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Terveydenkin vuoksi vähemmän lihaa ja 
enemmän kasviksia
Kasviksia, marjoja ja hedelmiä syö nykyisten ravitsemussuositusten mukaan 
vähintään 500 g päivässä 14 % miehistä ja 22 % naisista

Punaisen ja prosessoidun lihan käyttösuositus ylittyy 79 %:lla miehistä

Noin 70 % sai kuitua alle suositusten

(Lähde: FinRavinto 2017 –tutkimus)
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Tarvitaan rakentavaa 
keskustelua 
ruokamurroksesta
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Esimerkkeinä:
- Ilmastoruokaohjelman Erätauko-dialogit 
- Maankäyttösektorin dialogit



Kestävä ruoka –dialogeissa kuultua
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Ruokapalvelut ruokamurroksen 
edelläkävijöinä
Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelmassa 
mukana:

- Arkea Oy
- HY/Tvärminnen eläintieteellinen asema
- Lempäälän kunnan ruokapalvelut
- Kymijoen Ravintopalvelut Oy
- Mikkelin ruoka- ja puhtauspalvelut
- Kaarea Oy
- Kajaanin Mamselli –liikelaitos
- Palmia
- Salon kaupungin ruoka- ja puhtauspalvelut
- Tuusulan kunnan ruokapalvelut
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Nurmi on erinomainen kasvi, mutta onko 
sille käyttöä muuta kuin rehuna? On!
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Iso osa viljasta 
menee rehuksi, 
voisiko suurempi 
osa mennä 
elintarvikkeeksi tai 
muihin 
käyttökohteisiin?
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Hiilestä kiinni –ohjelma & 
case hamppu

Kuva: Murtolan hamppufarmi Kuva: Transfarm



Miten ja millä rahoituksella 
kasviproteiinialaa vahvistetaan?
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Rahoitussuositukset kasviproteiinialan 
kasvattamiseksi, tässä nostoja
• Kasviproteiinialan koulutusohjelma
• Riskirahoitusinstrumentti uusien proteiinikasvien viljelyyn siirtymiselle
• Alkutuotannon ja teollisuuden tiiviimpi yhteistyö ja sopimustuotannon

kasvattaminen
• Start-upeille rahoitusta: varhaisen vaiheen start-uppien voi olla vaikeaa

saada rahoitusta ennen liikevaihdon kertymistä
• Temaattiset kasviproteiinialan yritysten esittelyt kansainvälisille ja kotimaisille

sijoittajille
• Rahoitusta kotimaiselle proteiini-isolaattitehtaalle
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Kiitos!
Hanna.mattila@gov.fi
@hsmattila
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