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Tulevaisuuden ruoka- ja ravitsemusturva –
mitä siitä?

Tiina Silvasti, kuvaaja Joonas Pennanen

Juuri, kun olimme tuudittautuneet siihen uskoon, että hyvä ravitseva ruoka on itsestäänselvyys, tätä
uskoa aletaan koetella. Tietoisuuteen hiipii esimerkiksi sellaisia asioita kuin leipäjonot, ruokapankit,
liikalihavuus, elintasosairaudet, ilmastonmuutoksen vaikutukset maatalouteen, riippuvuus fossiilisista
polttoaineista ja tuontiproteiinista sekä lihantuotannon eettiset ongelmat.
Nämä asiat puolestaan kytkeytyvät elintarvikejärjestelmien toimintaan. Jos elintarvikejärjestelmät
toimivat hyvin, ne tuottavat globaalia ruokaturvaa. Nykyisellään niin ei tapahdu. Päinvastoin.
Kehittyvien maiden ohella myös pohjoisella pallonpuoliskolla tavataan puutteita sekä ruoka- että
ravitsemusturvassa.

Ruokaturva tarkoittaa sitä, että kaikki ihmiset saavat kaikkina aikoina riittävästi ravinteikasta ja
turvallista ruokaa, jotta he voivat elää terveellisesti ja aktiivisesti. Ravitsemusturva taas toteutuu, kun
ihmisille taataan riittävä ravitsemus. Tasapainoinen ja terveellinen ravinto tyydyttää yksilön
energiantarpeen sekä sisältää tarpeeksi ja tasapainoisessa suhteessa vitamiineja, kivennäisaineita,
tärkeimpiä rasvahappoja, valkuaisaineita ja hivenaineita.
Perinteisesti ruokaturvan ongelmia on ratkaistu tuottamalla enemmän ruokaa. Nyttemmin on
huomattu, että maatalouteen keskittyminen ei tuota toivottuja parannuksia, vaan tarkasteluun pitää
ottaa koko elintarvikejärjestelmä: tuotanto, jalostus, jakelu ja kulutus. Näkökulmanmuutos on tuottanut
muun muassa kiinnostavan aloitteen siitä, että EU:n yhteinen maatalouspolitiikka (CAP) tulisi jatkossa
korvata EU:n yhteisellä ruokapolitiikalla.
Kansallisen ruoka- ja ravitsemusturvan saralla taas on ryhdytty toimiin proteiiniomavaraisuuden
kohottamiseksi. Tavoite on, että vuonna 2030 suomalaiset syövät maukasta, terveellistä ja kestävästi
tuotettua ruokaa, jonka proteiinikoostumus on optimoitu sopivaksi eri ikäluokille. Lihan osuus
ruokavaliossa vähenee ja sitä korvaavat kasvi- ja sienituotteet sekä kala. Ruokavalionmuutos taas
parantaa kansanterveyttä ja diabetes ja syöpä vähenevät. Ruoaksi ja rehuksi kehitetään uusia
lähiproteiinilähteitä, jotka eivät kiihdytä ilmastonmuutosta ja näin proteiiniomavaraisuus nousee alle
20 prosentista 60 prosenttiin.

No, mitä siitä? Sitä vaan, että muutokset tulevat näkymään lautasella. Ja veikkaan vaan, että myös
lompakossa.
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