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LUONNONVARAT, ELINTARVIKETUOTANTO JA 
YMPÄRISTÖ: VASTAAJAT JA KOMMENTIT

Jäsenet ja 
varajäsenet

Asiantuntija-
verkosto

Yhteensä Ohjausryhmä

Paneeliin kutsutut 32 16 48 21

Vastanneet 23 12 35 1

Vastanneiden osuus 71,9% 75% 72,9% 5%
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• Kommentteja yhteensä 390 kpl
• Ajurit 41
• Trendit 181
• Signaalit 164



Kommenttien määrä panelistia kohti
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Ajurit, trendit ja signaalit
• Ajuri (driving force, driver) on useimmiten aineeton voimatekijä (idea, uskomus, 

mindset, tavoite, päämäärä, ...) joka vauhdittaa tai jarruttaa ilmiön tai ilmiöiden 
kehkeytymistä. Kaikkien trendien ja megatrendien takaa löytyy niitä tukevia tai 
vastustavia tietoisia tai tiedostamattomia pyrkimyksiä, jotka suuntaavat 
päätöksentekoa ja valintoja, mutta jotka eivät välttämättä jatku tulevaisuudessa 
samassa mielessä kuin ”trendit” ja ”megatrendit” (SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA)

• Trendit ovat määritelmänsä mukaan havaittavia, tunnistettavia ja mitattavia 
suuntauksia, kehityssuuntia tai muutoksen kaavoja. Historia tunnetaan tarkasti 
aikasarjoina. (LIHAN KULUTUKSEN KEHITYS)

• Signaaleilla tarkoitetaan sellaista yksittäistä ilmiötä tai tapahtumaa, tai toisiinsa 
liittyvien erillisten ilmiöiden tai tapahtumien joukkoa, joka ei välttämättä 
tapahtuessaan vaikuta tärkeältä tai ole laaja, mutta jolla on tulevaisuuden 
muodostumisen kannalta tärkeä tai jopa ratkaiseva merkitys. (MIKROROBOTIT)
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MEGATRENDIT

Ilmastonmuutos, luonnonvarojen niukkuus1.

Globalisaatio, keskinäisriippuvuus2.

Kaupungistuminen, keskittyminen3.

Yksilöistyminen, hajautuminen 4.

Pitkäikäistyminen, ikääntyminen5.

Palveluistuminen, palveluvaltaistuminen6.

Digitalisaatio, dataistuminen7.

Automaatio, robotisaatio8.

Tekoälyistyminen, koneälyistyminen9.

Jakamistalous, yhteistoiminta10.

© Metodix Oy

SIGNAALIT

1. Mikrorobotit

2. Vesi

3. Ilmastonmuutoksen vaikutukset

4. Suljettu kasvinkasvatus

5. Liikenneyhteydet

6. Robotit metsissä ja pelloilla

7. Ilma proteiini

8. Virtuaalitodellisuus

9. Älypakkaukset

10. Maan arvo

11. Maataloustuet

12. Metsä- ja maatalousmaa

TRENDIT

1. Lihan kulutus
2. Hakkuumäärä
3. Elintarvikkeiden vienti
4. Paperi ja kartonki
5. Elintarvikkeiden kulutusosuus
6. Ruokakala
7. Hevoset
8. Luomuviljely
9. Aliravitsemus
10. Luonnontuotealan yritykset
11. Kotieläintilojen lukumäärä
12. Typpilannoitteet

AJURIT

1. Biotalouteen työpaikkoja

2. Tuote- ja tuottajatiedot

3. Protektionismi hyydyttää viennin

4. Biopohjainen energia

5. Työvoimapula

6. Terveysvaikutteiset elintarvikkeet

reagoidaan ajureilla
vaiku

ttaa

vuorovaikuttaa

su
o

ra

LUONNONVARAT



AJURIT

1. BIOTALOUS: Biotalouteen on syntynyt 150 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2035 
mennessä.

2. TUOTEALKUPERÄ: Vuonna 2035 tuotteiden alkuperä ja vaikutukset 
luonnonvaroihin ja ympäristöön ovat kuluttajille tärkeämpiä valintakriteereitä 
kuin tuotteiden hinnat .

3. METSÄVIENNIN ROMAHDUS: Metsäteollisuuden vientimahdollisuudet ovat 
romahtaneet maailmankaupan protektionismin seurauksena.

4. BIOENERGIA: Biopohjaisen energian osuus on 40 % Suomen energian 
kokonaiskulutuksesta vuonna 2035. Vuonna 2015 osuus oli 33 %.

5. TYÖVOIMAPULA: Maaseudun autioituminen on johtanut luonnonvara-alojen 
työvoimapulaan.

6. TERVEYSRUOKA: Suomesta on tullut johtava Euroopan maa terveysvaikutteisten 
ja erityisruokavalioihin tarkoitettujen elintarvikkeiden viennissä.
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Luonnonvarat, elintarviketuotanto ja ympäristö
Ajurit
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Disruptio
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Trendit
Lihan kulutus 1.
Arvioi lihankulutus Suomessa vuosina 2020, 2025, 2030 
ja 2035!
Hakkuumäärä2.
Arvioi puun hakkuumäärän kehitys Suomessa vuosina 
2020, 2025, 2030 ja 2035.
Elintarvikkeiden vienti3.
Arvioi elintarvikkeiden viennin kehitys Suomessa vuosina 
2020, 2025, 2030 ja 2035.
Paperi ja kartonki4.
Arvioi paperin ja kartongin kulutuksen määrä 
maailmassa vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035.
Elintarvikkeiden kulutusosuus5.
Arvioi elintarvikkeiden osuus kotitalouksien 
kulutusmenoista suomessa vuosina 2020, 2025, 2030 ja 
2035.

Ruokakala                                                                           6.
Arvioi Suomessa ihmisravinnoksi kasvatetun ruokakalan 
määrän kehitys vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035.

Hevoset7.
Arvioi hevosten lukumäärä vuosina 2020, 2025. 2030 ja 
2035
Luomuviljely8.
Arvioi luonnonmukaisen tuotannon viljelyalan kehitys 
vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035.

Aliravitsemus9.
Arvioi kehitysmaiden aliravitun väestön määrän 
suhteellinen osuus vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035.

Luonnontuotealan yritykset10.
Arvioi alkutuotantoon ja elintarvikealaan kuuluvien 
luonnontuotealan yritysten liikevaihdon kehitys vuosille 
2020, 2025, 2030 ja 2035.
Kotieläintilojen lukumäärä11.
Arvioi kotieläintaloutta päätuotantosuuntanaan 
harjoittavien maatilojen lukumäärä vuosina 2020, 2025, 
2030 ja 2035.
Typpilannoitteet12.
Arvioin maataloudelle myytävien epäorgaanisten 
typpilannoitteiden määrän (typpeä kg/ha) kehitystä 
vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035.
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Luonnonvarat, elintarviketuotanto ja ympäristö
Liha kulutus

Kg/henkilö
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Lihan kulutus; esimerkkejä kommenteista

Lihakas ruokavalio

”Lihalla tulee aina olemaan kysyntää, ihmiset tulevat tietoisimmiksi lihan alkuperästä ja vaatimukset lihan 
laatuun ja kasvatuksen eettisyyteen lisääntyy. Ihminen syö onnellisesti onnellisen lehmän lihaa.”

Kasvua monipuolisuudesta

”Keinoliha tulee olemaan aivan oma tuotteensa/raaka-aineensa, jonka rakenteellisia ja aistinvaraisia 
ominaisuuksia on turha verrata luonnolliseen lihaan. Keinoliha voi olla yksi kaukana tulevaisuudessa oleva 
kilpailukykyinen ruuan komponentti, kuten hyönteisetkin.”

Nuorten arvovalinta

”Ilmastonmuutoksen ja väestönkasvun tuomat paineet sekä eettiset seikat vähentävät lihantuotantoa ja -
kulutusta merkittävästi.”

Vaihtoehtoiset ruokatrendit

”Muut vähemmän ympäristöä rasittavat ja terveellisemmät proteiinien lähteet tulevat korvaamaan lihan.”

Opetushallitus 6.3.2018 Ilpo Hanhijoki 12



Luonnonvarat, elintarviketuotanto ja ympäristö
Hakkuumäärät
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1000 m³
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Hakkuumäärät, esimerkkejä kommenteista

Loiva nousu

”Hakkuumäärät kasvavat lievästi, koska hakkuumäärien nostaminen on rajallista johtuen siitä ettei kaikkia 
metsäalueita saada hakkuiden piiriin. ”

Kasvu kiihtyy

”Hakkuumäärän trendi on kasvava, koska metsänkasvu kiihtyy ja innovaatioiden myötä puulle tulee myös uusia 
käyttökohteita ja -tapoja.” 

Säädelty kiertotalous

”Puu käytetään korkeamman arvon tuotteisiin ja ympäristötekijöiden johdosta laaja-alainen metsäbiomassan 
hyödyntäminen vähenee.”

Markkinoiden ehdoilla

”Puuraaka-aineella olisi entistä enemmän tarvetta, sillä jatkossa puusta saatavat kemikaalit ja ainesosat 
nousevat kuitua tärkeämmiksi erikoistuotteiksi.”
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Signaalit
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P1.          Kustomoitu ruoka
Kuluttaja räätälöi käyttämänsä elintarvikkeet tarpeidensa 
mukaisiksi vuonna 2035.

1. Mikrorobotit
Suomenlahden päästökuormitus on puolitettu 2035 
mikrorobottien ansiosta.

2. Vesi
Ylikansalliset elintarvikeyritykset ovat brändänneet Suomen 
puhtaan veden vuonna 2035.

3. Ilmastonmuutoksen vaikutukset
Vuoteen 2035 mennessä tapahtuneen ilmastonmuutoksen 
hyödyt Suomen maa- ja
metsätaloudelle ovat haittoja suuremmat.

4. Suljettu kasvinkasvatus
Puolet vihanneksista ja marjoista viljellään teollisessa, 
suljetussa ympäristössä.

5. Liikenneyhteydet
Julkiset avustukset yksityisteille ovat vähentyneet puoleen 
nykytilanteesta vuonna 2035.

6. Robotit metsissä ja pelloilla
Puolet maa- ja metsätalouden töistä tehdään roboteilla                                                                       

vuonna 2035. 

7. Ilmaproteiini
Vuonna 2035 15 prosenttia ruuassa ja eläinten rehuissa 
tarvittavasta proteiinista tuotetaan uusiutuvan sähkön ja 
ilmasta erotetun hiilidioksidin avulla mikrobeista.

8. Virtuaalitodellisuus
Kaikista merkittävistä luontoon kohdistuvista toimenpiteistä 
ja niiden vaikutuksista vaaditaan virtuaalitodellisuuteen 
laadittu simulaatio ennen toteutusta.

9. Älypakkaukset
Älykkäät pakkaukset ovat väylä tuotteita ja niiden 
tuottamista koskeviin tietoihin 2035.

10. Maan arvo
Maa- ja metsätalouteen soveltuvasta maasta on tullut 
kansainvälisen taloudellisen spekulaation arvokohde. 

11. Maataloustuet
EU-rahoitteiset maataloustuet on poistettu vuonna 2035.

12. Metsä- ja maatalousmaa
Metsä- ja maatalouden käytössä olevan maapinta-alan osuus 
on laskenut nykyisestä 
noin 80 %:sta 65 %:iin vuoteen 2035 mennessä.



Luonnonvarat, elintarviketuotanto ja ympäristö
Signaalit
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Luonnonvarat, elintarviketuotanto ja ympäristö
Suljettu kasvinkasvatus: Puolet vihanneksista ja marjoista viljellään 

teollisessa, suljetussa ympäristössä.
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Suljettu kasvinkasvatus, esimerkkejä kommenteista

Hidasta kehitystä

”Ennakkoluulot ja heikko investointikyky hidastaa nopeaa kehitystä.”

Tekniikka luo kilpailukykyä

”Osa tuotannosta voidaan tuottaa ammattimaisesti kasvuhuoneissa. Vaatii kuitenkin ammattitaitoa (hygienia) 
ja resursseja (kasviravinteet, lämpö, vesi ym). ”

Ratkaisu ympäristöongelmiin

”Toivottavaa ilman muuta mm. siitä syystä, että tuotanto saadaan suljettuun kiertoon, jolloin 
ympäristöongelmat saadaan minimoitua.”

Trendinä erikoiskasvituotanto

”Erikoiskasvituotannossa tämä on mahdollista. Osa kasvihuonetuotannosta tulee kehittymään tähän suuntaan. 
”

Opetushallitus 18



Luonnonvarat, elintarviketuotanto ja ympäristö
Vesi: Ylikansalliset elintarvikeyritykset ovat brändänneet Suomen puhtaan veden vuonna 2035.
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Vesi, esimerkkejä kommenteista

Kansallisomaisuus

”Toivottavasti ei myydä halvalla kuten tietämättömyyttä myytiin ruoantuotannon kriittinen ravinne, fosfori, 
ulkomaiselle yritykselle.”

Vesi talouden voimavarana

”Vesivaroista pitää tulla kansallisen ruokatuotannon voimavara, jota käytetään hyväksi markkinoitaessa 
Suomessa tuotettujen ja prosessoitujen tuotteidemme myymiseen kansainvälisille markkinoille. ”

Vesijalanjäljillä

”Voisimme profiloitua myös vesialan osaajaksi laadukkaalla koulutuksella. Voisimme hyödyntää tämän 
vahvuuden paljon nykyistä paremmin.”

Tulevaisuuden öljy

”Vesi on tulevaisuuden öljy. Puhdas, luonnon tuottama, pohjavesi nousee arvoonsa ja se osataan 
markkinoida.”
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Skenaariot
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Kansallisvaltio- Suomi

Säädelty markkinatalous

Sosiaalisen koheesio

Automaatio ja robotisaatio

Ekologiassa se tehdään mitä sovitaan

Arvo: Konservatismi (jatkuvuus ensin)

Integraatio-Suomi

Uusliberalistinen markkinatalous

Perustulo (insentiivi)

Automaatio ja robotisaatio

Ekokriiseistä hyötyminen

Arvo: Liberalismi (kilpailu ensin)

HITAASTI MUTTA VARMASTI SUOMI

TURBOAHDETTU SUOMI KAUPUNKIEGOLOGINEN SUOMI

EKONOLOGINEN SUOMI

OEF eDELFOI skenaarioluonnosten PESTE-luonnehdinnat

Liittovaltio-Suomi (YK)

Kierto- ja jakamistalous

Kansalaistulo

Tekno: Vihreä ja sosiaali- teknologia

Ekokatastrofien ennakointipolku

Arvo: Ekologismi (ympäristö ensin)

Alueiden Suomi

Alusta- ja jakamistalous

Sosiaalinen rotaatio

Tekno: Ihminen + kone

Ekologiset ongelmat on tehty ratkaistaviksi

Arvo: Edistysusko (paras ensin)



Luonnonvarat, elintarviketuotanto ja ympäristö
Turboahdettu Suomi 2035
• Luonnonvara-ala on vuonna 2035 pitkälle 

digitalisoitunut ja korkean jalostusasteen 
tuotteisiin ja palveluihin erikoistunut toimiala

• Metsäteollisuus kasvaa ja monipuolistuu 
tuotekehityksen ja tuoteinnovaatioiden avulla

• Erityisesti teknologiaa ja biomassaa 
yhdistävissä innovaatioissa Suomi on 
kansainvälinen edelläkävijä.

• Puun kasvu nopeutuu ja hakkuumäärät 
kasvavat

• Puu korvaa suurelta osin öljytuotteita, 
erityisesti muoveja, ja rakentamisessa 
käytetään yhä enemmän puuta

• Robotit ovat tulleet pelloille ja kasvihuoneisiin ja 
tuottavuus kasvaa

• Luomuviljely yleistyy ja tarjoaa mahdollisuuden 
erilaistaa tuotteita vientiin

• Suuri osa vihannesten ja marjojen tuotannosta 
tapahtuu 2035 kontrolloiduissa suljetuissa 
tiloissa

• Kotieläintilojen koot suurenevat huomattavasti, 
tuotanto tehostuu 

• Perustuotanto on sopimustuotantoa elintarvike-
teollisuuden kanssa, tilaa myös niche-tuotteille

Opetushallitus 6.3.2018 Ilpo Hanhijoki
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Luonnonvarat, elintarviketuotanto ja ympäristö
Turboahdettu Suomi 2035

• Osa eurooppalaisesta kotieläintuotannosta on 
siirtynyt Suomeen

• Elintarvikkeet ostetaan palvelun osana 

• Lihan kulutus kasvaa, mutta myös kalaa 
syödään enemmän.

• Uusia innostavia elintarvikkeita kehitetään, 
elintarvikkeiden hinta nousee ja kulutus 
lisääntyy

• Suomen elintarvikevienti monipuolistuu 
korkean jalostusasteen erikoistuotteilla

Ruokaräätäli on uusi ammattikunta•

Luonnontuotealan yritystoiminta kehittyy •
kansainvälisen kysynnän vetämänä 

Metsä• - ja maatalousmaa sijoituskohteena on 
globaali trendi 
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Luonnonvarat, elintarviketuotanto ja ympäristö
Kaupunkiegologinen Suomi 2035 

Hyvinvointi• - , matkailu- ja kulttuuripalvelut 
nousevat tuotannon rinnalle. Luonnosta 
syntyy luksusta.

Maaseutu autioituu ja osa alueista palautuu •
takaisin luonnontilaan

Elinkeinorakenne monipuolistuu •
hyvinvointipalveluihin, kiinalaisten 
hiljaisuusmatkailuun ja 
kaivannaisteollisuuteen

Mielikuva ja siihen liittyvä tarina •
markkinoinnin tueksi: tutkimustieto,  
pohjoinen ympäristö, puhtaus, laatu sekä 
ihmisen ja luonnon hyvinvointi

Luonnonvara• -alan ammattilaisia kertomaan luonnon 
kestävästä käytöstä ja opastamaan siihen

Tuotteiden myynti hyvinvointipalvelujen yhteydessä•

Puusta tehdään pitkälle jalostettuja erikoistuotteita•

Puuraaka• -aineella on entistä enemmän tarvetta:  
kemikaalit ja ainesosat nousevat kuitua 
tärkeämmiksi erikoistuotteiksi

Puu näyttäytyy tarinassa puhtaana •
luonnontuotteena, kestävänä rakennusmateriaalina 
ja muovin korvaajana

Opetushallitus 6.3.2018 Ilpo Hanhijoki
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Luonnonvarat, elintarviketuotanto ja ympäristö
Kaupunkiegologinen Suomi 2035

• Kotieläintilojen kirjo on monipuolistunut: 
uudenlaiset eettisesti kestävät lihatuotteet, 
matkailu ja vapaa-aika, eläinharrastuksen 
jakamistalous

• Kuluttajan mieltymykset ohjaavat vahvasti 
maataloutta ja elintarvikealaa: ruokatrendit, 
ruoka osana elämänlaatua ja palvelua, 
kuluttajien arvot

• Luomutrendi vahvistuu: ruuan alkuperä ja 
tuotanto-olosuhteet vaikuttavat

• Kasvinkasvatus suljetuissa olosuhteissa 
lisääntyy; myös kaupunkiympäristössä

• Niche-tuotteille on tilaa

• Kuluttajat ostavat elintarvikkeita mielikuvien 
perusteella: puhdas luonto ja eettinen tuotanto

• Laadusta maksetaan enemmän

• Elintarvikkeiden vienti kasvaa uudelle tasolle

• Puhdas pohjavesi nousee arvoonsa maailman 
markkinoilla. Vesi on tulevaisuuden öljy.
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Kiitoksia!

Osallistu somessa Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi 
@OEFoorumi Facebook: https://www.facebook.com/OEFoorumi/


