoimaan. 

 
 

Esitysten pääkohdat 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kansallinen elintarvikeinnovaatiostrategia. On 
kehitettävä kansallinen elintarvikeinnovaatiostrategia. 
 
Rahoitusjärjestelmä. Rahoitusjärjestelmä on 
uudistettava rahoituksen kohdentamisen ja koordinaation 
edistämiseksi. 
 
Lainsäädäntö. Terveyttä edistäviä elintarvikkeita 
koskevasta lainsäädännöstä on kehitettävä kilpailuetu. 
 
Teknologia. Osaamisesta on tehtävä vientituote. 
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Elintarvikkeiden innovaatiotyöryhmän esityksien perustelut  
(Liite)  
 
Työryhmän perustelumuistiossa on tarkennettu työryhmän esityksien taustoja ja 
esitetty laajemmalti työryhmän näkemyksiä elintarvikesektorin innovaatioista. 
Muistiossa olevia asioita käsiteltiin laajasti työryhmän viidessä kokouksessa, ja 
siinä on painotettu työryhmän näkökulmasta tuoreiden tutkimuksien ja 
selvityksien pääkohtia. 
 
1. Johdanto  
 
Matkalla pellosta pöytään on elintarviketeollisuudella oma keskeinen roolinsa. 
Elintarviketeollisuuden kansallisen ja kansainvälisen kilpailukyvyn kehittämiseksi 
olisi tuotteen matkan jokaista vaihetta raaka-ainetuotannosta jalosteen markkinoiden 
seurantaan  pyrittävä vahvistamaan. Tarvitaan kuluttajien tarpeista ja kuluttaja-
trendeistä lähteviä elintarvikeinnovaatioita.  
 
Elintarvikeinnovaatio on elintarvikkeiden raaka-aineisiin, tuotantotapaan tai tuotteen 
jalostukseen, pakkaukseen, säilytykseen, ominaisuuksiin (maku, terveysvaikutus jne.) 
liittyvä keksintö tai toimintamalli, joka ei ole ollut aikaisemmin käytössä ja joka antaa 
tuotteelle lisäarvoa. Innovaation "konseptointi" pitää tarvittaessa sisällään eri 
toimialojen kuluttajalähtöiset tarpeet. Innovaatio voi olla myös elintarvikkeen 
tuotannossa tai raaka-aineen tuotannossa käytettävä kustannustehokkaampi 
tuotantomenetelmä. Työryhmä käyttää raportissa määritelmää terveyttä edistävä 
elintarvike. Määritelmä sisältää tässä yhteydessä sekä terveysvaikutteiset 
(funktionaaliset) elintarvikkeet että terveelliset elintarvikkeet. Terveellisillä 
elintarvikkeille tarkoitetaan esimerkiksi elintarvikkeita, joita on täydennetty 
ravintoaineilla, kuten esimerkiksi vitamiineilla vahvistamaan tuotteen ravinnollista ja 
/ tai terveydellistä antia. 

 
Eurooppalaista maataloustuotantoa ja elintarviketeollisuutta toistuvasti koetelleet 
kriisit ovat korostaneet avoimuuden, laadun ja ennen kaikkea elintarvike-
turvallisuuden asettamia vaatimuksia. Euroopan yhteisön maatalous- ja elintarvike-
tuotannolle asettamien laatuvaatimuksien kuten ympäristön, eläinsuojelun ja 
elintarviketurvallisuuden huomioon ottaminen maataloustuotteiden ja elintarvik-
keiden tuotannossa nostavat tuotantokustannuksia.  

 
Ruuan laatuun, turvallisuuteen, terveysvaikutteisuuteen, tuotteiden markkinointiin, 
markkinoille saattamiseen  ja kuluttajakäyttäytymiseen   kohdistuva monitieteellinen 
tutkimus edistää kotimaisen elintarvikkeen matkaa pellolta pöytään. 
Innovaatiotoiminnan tukeminen olisi kuitenkin toteutettava laajemmassa kontekstissa 
kuin pelkästään tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan taloudellisena tukena.  
 
Jotta maatalous- ja elintarvikealan innovointia kyettäisiin tehokkaasti edistämään, 
olisi toimittava riittävän kokonaisvaltaisesti. Elintarvikeketjun osat ovat toisistaan 
riippuvaisia. Kokonaisvaltainen eurooppalainen järjestelmä, joka tukee innovaatio-
toimintaa on avainasemassa tulevaisuuden kilpailukykyä rakennettaessa. Tämä 
tarkoittaa paitsi taloudellista tukea tutkimusyksiköille myös johdonmukaista ja 
toimivaa elintarvikelainsäädäntöä, yhdenmukaista, luotettavaa ja joustavaa 
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hallinnointijärjestelmää, tehokasta patenttisuojaa sekä alueellisen osaamisen 
säilyttämistä, kehittämistä ja jakamista tutkimusyksiköiden ja tieteenalojen välillä. 

 
1.1 Kotimaisessa kysynnässä odotettavissa olevat muutokset -  

   vanhuus ei tule yksin   
   
Kuluttajien odotuksiin vastaamisessa ja ennen kaikkea niiden ennakoimisessa 
innovaatiolla on tärkeä rooli. Innovaatioiden avulla on myös mahdollista vastata 
niihin haasteisiin, joita ravitsemustieteellinen tutkimus tuo esiin. Erityisesti 
kansanterveyttä ja väestön ikärakenteen muutosta koskevat näkökohdat tuovat 
tulevaisuuden yhteiskuntaan erityistarpeita. Kulutustottumusten muutokset osaltaan 
asettavat elintarvikealalle sisäisiä haasteita.  
 
Jotta ulkomaisten suuryritysten hintaan ja laatuun kohdistuvaan kilpailuun 
pystyttäisiin tulevaisuudessa tehokkaasti vastaamaan, on tiedostettava kotimaisen 
kuluttajan tarpeet ja kyettävä ohjaamaan toimintaansa niiden mukaan. Mitä 
suomalainen kuluttaja tarvitsee? Mikä on kotimaisuuden tuotteelle tuoma lisäarvo? 
Onko kotimaisilla yrityksillä muitakin aseita selviytymis- ja menestymistaistelussaan 
kuin  tuotteen kotimaisuus?  
 
Vastauksien löytämiseksi on tarkasteltava elintarviketuotantoa kuluttajan, asiakkaan, 
näkökulmasta. Kuluttajien ikärakenteen muutos omalta osaltaan tarjoaa erään 
lähtökohdan. Mitä eläkkeelle siirtyvät, varsin maksukykyiset suuret ikäluokat 
tarvitsevat ja haluavat? Ovatko nyt teini-ikäiset tulevaisuuden valistuneita kuluttajia, 
jotka määrätietoisesti valitsevat elintarvikkeensa omaa ja perheensä hyvinvointia 
silmällä pitäen? Tietoisuus sairauksista ja terveysriskeistä kasvaa ja tätä kautta 
ravitsemuksen asema ja sairauksien ennalta ehkäisyn merkitys korostuu.  
  
Kulutusta voivat ohjata kansanterveydelliset lähtökohdat. Yhteiskunnan intressissä on 
hillitä terveydenhuollon kustannusten paisumista. Voidaanko kuluttajia valistamalla 
ja ohjaamalla löytää, jos ei ratkaisua, niin ainakin helpotusta ylipainoon, sydän- ja 
verisuonitauteihin sekä luuston haurastumiseen? Avainasemassa on monitieteisen 
tutkimuksen hyödyntäminen. Mikä on seuraava edistysaskel, ja kuka sen ottaa? 
 
1.2 Vientiin vaikuttavat tekijät - kansainvälisesti kansallisista lähtökohdista 
käsin 
 
Euroopan Unioniin liittymisen jälkeen suomalainen elintarvikesektori on 
kansainvälistynyt merkittävästi. Vienti on kasvanut vuosien 1995 – 2001 välillä noin 
kolmanneksen (1995: 4,06; 2001: 5,92 mrd mk). Vientituotteista merkittävimpiä ovat 
juustot, sokerikemian tuotteet, voi ja muut maitorasvat, alkoholijuomat, sianliha, 
suklaa ja maltaat. Lisääntyneestä kansainvälisyydestä huolimatta elintarvikesektorille 
on ominaista vahva riippuvuus kotimarkkinoista ja kotimaisesta maatalous-
tuotannosta. 
  
Terveysvaikutteisten konseptien osalta suomalaisyritykset ovat valinneet 
pääasiallisesti kansainvälistymisstrategiakseen lisensioinnin. Se poikkeaa huomat-
tavasti päivittäistavaroiden perinteisestä markkinoinnista ja edellyttää yrityksiltä 
paljon uudenlaista osaamista.  
 
Kuluttajien preferenssit ja tottumukset ovat elintarvikkeiden osalta myös pitkälti 
kansallisia. Kuluttajasegmenttien pirstoutuminen edellyttää elintarvikeyrityksiltä 
kuluttajien paikallisten preferenssien entistä tarkempaa tutkimista ja tuntemista 
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menestyäkseen vientimarkkinoilla. Toisaalta eri markkina-alueiden kuluttajista on 
määriteltävissä keskenään samanlaisia segmenttejä. 
 
Globaaleilla elintarvikeyrityksillä on mahdollisuus myös räätälöidä elintarvike-
tuotteita vientikohteiden mukaisesti. Suomalaisten yrityksien resurssit ovat globaalien 
toimijoiden rinnalla rajallisia. Lääkkeinä rajallisiin resursseihin ja suuria yksiköitä 
suosiviin olosuhteisiin kotimaisessa elintarviketeollisuudessa on nähty 
massatuotannosta erilaistuminen, resurssien valikoiva kohdentaminen ja toiminnan 
päällekkäisyyden poistaminen.  Erityisesti funktionaalisten elintarvikkeiden 
kehittäjänä suomalainen elintarviketeollisuus on menestynyt kohtuullisen hyvin. 
Ksylitoli, Lactobacillus GG (Gefilus- tuotteet) ja Benecol ovat tästä esimerkkinä. 
Myös suomalainen asiantuntemus alalla on eurooppalaisen tutkimustoiminnan 
terävintä kärkeä. 
 
Työryhmän näkemys on se, että suomalaisen elintarviketeollisuuden jalostettujen 
kuluttajatuotteiden pääasialliset vientimarkkinat ovat tulevaisuudessa Itämerta 
ympäröivät maat. Tälle alueelle on mahdollisuus markkinoida ja myydä kuluttaja-
tuotteita suuremmissa volyymeissa. Viennin näkökulmasta elintarvikeinnovaatiot 
voivat olla elintarvikkeiden komponentteja, joita käytetään vientimarkkinoilla 
esimerkiksi terveysvaikutteisten elintarvikkeiden tuotannossa. Työryhmä katsoo, että 
lähimarkkinoiden ulkopuolella elintarvikekomponentit ja suojattu osaaminen ovat 
tulevaisuudessa kuluttajatuotteita tärkeämpiä vientiartikkeleita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiivistelmä 1. Muutostekijöitä elintarvikealalla. 
 
 
 

 

 
Kansanterveys ja väestön ikärakenteen muutos. Kansanterveyttä ja 
väestön ikärakenteen muutosta koskevat näkökohdat tuovat 
tulevaisuuden yhteiskuntaan erityistarpeita. 
 
Kotimaisen kuluttajan tarpeet. Jotta ulkomaisten suuryritysten hintaan 
ja laatuun kohdistuvaan kilpailuun pystyttäisiin tulevaisuudessa 
tehokkaasti vastaamaan, olisi tiedostettava kotimaisen kuluttajan tarpeet 
ja kyettävä ohjaamaan toimintaansa niiden mukaan.  
 
Erilaistuminen, valikoiva kohdentaminen ja päällekkäisyyden 
poistaminen. Lääkkeinä rajallisiin resursseihin ja suuria yksiköitä 
suosiviin olosuhteisiin kotimaisessa elintarviketeollisuudessa on nähty 
massatuotannosta erilaistuminen, resurssien valikoiva kohdentaminen ja 
toiminnan päällekkäisyyden poistaminen. 
 
Lähialueet. Suomalaisen elintarviketeollisuuden jalostettujen 
kuluttajatuotteiden pääasialliset vientimarkkinat ovat tulevaisuudessa 
Itämerta ympäröivät maat. 
 
Elintarvikekomponentit. Lähimarkkinoiden ulkopuolella 
elintarvikekomponentit ja niihin liittyvä suojattu osaaminen tulevat 
olemaan kuluttajatuotteita tärkeämpiä vientiartikkeleita. 
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2.  Tulevaisuuden haasteet - kehityksen reunaehdot 
 
Innovaatiotoiminnan tehokas tukeminen edellyttää innovaatioketjun jokaisen lenkin 
vahvistamista. Tuotteen innovatiivisuus ei yksin takaa tuotteen tai teknologian 
menestystä markkinoilla. Tuotteen tai teknologian menestyminen vaatii suotuisia 
olosuhteita tuotteen kehittämisessä, hyväksymisessä, markkinoinnissa, keksinnön 
suojaamisessa ja markkinoille saattamisessa. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että 
nykyinen järjestelmä ei rohkaise yrityksiä sijoittamaan elintarvikealan 
innovaatiotoimintaan. Toisaalta yritysten lyhytjänteinen voitontavoittelu omalta 
osaltaan on este pitkäjänteiselle tutkimus- ja kehittämistoiminnalle.  
 
Näin ollen innovaatiotoiminnan tukeminen tulisi ymmärtää tutkimuksen, taloudellisen 
tuen, lainsäädännön uudistamisen, hallinto- ja yrityskulttuurin joustavuuden ja 
avoimuuden lisäämisen yhdistelmänä. Vähintä mitä innovaatiotoiminnan hyväksi 
voidaan yhteiskunnan tasolla tehdä, on luoda lainsäädännöllisesti ja hallinnollisesti 
suotuisat puitteet innovaatioiden markkinoille saattamiselle yritysten rahoituksen ja 
oman tutkimustoiminnan rohkaisemiseksi. Kehitystä ei kuitenkaan voi tapahtua vailla 
yritysten myötävaikutusta. Yritysten on opeteltava kansainvälisiä toimintatapoja ja 
muutettava toimintakulttuuriaan.  

 
  2.1 Maaseudun elinvoimaisuuden säilyttäminen  
    

Tulevaisuuden haasteet alkavat elintarvikeketjun alkupäästä. Tuottajaportaan 
tukeminen merkitsee ensi sijassa rohkaisua ennakkoluulottomaan yrittämiseen, 
maaseudun infrastruktuurin kehittämistä, uuden teknologian hyödyntämisen 
lisäämistä tuottajaportaassa, uusien arvoketjujen löytämistä ja käytäntöön saattamista. 
 
Elintarviketuotannolla on suuri merkitys Suomen alueellisen tasapainon ja maaseudun 
elinvoiman ylläpitäjänä. Elintarvikeketju pellosta pöytään työllistää tälläkin hetkellä 
reilut 200 000 suomalaista, noin puolet heistä alkutuotannossa ja pienimuotoisessa 
jatkojalostuksessa. Hyvillä elinkelpoisilla elintarvikeinnovaatioilla on työllistävä 
vaikutus haja-asutusalueilla ja maakuntakeskuksissa. 
  
Jotta maaseutu voisi hyötyä innovatiivisesta yhteistyöstä, verkottumisesta, 
kansainvälistymisestä  ja alihankintayhteistyöstä, tarvitaan toimiva, käyttäjälleen 
kohtuuhintainen ja kasvukeskusten kanssa tasavertainen infrastruktuuri. Se on perus-
edellytys harvaan asutun alueen erityistarpeita palvelevien elintarvikejärjestelmien 
rakentamiselle,  ja niihin soveltuvien elintarvikeinnovaatioiden toteuttamiselle.  
 
2.2  Lähtökohtana elintarviketurvallisuus 
 
Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu taataan vain saumattomalla yhteistyöllä koko 
elintarviketuotantoketjussa. Tämän vuoksi on jo vuonna 1997 aloitettu kansallisen 
laatustrategian rakentaminen pellolta-pöytään periaatteella. Strategian eräänä ja 
kenties tärkeimpänä kulmakivenä on elintarvikkeiden turvallisuus. Turvallisuuden on 
aina oltava peruslähtökohta, ja siihen on myös kuluttajan voitava luottaa. 
 
Suomen elintarviketurvallisuuden tila on eri mittareilla arvioituna verrattain hyvä. 
Tärkeimpien ruoan välityksellä leviävien mikrobien kuten salmonellan tai 
kampylobakteerin esiintyvyys kotimaassa tuotetuissa elintarvikkeissa on pieni. 
Torjunta-aine- tai lääkejäämiä löytyy kotimaisissa tuotteissa erittäin harvoin. Myös 
ympäristömyrkkyjen ja raskasmetallien esiintyminen on eräitä poikkeuksia lukuun 
ottamatta vähäistä. Yhteistyössä tehty pitkäaikainen panostus elintarvike-
turvallisuuteen on kannattanut. 
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Tulevaisuudessa on kuitenkin nähtävissä uhkia. Merkittävimmiksi katsottavat 
elintarviketurvallisuuteen vaikuttavat tekijät ovat: 
 
1. Jatkuvasti kansainvälistyvä maatalouskauppa, 
2. Ympäristöongelmien lisääntyminen ja ympäristön saastuminen, 
3. Ruokailutottumusten muuttuminen ja pilkkoutuminen, 
4. Väestörakenteen muuttuminen ja erilaistuminen maapallon eri osissa, 
5. Elintarviketuotannon tekninen kehittyminen, ja 
6. Massa- ja bulkkituotannon lisääntyminen. 
 
Elintarviketuotantoketjumme on pystyttävä vastaamaan edellä mainittuihin uhkiin 
niin, ettei tuotteidemme turvallisuus ei missään vaiheessa vaarannu. Lähtökohtana ja 
tuotannon kulmakivenä on oltava turvallinen elintarvike. Tämä koskee myös terveyttä 
edistäviä elintarvikkeita. Niiden osalta kuitenkin ongelmia saattaa seurata lähinnä 
terveysvaikutteisen elintarvikekomponentin kumulatiivisesta saannista useista 
rinnakkaisista lähteistä.  
 
Terveysvaikutteisten elintarvikkeiden testauksessa tulisi huomioida vaikuttavien 
aineiden kumuloitumiseen liittyvän vaaran lisäksi ihmisen fysiologiassa tapahtuvat 
muutokset johtuen iästä, sairauksista ja niihin liittyvästä lääkityksestä sekä vaiku-
tukset sikiöön eli raskauden aikainen käyttö. Kumuloituminen ei siis ole ainoa riski, 
vaan ongelmia voi syntyä myös ihmisen aineenvaihdunnassa tapahtuneista 
muutoksista, jolloin terveysvaikutteinen komponentti voi toimia poikkeavalla tavalla.  

 
2.3 Miten maailma valloitetaan? 

 
Kansallisen elintarvikeinnovaatiostrategian puuttuminen on työryhmän näkemyksen 
mukaan selkeä ongelma. Strategian kehittäminen täytyy tehdä mahdollisimman pian. 
Työskentelyyn osallistuvat maa- ja metsätalousministeriön lisäksi Tekes, 
elintarviketeollisuuden edustus, tieteen edustus ja keskeiset etujärjestöt. Tutkimuksen 
ja tuotekehitystoiminnan rahoituksella, kuten myös lainsäädännöllä, toteutetaan ja 
jalkautetaan strategiaa alan toimijoiden keskuudessa. 
 
Strategiassa määritellyillä  kohdealuilla  tulee työryhmän käsityksen mukaan 
rohkeasti tavoitella maailman huippua. Työryhmä pitää tärkeänä, että kohdealueeksi 
valitaan terveyttä edistävät elintarvikkeet. Koska alue on laaja, tulee sitä edelleen 
rajata.  

 
Kohteiksi valitaan  seuraavat kansanterveydelliset painopistealueet: 
5. ruoansulatuselimistö, sen sairauksiin ja vaivoihin sekä suoliston immunologiaan 

liittyvät funktionaaliset komponentit ja elintarvikkeet, 
6. luuston haurastuminen, sen sairauksiin ja vaivoihin liittyvät  funktionaaliset 

komponentit ja elintarvikkeet, 
7. sydän-ja verisuonitaudit, erityisesti lignaanit ja flavonoidit funktionaalisina 

komponentteina elintarvikkeissa ja  
8. ylipaino.  
 
Lisäksi on panostettava tulevaisuuden tutkimusalueeseen, nutrigenomiikkaan. 
Monitieteisen tutkimustiedon lisääntyessä uudet alueet täytyy huomioida strategiassa 
sekä painopistealueissa. Terveyttä edistävien elintarvikkeiden kehitys on 
pitkäjänteistä, vaativaa, monitieteellistä ja kallista. Jos tieteellisen näytön vaatimus 
pidetään korkeana, voi elintarvikkeista vain hyvin pieni osa olla terveysvaikutteisia. 
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Tutkimus- ja kehittämistoiminnan panokset on pystyttävä suhteuttamaan 
mahdollisuuksiin kotimarkkinoilla ja kansainvälisesti – kaikkea panostusta ei voida 
siirtää tälle alueelle. 
 
Erityisesti tämä tuoteryhmä vaatii taakseen laajaa perustutkimusta ravitsemustieteen 
ja lääketieteen rajapinnassa. Vain tuntemalla elimistön eri osien, kuten esimerkiksi 
suoliston mikrobiston muutokset eri sairauksien yhteydessä, voidaan kehittää tuotteita 
eri kohderyhmille. 

 
2.4 Tutkimusrahoitus- kansallinen rahoitusjärjestelmä kuntoon 
 
Tutkimusrahoitusta myöntäviä julkisia tahoja on useita ja ongelmana onkin kentän 
hajanaisuus. Kuitenkin myös rahoitusinstrumentteja tulisi voida tarkastella kokonais-
valtaisesti pellolta pöytään - ketjun kautta, mikä ei nykyisten rahoitusjärjestelmien 
puitteissa ole mahdollista. Olisi voitava tehokkaasti eritellä raaka-ainetuotantoon, 
jalostukseen, tuotantoon ja jakeluun sekä markkinointiin liittyvän tutkimukseen 
erilaiset rahoitusinstrumentit. Näin voitaisiin tarkastella arvoketjua kokonaisuutena ja 
löytää ketjun ne kohdat, joihin tarvitaan lisäpanostusta.  
 
Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan rahoitus ja sen koordinointi täytyy uudistaa. 
Vastuu perustutkimuksesta tulee olla Suomen akatemialla ja yliopistoilla. Akatemian 
tulee panostaa resurssejaan erityisesti terveysvaikutteisten elintarvikkeiden klusterin  
perustutkimukseen, mikä on lähtökohtaisesti monitieteellistä ja resursseja vaativaa. 
Maa- ja metsätalousministeriön tutkimusrahoitus tulee kohdentaa korostetusti 
alkutuotannon ja alkutuotannon yhteydessä olevaan jalostustoimintaan. Tekesin tehtä-
vänä tulee olla riskipitoisten tuotekehityshankkeiden rahoittaminen omien ohjelmien-
sa ja rahoitusinstrumenttiensa avulla. Rahoituksessa tulee noudattaa kuluttaja- ja 
markkinalähtöisyyttä. Edellä mainitut tahot sekä elintarviketeollisuus koordinoisivat 
tutkimusrahoituksen kohdentamista  yhteistyössä. Koordinaatio tapahtuu esimerkiksi 
neuvottelukunnan tai yhteistyöryhmän puitteissa laadittavan strategian mukaisesti. 

 
Tutkimukseen käytettyjen kokonaispanosten laajuutta on vaikeaa arvioida, sillä 
tutkimusrahoitus kanavoituu useiden eri tahojen kautta. Eräitä kokonaisarvioita 
voidaan kuitenkin esittää mm. tilastokeskuksen tilastojen perusteella. Vuonna 2000 
elintarvikkeisiin liittyvää yliopistojen ja korkeakoulujen tutkimusta rahoitettiin noin 
25 miljoonalla eurolla. VTT biotekniikan ja muiden tutkimuslaitosten kautta alan 
tutkimukseen suuntautui noin 58 miljoonaa euroa. Suurin panos, 60 miljoonaa euroa, 
tuli kuitenkin yrityksiltä. Lisäksi yliopistojen ja korkeakoulujen tutkimuspanoksia 
kohdistuu merkittävästi alaan. Tekesin teknologiakatsauksessa 131/2002 on arvioitu 
tämänhetkiset tutkimusresurssit ja -rahoitus.  
 
Maa- ja metsätalousministeriö on myös keskeinen raaka-ainetuotannon tutkimuksen 
rahoittaja. Maatalous- ja elintarviketutkimuksen perustavoite on elintarviketalouden 
kilpailukyvyn edistäminen. MMM on laatinut maataloudellisen neuvottelukunnan 
puitteissa tämän perustavoitteen toteuttamiseen tähtäävän strategian vuosille 2002-
2006. EU:n rakennerahastoja hallinnoivat ministeriöt- usein TE-keskusten 
välityksellä- sekä Tekes vastaavat pitkälti ketjun loppupäähän kohdistuvan 
tutkimuksen rahoittamisesta. Yrityksillä on keskeinen rooli esikilpailullisen tutkimuk-
sen tukemisessa. 
 
Resurssien rajallisuudesta johtuen terveyttä edistäviä elintarvikkeita koskeva 
monitieteellinen, ravitsemus- ja lääketieteen yhdistävä tutkimus ei ole mahdollista 
yrityksissä, vaan sen tulee olla erityisesti Suomen Akatemian tutkimusaluetta, jota 
koordinoidaan keskitetysti. Tällaista perustutkimusta on vähän ja rahoitus tulee 
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pääosin Tekesiltä, joka ei liene oikea rahoituslähde perustutkimukselle. Olennaista 
olisi järjestää rahoitus mahdollisimman joustavaksi ja rahoituksen nopea saatavuus. 
 
Valtio voisi varata vuosittain talousarviossaan tietyn summan terveyttä edistävien 
elintarvikkeiden klusterille. Määrärahat kohdistuisivat perustutkimukseen ja 
soveltavaan tutkimukseen. Lisärahoitus kulkisi koordinoidusti Terveysvaikutteisten 
elintarvikkeiden klusterirahana Suomen Akatemian kautta. Rahoituksella aikaansaatu 
tutkimustieto tulisi saattaa nopeasti teollisuuden hyödynnettäväksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            Kuvio A. Klusterin tutkimusrahoituksen vastuut ja koordinointi 

 
2.5 Elintarvike- ja komponenttiteollisuuden asema-  sitouttaminen ja 
yrityskulttuurin kehittäminen 
  
Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan tulokset voivat kuitenkin jäädä pinnallisiksi, 
jollei elintarvike- ja komponenttiteollisuus tunne asiaan kaupallista kiinnostusta. 
Tällöin asiat jäävät akateemiselle tasolle, eivätkä tämänkään työryhmän ehdotukset 
johda konkreettisiin tuloksiin. Näin ollen on ensisijaisen tärkeää, että teollisuus 
sitoutetaan esitettäviin kehityshankkeisiin.  
 
Miten teollisuuden sitouttaminen toteutettaisiin? Elintarviketeollisuus voisi sitoutua 
esimerkiksi Elintarviketeollisuusliiton välityksellä rahoittamaan edellä määriteltyjen 
kohdealueiden (klusterin) esikilpailullista perus- ja soveltavaa tutkimusta 
rahamäärällä, joka vuosittain vastaisi 0.05 % sen liikevaihdosta. Tutkimuksen 
koordinointi ja toteuttaminen voisi tapahtua edellä esitetyllä tavalla yhteistyössä 
Akatemian, MMM:n ja Tekesin kanssa.  
 
Myös teollisuuden ja tieteen välinen yhteistyö on yritysten innovaatiotoiminnan myös 
muun kuin perustutkimuksen kannalta avainasemassa.  Erityisesti Tekesin 
tuotekehitysrahoitus on riskialttiiden, laajojen projektien osalta elinehto yrityksille. 
Nykyisen kaltainen ohjelmarakenne tulisikin säilyttää ja kehittää sitä edelleen niin, 
että rahoituskohteita tarkasteltaisiin vielä kriittisemmin ja painopistealueita 
valikoiden. Tekes on jo nyt pystynyt luomaan yhteistyötä yritysten ja 
tutkimusryhmien välille. Erityisesti kahdenväliset kehitysohjelmat tuottavat tuloksia 
paremmin kuin laajat verkostoituneet tutkimusohjelmat.  Rahoitusrakennetta tulisikin 
ohjata tähän suuntaan. 

Suomen Akatemia 

Yliopistot ja korkeakoulut 

MMM 

TEKES 

Elintarviketeollisuus 

Koordinoinnin 
vertikaalisuus 
ja markkina-

lähtöisyys 

Yhteinen 
koordinointi 

Yhteisrahoitus ja oma  
T & K toiminta 

’Riski tuotekehitys’ 
rahoitus 

Perustutkimus 

Alkutuotanto 

Innovaatiostrategia 
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Tutkimusrahoituksen näkökulmasta painopistealueena on esikilpailullisen 
tutkimuksen tukeminen. Tällöin tutkimuksen tulokset olisivat yleisesti klusterin 
hyödynnettävissä, mikä puolestaan lisää koko klusterin kilpailukykyä sekä välillisesti 
edistää yritysten omia tuotekehitysprojekteja.    Esikilpailullisen tutkimuksen pohjalle 
teollisuus voisi vapaasti rakentaa omia tuotekehitysprojektejaan, joita mm. Tekes 
rahoittaisi omien ohjelmiensa ja muiden rahoitusmuotojensa kautta. Perus- ja 
soveltavasta tutkimuksesta syntyvien immateriaalioikeuksien omistuksesta tulisi 
luoda selkeä konkreettinen säännöstö. Tuotekehitysosiosta, jonka teollisuus pääosin 
rahoittaa, syntyvät oikeudet voisivat olla ko. yrityksen. 
 
Elintarvikealan yrityksen asiakkaana erityisesti komponenttikaupassa  on usein toinen 
yritys. Näin ollen myös business to business- kaupan maailma tulee hallita. 
Markkinointiin olisi panostettava. Yritysten tulisi todella sitoutua hoitamaan 
asiakassuhteitaan  pitkäjänteisesti. Komponentin markkinointi on tällöin vain yksi 
osatekijä matkalla menestyksekkääseen asiakassuhteeseen. Myyjän on tunnettava  
komponentin eri käyttösovellukset, tarvittaessa neuvottava asiakasta komponentin 
käytössä ja kenties opastettava liikekumppania aina lopullisen tuotteen markkinointiin 
saakka. Myyjältä edellytetään alansa kokonaisvaltaista osaamista ja tuotteen 
markkinoinnissa vastaan tuleviin ongelmiin olisi mahdollisesti pystyttävä 
varautumaan jo tuotekehitysvaiheessa. 
 
Pelisääntöjen luominen suurten ja pienten elintarvikeyritysten välille on olennaista 
myös innovaatiotoiminnan pohjana olevan tutkimustoiminnan edistämiseksi. Yritys-
kulttuurin kehittyminen läpinäkyvämmäksi ja eettisesti vahvemmaksi voisi tapahtua 
juuri onnistuneiden esimerkkien esiintuomisella. Työnjako edellyttää esimerkiksi kat-
tavan innovaatiostrategian luomista koko teollisuuden alalle sekä yritysten kump-
panuutta ja verkottumista. Yritysten sisällä on oltava riittävä panostus kehitykseen, 
jotta yksittäisten tuotteiden teknologiakehitys pystytään hoitamaan. Jokainen 
elintarvikeyritys ei kuitenkaan voi kehittää esim. terveysvaikutteisia tuotteita.   
 
Elintarvikealalla tulisi kehittää erityisesti yritysten välistä markkinaehtoista 
yhteistyötä ja tiedonjakamista. Yhtenä vaihtoehtona voisi olla pienten innovatiivisten 
yritysten symbioosi suurten elintarvikealan yritysten kanssa siten, että innovaation 
tuottaneen pienyrityksen intressit turvattaisiin aggressiivisella patentoinnilla. Suurten 
toimijoiden käyttöoikeus pienyritysten kehittämään teknologiaan voi  syntyä esimer-
kiksi lisensioinnin tai yrityskauppojen kautta. Tämä on yleistä elintarvikealalla 
Yhdysvalloissa.  Lääketeollisuus on toimialana esimerkki pienten ja suurten yritysten 
yhteistyöstä T & K-toiminnassa. 
 
2.6 Kansainvälisyys ja konseptointi 
 
Suomesta voidaan viedä elintarvikkeita rajoitetusti ja lähinnä keskittyen lähialueille. 
Sen sijaan komponenttien tai ainesosien, teknologian ja konsulttiosaamisen vienti on 
mahdollista maailmanlaajuisesti. Erityisesti tällä alueella suomalaisten yritysten 
verkostoituminen voisi luoda paremmat mahdollisuudet nopeampaan kaupal-
listamiseen. Tuotteet ja konseptit syntyvät erilaisista lähtökohdista, ja yhtenäistä 
mallia on näin ollen vaikea luoda. Onnistuneista esimerkeistä voidaan kuitenkin ottaa 
oppia. 
 
Vahvan konseptoinnin ja brändien kehittämisen kautta on mahdollista vastata 
kansainväliseen kilpailuun. Juuri vahvan osaamisen kautta syntyy kilpailuetua. Koska 
trendit ovat monikansallisia, Suomessa tulee nähdä kuluttajatarpeet kansainvälisestä 
näkökulmasta. Täällä tulisi konseptoida ja brändätä ne alueet tuotekehityksestä ja 
tuotannosta, jossa olemme edelläkävijöitä. 
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Konseptointi ja kilpailukykyisten brändien kehittäminen vaatii uudenlaista osaamista 
sekä eri toimialojen ja yritysten verkottumista. Kuluttajalähtöiset trendit koskettavat 
monia toimialoja, joista esimerkkeinä mainittakoon elintarviketeollisuus, pakkaus-
teollisuus, lääketeollisuus, vaatetusteollisuus ja yksityiset vanhusten hoitokodit. 
Toimialojen  yhteistyötä tuotekehityksessä  tulee voimakkaasti edistää. Tutkimus - ja 
tuotekehitystyössä tulee huomioida tulevaisuuden päätelaitteiden "henkilökohtaisuus" 
- suurimmaksi ryhmäksi laitteita tulevat todennäköisesti tulevaisuudessa nousemaan 
mukana kulkevat päätelaitteet kuten esimerkiksi kännykkä ja kämmentietokone. 
 
Kansainväliset brändit ovat viime vuosien aikana nostaneet tunnettuuttaan Suomessa. 
Kansainvälisten ketjujen markkinointiviestinnän panokset ylittävät monen kotimaisen 
tuotteen mainoseurot. Kilpailu on kiristynyt ja voimakkaat kansainväliset brändit on 
konseptoitu tiettyä segmenttiä (homogeeniset tarpeet) puhutteleviksi ajasta ja paikasta 
huolimatta. Samaan aikaan paikallisuus korostuu kuluttajien asenteissa. Ratkaisevaksi 
jää paikallisten tuotteen hinta / laatu - suhde verrattuna kansainväliseen tuotteeseen. 
Paikallinen laatu voidaan standardoida ja sen markkinointia pitää tukea, samaan 
aikaan kun osaamisalueitamme tulee brändätä ja konseptoida, jotta ne ovat 
kilpailukykyisiä kansainvälisesti. Konseptien tulee olla mahdollisimman kattavia. 
Niitä tulee voida pilotoida sekä kotimarkkinoilla että kansanvälisillä markkinoilla  ja  
monistaa erityisesti kansainväliseen käyttöön. 
 
2.7 Patentointijärjestelmän kehittäminen - aggressiivisuus tarpeen oikeuksien 
turvaamisessa  
 
Innovaatio on usein mahdollista suojata, joten toimintaan liittyy immateriaali-
oikeudellisia kysymyksiä. Elintarvikeinnovaatiolla on myös huomattavaa taloudellista 
arvoa. Patentoitua menetelmää voidaan myydä ja näin rahoittaa jatkokehitystä tai 
hankkia yritykselle lisenssituloja. On erittäin tärkeää, että oikeuksien suojaa 
koskeviin kysymyksiin kiinnitetään huomiota jo tutkimusta suunniteltaessa ja 
tutkimuksen tulokset suojataan aggressiivisella patentoinnilla.   
 
Erityisesti pienten yritysten keksintöjen patentoinnin kannustusjärjestelmät ovat 
tärkeitä; kynnystä patentin hakemiseen tulisi madaltaa. Patentointiprosessi etenee 
nykyisin pitkälle patentointihakemuksen tehneen omalla riskillä.  

 
2.8  Koulutukseen panostaminen ja monitieteellisyys 
 
Elintarviketeknologian koulutuksen kiinnostavuus on alhainen. Opiskelemaan 
hakeutuu pienempi määrä opiskelijoita kuin olisi aloituspaikkoja. Monitieteisyys on 
edellytys uusia teknologioita ja tuotteita kehitettäessä. Koulutusohjelmat tulisi 
nopeasti uudistaa siten, että kemian, mikrobiologian, ravitsemustieteen ja 
perusteknologian rinnalle sisällytettäisiin biotekniikkaa ja lääketiedettä. Kiinnos-
tavuus alaa kohtaan kasvaisi monitieteisyyden ansiosta. Lisäksi ammatillisen koulu-
tuksen tarve on suuri kaikilla eri tasoilla eri ammattiryhmissä. 
 
Ravitsemustieteen koulutusta ja tutkimusta on lisättävä lääketieteellisissä tiede-
kunnissa ja lääkäreiden koulutuksessa. Näin myös lääketieteellinen ja 
hoitotieteellinen tutkimus ja koulutus sitoutetaan elintarvikealan kehittämiseen. 
Samalla voitaisiin hyödyntää lääketieteellisen osaamista ja taata  riittävä lääke-
tieteellisen tutkimuksen taso elintarvikkeiden kehittämistoiminnassa. Terveyttä 
edistävien elintarvikkeiden kehityksen myötä ravinnon ja lääkkeen raja hämärtyy. 
Ravitsemustutkimuksen tulisi näin ollen liittää lääketieteellistä tutkimusta, mikä 
puolestaan lisäisi alan arvostusta ja  tiedotusvälineiden kiinnostusta alaa kohtaan. 
Tätä tietä lisääntyisi monitieteellinen tutkimus elintarvikealalla. 
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Monitieteellisyyttä tarvitaan lisäksi uusien tuotteiden markkinoinnin suunnittelussa ja 
kehittämisessä. Esimerkiksi elintarvikepakkausten merkitys markkinointivälineenä on 
korostunut vähittäiskaupan yksiköiden kasvun ja itsepalvelun lisääntymisen myötä. 
Tuotteiden tulee olla pakkauksissaan houkuttelevan ja tunnistettavan näköisiä eri 
segmenteille ohjaten kuluttajia oikeisiin valintoihin. Terveysvaikutteisten elintarvik-
keiden tulisi olla ko. segmenttiin kuuluvien kuluttajien helposti tunnistettavissa. Tut-
kimukset ovat osoittaneet, että kuluttajat haluavat mahdollisimman vähillä päällys-
merkinnöillä mahdollisimman paljon tietoa tuotteista. Osalle kuluttajista tuotteen jäl-
jitettävyys pakkauksen avulla on merkityksellistä, toisille taas tuotteen turvallisuuden 
varmistaminen esimerkiksi indikaattorin avulla.  
 
Esimerkiksi psykologian, sosiologian ja muotoilun asiantuntemus on olennaista 
markkinointikonseptien luomiseksi tuotekehityshankkeissa. Suomalaisen taiteen ja 
muotoilun hyödyntäminen elintarvikepakkauksien tuotekehityksessä antaisi lisäarvoa 
suomalaisille elintarvikkeille. Kytkentä teolliseen muotoiluun voi tapahtua yhteis-
työllä Taideteollisen korkeakoulun kanssa. Kuluttajasegmenttejä on tutkittava myös 
visuaalisuuden kautta. Markkinoilla saattaa olla paljon hyviä, mutta huomaamattomia 
tuotteita, jotka eivät menesty juuri visuaalisten puutteiden takia. Konseptien tulee 
ulottua myös arvoketjun loppupäähän vähittäiskauppaan, laitoshoitoon, palvelu-
koteihin, suurkeittiöiden ja ravintoloiden toimintaan sekä kuluttajien keittiöihin. 

 
2.9 Kotimaisuuus kunniaan 
 
Suomen elintarviketeollisuuden tärkein markkina-alue on kotimaa ja lähialueet. 
Tärkeintä on turvata kotimarkkinoilla kilpailukyky vahvaa ulkomaista kilpailua 
vastaan. Eri tahojen, yritysten, viranomaisten ja yliopistojen tutkimusryhmien, tulisi 
tehdä yhteistyötä suomalaisten elintarvikkeiden haluttavuuden ja arvon nostamiseksi 
selväksi kilpailutekijäksi. Kilpailutekijöitä ei ole helppo löytää, mutta puhtaus ja 
turvallisuus ovat arvoja, jotka liitetään kotimaisiin elintarvikkeisiin. Voidaanko vielä 
arvostusta nostaa esim. hyödyntämällä uutta teknologiaa jäljitettävyyden nostamiseksi 
kilpailutekijäksi?  
 
Kun yhteiskunnan panostusta käytetään elintarviketutkimukseen, tuotekehitykseen ja 
muuhun elintarviketalouden kehittämistoimintaan, pitää toiminnan  perustua koti-
maisen raaka-aineen hyödyntämiseen. Funktionaalisten ainesosien tuotannossa suo-
malaisena vahvuutena on tuotanto-olosuhteiden puhtaus. Tuotantoa voisi moni-
puolistaa mm. uusien lajikkeiden sopimusviljelyä kehittämällä. Funktionaalisilla 
ainesosilla on annettavaa myös alueiden kehittämiselle - tuotantoa on mahdollista har-
joittaa myös arktisissa olosuhteissa. Pitkät valoisat kaudet kesällä luovat ainutlaatuiset 
tuotanto-olosuhteet.  
 
Erikoiskasvien viljelyä voidaan kehittää, tuotantoeläinten valikoimaa laajentaa, luon-
non antimien hyötykäyttöä tehostaa ja raaka-aineiden ja niiden osien jalostusta kehi-
ttää. Elintarvikeinnovaatioita tulee kehittää yhteistyössä raaka-aineen tuottajien kans-
sa. Elintarviketta kehitettäessä kehitetään samalla toimiva tuotanto- ja tuotekonsepti.  
 
Kotimaisuudella on tällä hetkellä kysyntää kuluttajien keskuudessa. Kuluttajien 
arvostus ja luottamus on kuitenkin lunastettava joka päivä uudestaan. Kotimaisen 
elintarviketuotannon innovatiivisuus, uudet aluevaltaukset ja erilaistuminen 
kansainvälisestä massatuotannosta nostaa elintarviketuotantomme profiilia ja lujittaa 
kuluttajien uskoa omaan elintarviketuotantoon. Suomalainen kuluttaja on tottunut 
siihen, että ruoan alkuperä tiedetään ja kerrotaan pakkauksessa. Jäljitettävyys on 
suomalaisen ruoantuotannon mahdollisuus, ja se pitää varmistaa myös uusissa 
elintarvikeinnovaatioissa. 
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Tiivistelmä 2. Tulevaisuuden haasteet ja kehityksen reunaehdot. 
 
 
 
 

 
 
Maaseudun infrastruktuuri. Maaseudun infrastruktuurin kehittäminen 
elintarvikeinnovaatioiden näkökulmasta tähtää ennen kaikkea  
korkealaatuisten elintarvikkeiden saatavuuden parantamiseen, valikoiman 
monipuolistamiseen, hygieenisen laadun turvaamiseen ja maaseudun 
väestöprofiilin, kulutustottumusten ja elinkeinojen erityistarpeita 
palveleviin tuotteisiin. 

 
Elintarviketurvallisuus. Elintarviketuotantoketjumme on pystyttävä 
vastaamaan erilaisiin uhkiin niin, että tuotteidemme turvallisuus ei missään 
vaiheessa vaarannu. Lähtökohtana ja tuotannon kulmakivenä on oltava 
turvallinen elintarvike.  
 
Terveysvaikutteisen elintarvikkeen turvallisuus. Terveysvaikutteisten 
elintarvikkeiden testauksessa tulisi huomioida vaikuttavien aineiden 
kumuloitumiseen liittyvän vaaran lisäksi ihmisen fysiologiassa tapahtuvat 
muutokset johtuen iästä, sairauksista ja niihin liittyvästä lääkityksestä sekä 
vaikutukset sikiöön eli raskauden aikainen käyttö.  
 
Resurssien kohdentaminen. Rajallisten resurssien vuoksi ei ole 
mahdollista tutkia, kehittää, tuottaa ja kaupallistaa kaikkea elintarvikealaa 
kiinnostavia mahdollisuuksia. On valittava kohdealueet ja valituilla alueilla 
tulee rohkeasti tavoitella maailman huippua.  
 
Tutkimusrahoituksen lisääminen. Valtio voisi varata vuosittain 
talousarviossaan tietyn summan terveyttä edistävien elintarvikkeiden perus- 
ja soveltavan tutkimuksen tukemiseen osoitettuja määrärahoja. Edellä 
mainitut budjettivarat olisivat lisärahoitusta elintarviketutkimuksen varsin 
vaatimattomaan nykytilanteeseen. Lisärahoitus voisi kulkea koordinoidusti 
Terveysvaikutteisten elintarvikkeiden klusterirahana vaikkapa Suomen 
Akatemian tai MMM:n kautta.  

 
Rahoituksen koordinaatio. Rahoitusjärjestelmä on uudistettava rahoi-
tuksen kohdentamisen ja koordinaation edistämiseksi.  
 
Teollisuuden sitouttaminen. On ensisijaisen tärkeää, että teollisuus 
sitoutetaan esitettäviin kehityshankkeisiin.  
 
Yritysten yhteistyö.  Elintarvikealalla tulisi kehittää erityisesti yritysten 
välistä markkinaehtoista yhteistyötä ja tiedonjakamista. 
 
Konseptointi. Vahvan konseptoinnin ja brändien kehittämisen kautta 
voidaan osallistua kansainväliseen kilpailuun. 

 
Monitieteellisyys. Lääketieteissä olisi lisättävä tuntuvasti ravitsemus- ja 
elintarviketieteiden asiantuntemusta. 
 
Kokonaisvaltainen lähestymistapa. Innovaatiotoiminnan tukeminen tulisi 
ymmärtää tutkimuksen, taloudellisen tuen, lainsäädännön uudistamisen, 
hallinto- ja yrityskulttuurin joustavuuden sekä avoimuuden lisäämisen 
yhdistelmänä. 
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3. Terveyttä edistävät elintarvikkeet - pettuleivästä nutrigenomiikkaan 
 
Terveysvaikutteisuus on merkittävä kilpailuvaltti myös Euroopan yhteisön 
sisämarkkinoilla, mikäli uskottavuuskriisiin ei jouduta esimerkiksi yhtenäisen 
hyväksymisjärjestelmän puuttumisen, eri jäsenvaltioissa sovellettavien erilaisten 
hyväksymis- ja markkinointikäytäntöjen ja terveysvaikutusten puutteellisen kliinisen 
tutkimuksen vuoksi. 
 
Funktionaalisia ainesosia ei tulisi määritellä liian rajatusti, vaan kansallisista 
vahvuuksista ja mahdollisuuksista käsin. Suomessa tuotetuista maataloustuotteista 
erityisesti maitoa, viljaa, öljykasveja ja puutarhatuotteita on pidetty mielenkiintoisina 
raaka-aineina terveysvaikutteisten tuotteiden kehittämisessä. Myös ns. Woodfood- 
tuotteita on pidetty varteenotettavana vaihtoehtona terveysvaikutteisten 
kasvikomponenttien tuottajaksi. Innovaatiotoimintaa voisi ohjata myös 
luonnontuotteiden kuten metsämarjojen jalostusarvon nostamiseen. Tätä kautta 
marjoissa piilevien terveysvaikutteisten ainesosien käyttöä voitaisiin tehostaa ja 
samalla monipuolistaa niiden käyttöä elintarvikkeina.  

 
3.1 Sektoria koskevan lainsäädännön kehittäminen- pullon kaulan poistaminen  
 
Funktionaalisista elintarvikkeista ei ole yhtenäistä kansainvälistä säännöstöä ja 
kansallinen suhtautuminen on yhä kovin erilaista maasta toiseen siirryttäessä. 
Yhteisön tasolla myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja 
mainontaa koskevaa kansallista lainsäädäntöä on harmonisoitu ns. 
pakkausmerkintädirektiivillä (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2000/13/EY). Pakkausmerkintädirektiivin mukaan on  kiellettyä esittää tuotteen 
mainonnassa, pakkauksessa tai muuten väittämä, jonka mukaan elintarvikkeeseen 
liittyy ihmisen sairauksia ennalta ehkäiseviä, hoitavia tai parantavia ominaisuuksia, 
ja ylipäätään viitata sellaisiin ominaisuuksiin.  
 
Suomessa direktiivin tiukka tulkinta johti vaikeuksiin tilanteissa, joissa tuotteen 
markkinoinnissa haluttiin ainoastaan tuoda esille elintarvikkeen terveyttä edistäviä 
vaikutuksia. Tilannetta on jossain määrin helpottanut elintarvikelain (361/1995) 
muutos ja  Terveysväitteiden valvontaopas (3/2002). Elintarvikelakia muutettiin 
vuonna 2001 siten, että lain sanamuoto sallii väitteet tuotteen sairauden riskejä 
vähentävistä vaikutuksista, mikäli samalla esitetään väitteeseen liittyvää tietoa 
tuotteen vaikutuksista ja ruokavalion merkityksestä terveydelle. Vaikutuksen tulee 
lisäksi perustua tieteelliset laatuvaatimukset täyttäviin, toistettuihin ja 
riippumattomiin tutkimustuloksiin (HE 73/2001 vp.).  
 
Työryhmän kannan mukaan myös teollisuuden tulee omalta osaltaan hyväksyä se, 
että näytön myönteisestä terveysvaikutuksesta ja turvallisuudesta on oltava 
luotettavaa. On perusteltua, että terveysvaikutuksen tulee perustua useampaan, 
vähintään kahden riippumattoman tutkimuksen osoitukseen. Tämä ei ole pelkästään 
velvoite, vaan merkittävä markkinointivaltti (vrt. ksylitoli, GG ja Benecol). 
 
Terveysvaikutteisen elintarvikkeen määrittelyä lainsäädännössä kansallisesti ja 
kansainvälisesti  sekä markkinointia koskevan sääntelyn muuttamista pidetään 
tutkimusten mukaan pitkällä tähtäimellä välttämättömänä sekä teollisuuden että 
kuluttajien kannalta. Myös tutkijoiden taholta on tullut viesti terveysvaikutteisuuden 
määrittelyn tarpeellisuudesta. Niin kauan kuin terveysvaikutteisten elintarvikkeiden 
vaikutusten tutkimista pidetään markkinointiin kuuluvana toimintana, kalliiseen 
kliiniseen testaukseen tarvittavaa julkista rahoitusta on vaikeaa saada.  
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Elintarviketurvallisuuden takaamiseksi myös uusia ainesosia tai niiden yhdistelmiä 
sisältävien ja muutoin koostumukseltaan muutettujen tuotteiden osalta (GMO-
tuotteet, FF-tuotteet) on yhteisön tasolla annettu ns. uuselintarvikeasetus (Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 258/97). Uuselintarvikeasetus näyttää 
altistavan helposti myös ainoastaan terveysvaikutteisen elementin omaavan tuotteen 
EY:n uuselintarvikeasetuksen  ja  asetuksessa määritellyn erittäin raskaan hallin-
nollisen käsittelyn piiriin.  
 
Käytännössä asetus on aiheuttanut terveyttä edistävien elintarvikkeiden markkinoille 
saattamisessa huomattavaa epävarmuutta. Käsittely komissiossa ja jäsenvaltioissa 
kestää noin 1-2 vuotta. Tämä johtaa usein innovaation hukkumiseen EU:n ja sen 
jäsenvaltioiden byrokratiaan ja asioiden politisoitumiseenkin. Seurauksena on idean 
ja kehitystyön etumatkan hupeneminen ja oikea-aikaisen markkinoille saattamisen 
tuomien mahdollisuuksien menettäminen. Osin jo vanhentuneena pidetyn asetuksen 
kilpailukykyä heikentävä vaikutus elintarvikealalla on kiistaton.  
 
Paineita asetuksen muuttamiseen tulisi olla entisestään geneettisesti muunnetuista 
elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(KOM (2002)559) tultua voimaan. GMO- elintarvikkeisiin ja terveysvaikutteisiin 
elintarvikkeisiin liittyvät ongelmat ovat erilaisia, ja näiden kahden tuotetyypin 
asettaminen saman hallinnollisen menettelyn alaiseksi ei ole ollut perusteltua. Kun 
GMO- elintarvikkeita koskeva menettely uudistuu, myös terveysvaikutteisia 
elintarvikkeita koskevia säädöksiä on tarkasteltava uudelleen. 
 
Lisäksi on huomattava, että uuselintarvikeasetus tarkastelee terveysvaikutteisuutta 
ainoastaan elintarviketurvallisuuden näkökulmasta. Sen edellyttämät tutkimukset 
kohdistuvat ainoastaan tuotteiden turvallisuuden varmistamiseen. Kokonaan sään-
telyn ulkopuolelle jää terveysvaikutteisuuden osoittamiseen tarvittava tutkimus. 
Terveysvaikutteisuuden määrittelyä jäsenvaltiokohtaisesti voidaan perustellusti pitää 
myös sisämarkkinoiden kannalta ongelmallisena. Yhteisön lainsäädännön tulisi 
mahdollistaa tuotteen markkinoille saattaminen ja tuotteen terveysvaikutteiden käyttö 
mainonnassa niissä tilanteissa, joissa tuote täyttää yhteisön tasolla hyväksytyt 
kriteerit sekä on läpäissyt jäsenvaltioihin ja intressitahoihin nähden puolueettoman 
hyväksymisjärjestelmän. Hyväksymisjärjestelmän tulisi sisältää paitsi tuotteen 
turvallisuuden myös terveysvaikutteisuuden tutkiminen. 
  
Elintarvikealan kilpailukyvyn vahvistamisen yhtenä elementtinä voisikin olla 
modernin funktionaalisia elintarvikkeita koskevan lainsäädännön laatiminen, joka 
mahdollistaisi vahvan tieteellisen näytön tukemana terveysvaikutusten hyväksikäytön 
tuotteen mainonnassa ja tutkitun, turvallisen tuotteen tehokkaan markkinoille 
saattamisen. Tämä kannustaisi kenties taloudellista tukea tehokkaammin 
innovaatioiden kannalta välttämätöntä tutkimus- ja kehittämistoimintaa.  
 
3.2 Terveyttä edistävien elintarvikkeiden klusterin anti koko alalle  
 
Terveyttä edistävät elintarvikkeet  kilpailevat tavallisten tuotteiden kanssa kuluttajan 
huomiosta. Niiden valintaan vaikuttavat samat tekijät kuin peruselintarvikkeiden 
osalta: laatu, hinta, maku, terveellisyys. Kuluttajat eivät kuitenkaan välttämättä 
rinnasta terveyttä edistävien elintarvikkeiden käyttöä suoraan ravinnon 
terveellisyyteen. Terveysvaikutteisuus ei siten anna kiistatonta etulyöntiasemaa 
suhteessa laadukkaaseen peruselintarvikkeeseen, vaan kuluttajan mielenkiinnosta on 
pystyttävä kilpailemaan joka suhteessa. Terveysvaikutteisuus on kuitenkin eräänlaista 
erityislaatua.  
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Terveyttä edistäviin elintarvikkeisiin kohdistuvasta T&K-toiminnasta on hyötyä koko 
alalle. Terveyttä edistävien tuotteiden kehittäminen lisää ravitsemustietoutta. Se lisää 
tietoutta kuluttajien valintoihin ja tarpeisiin liittyvistä tekijöistä. Ratkaisut kansallisiin 
kansanterveyttä koskeviin ongelmiin voivat ajan myötä avata myös kansainvälisiä 
mahdollisuuksia. Siinä missä peruselintarvikkeiden avulla on mahdollista saada 
panoksia ja osaamista terveyttä edistävien ja terveysvaikutteisten elintarvikkeiden 
tuotantoon ja markkinointiin panokset terveyttä edistävien elintarvikkeiden tutkimus- 
ja kehitystoimintaan vaikuttavat myönteisesti peruselintarvikkeiden kehittämiseen. 
Kuvio B kuvaa tätä vuorovaikutusta. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio B. Terveyttä edistävät elintarvikkeet (terveysvaikutteiset ja terveelliset 
elintarvikkeet) sekä peruselintarvikkeet. 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tiivistelmä 3. Terveyttä edistävät elintarvikkeet. 
 
 
 
 
 
 
 

Tuotanto ja 
markkinointi 

Tutkimus- ja 
kehitystoiminta 

Terveyttä  
edistävät 

elintarvikkeet 

Peruselintarvikkeet 

 
Terveyttä edistävien elintarvikkeiden markkinoille saattaminen ja  
terveysvaikutteisuus mainonnassa. Lainsäädännön tulisi mahdollistaa tuotteen 
markkinoille saattaminen ja tuotteen terveysvaikutteiden käyttö mainonnassa niissä 
tilanteissa, joissa tuote täyttää yhteisön tasolla hyväksytyt kriteerit ja on läpäissyt 
jäsenvaltioihin ja intressitahoihin nähden puolueettoman hyväksymisjärjestelmän. 
Hyväksymisjärjestelmän tulisi sisältää paitsi tuotteen turvallisuuden myös 
terveysvaikutteisuuden tutkiminen. 
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