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Suomalaista ruokaa arvostetaan niin 
kotimaassa kuin maailmanlaajuisestikin. 

Tieto palvelee ruokajärjestelmää. 

Ruokakulttuuri on kilpailukyvyn 
voimavara. 

Ruokajärjestelmän toimijoiden yhteistyö 
perustuu vahvaan luottamukseen. 

Ruokajärjestelmä edistää kansallista 
kokonaiskestävyyttä. 



Visio 2040 

Ruokajärjestelmä edistää kansallista kokonaiskestävyyttä. 
• Suomalainen ruokajärjestelmä on kuluttajalähtöinen ja kysyntävetoinen.
• Ruokajärjestelmä edistää kansallista turvallisuutta sekä taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia

kokonaiskestävästi. 
• Toimijat ovat vastuullisia, uudistavia sekä palautumis- ja sopeutumiskykyisiä. 
• Ruokajärjestelmä käyttää niukkenevia resursseja tehokkaasti, toimii eettisesti ja oikeudenmukaisesti, 

noudattaa kiertotalouden periaatteita ja pitää huolta ilmaston, luonnon, vesien, maaperän sekä
ihmisten ja eläinten hyvinvoinnista. 

• Puhdas energia on laajasti käytössä. Ruokajärjestelmä on läpinäkyvä ja avoin. 



Visio 2040 
Suomalaista ruokaa arvostetaan niin kotimaassa kuin maailmanlaajuisestikin. 

• Epävarmuuksien lisääntyminen on nostanut ruuan arvoa ja arvostusta. Ruoka- ja ravitsemusturvasta sekä 
huoltovarmuudesta huolehtimisesta on tullut ensiarvoisen tärkeää.

• Ruuan valintaperusteet sekä hankinta- ja kulutustavat ovat monimuotoisia. Kuluttajien yksilölliset arvot sekä 
ympäristökestävyys nousevat valintakriteereiksi ja ohjaavat tarjontaa.  
 Suomen ruokajärjestelmä tuottaa vastuullisesti ruokaa omaan kulutukseen ja vientiin, huolehtii 

kriittisistä raaka-ainevaroista ja tuotantopanoksista sekä tarjoaa osaamista myös kansainvälisesti. 
 Palvelujen merkitys kasvaa. Terveellisten ja kestävien ruokavalintojen tukemisessa siirrytään 

valistuksesta valmennukseen sekä yksilötasolla että julkisten ruokapalvelujen kautta. 

Ruokakulttuuri on kilpailukyvyn voimavara. 
• Ruokakulttuuri on olennainen osa identiteettiä. Vahva ruokakulttuuri yhdessä ruuan arvostuksen nousun kanssa 

luovat perustan kilpailukykyiselle ruokajärjestelmälle.
• Kilpailukyky paranee arvoketjujen monipuolistumisen, rakennekehityksen, johtamistaitojen ja talousosaamisen 

kehittymisen, ammattimaisuuden, digitalisaation, innovaatioiden uusien teknologioiden ja kestävyyteen 
panostamisen ansiosta. 
 Kilpailukykyinen ruokajärjestelmä houkuttelee uusia toimijoita, työvoimaa ja investointeja.
 Vienti kasvaa merkittävästi.



Visio 2040 

Tieto palvelee ruokajärjestelmää. 
• Ruokajärjestelmän eri vaiheita koskevan tiedon keruun, analysoinnin ja hyödyntämisen periaatteista on sovittu. 
• Tutkimukseen ja innovaatioiden kehittämiseen panostetaan. 

 Tieto tuottaa arvoa kaikille ruokajärjestelmän toimijoille.
 Kestävyyshaasteisiin vastataan. 

Ruokajärjestelmän toimijoiden yhteistyö perustuu vahvaan luottamukseen. 
• Ruokajärjestelmän toimijat ovat tunnistaneet keskinäisriippuvuudet, yhteiset tavoitteet ja luottavat toisiinsa. 

Vuorovaikutus muiden sektoreiden kanssa on tärkeää.
• Ruokajärjestelmä on läpinäkyvä ja avoin. Politiikkaohjaus on kannustavaa ja johdonmukaista.

 Yhteistyöstä saadaan lisäarvoa. Yhteiset tavoitteet määritellään ja saavutetaan. Keskustelu on avointa. 
Toimialojen rajapinnoilla tapahtuva osaamisen kehittäminen ja innovaatiotoiminta ruokkivat yhteistyötä ja 
Suomen kilpailukykyä.  
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