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Tiivistelmä
Maa ja metsätalousministeriö, Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR ja VTT käynnistivät syksyllä
2020 hankkeen, jonka tavoitteena oli aktivoida kansallista toimijaverkostoa ja luoda
yhteistyömalli, kansallinen proteiiniklusteri, joka mahdollistaisi kasviproteiinituotteiden
tehokkaamman alkutuotannon, valmistamisen, jakelun ja käytön kehittämisen. Hankkeessa
hyödynnettiin Food and Beyond -ekosysteemiä, ja työ aloitettiin kokoamalla yhteistyöryhmä,
joka koostui monipuolisesti ruokasektorin eri toimialojen asiantuntijoista. Hankkeen aluksi
hahmotettiin kasviproteiinin arvoketjun suurimpia haasteita ennakkokyselyn avulla, johon
asiantuntijat antoivat näkemyksensä. Asiantuntijat osallistuivat myös kahteen työpajaan, joissa
työstettiin interaktiivista alustaa hyödyntäen sekä Suomen mahdollisuuksia että haasteita
kasviproteiiniarvoketjussa, ja erityisesti sitä, miten ja millaisen yhteistyömallin avulla voitaisiin
ratkoa tunnistettuja haasteita ja pullonkauloja. Asiantuntijoiden kanssa pohdittiin myös valitun
yhteistyömallin, proteiiniklusterin mahdollisia haasteita ja hahmoteltiin, miten yhteistyö
saadaan toimivaksi ja tavoitteet saavutettua. Klusteri on alustava toimintamuoto, koska se
mahdollistaa mukana olemisen myös kansainvälisessä EU:n klusteritoiminnassa.
Yhteenvetona voidaan todeta sekä ennakkokyselyn että työpajojen pohjalta, että
proteiiniklusterin suurimmiksi mahdollisuuksiksi koettiin uusien verkostojen, kumppanuuksien
ja ideoiden luonti, arvoketjun kannattavuuden lisääminen sekä kasviproteiinituotteiden
tunnettuuden ja kiinnostavuuden lisääminen. Lisäksi kansainvälisen viennin kasvattaminen
tunnistettiin yhteiseksi tahtotilaksi. Mahdollisiksi haasteiksi koettiin toimintaympäristön ja
resurssien mahdollinen muutos, toimijoiden väliset näkemyserot ja luottamuksen puute sekä
toimintamallin ja alustan mahdollinen vaikeakäyttöisyys.
Työpajojen tärkein anti oli yhteisen vision rakentaminen, jonka avulla VTT hahmotteli tiekartan
tulevalle yhteistyölle. Seuraavaksi luodaan selkeä toimintamalli, jonka yhtenä tavoitteena
proteiiniklusterissa on luottamuksen kasvattaminen toimijoiden välillä. Klusterin perustaminen
tapahtuu keväällä 2021 ja toiminnan tavoitteena on kehittää konkreettisia ratkaisuja visioon ja
tiekarttaan perustuen. Proteiiniklusterin toiminnan avulla on tarkoitus lisätä Suomen
potentiaalia kasvaa merkittäväksi kasviproteiinijalosteiden vientimaaksi. Hanke ja sen
tuloksena syntynyt proteiiniklusteri on myös tärkeä osa Suomen ilmasto- ja
hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamista, jossa ruokasektorin toimenpiteiden, mukaan
lukien kasviproteiinin omavaraisuuden nostaminen on olennaisessa roolissa.
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Esipuhe
Työtä vaihtoehtoisten proteiininlähteiden paremman käytettävyyden eteen on tehty ja tehdään
monessa tutkimus- ja kehityshankkeessa. Tässä hankkeessa lähdimme tarkastelemaan
proteiiniomavaraisuutta ja kasviproteiiniarvoketjun toimivuutta ekosysteeminäkökulmasta ja
rakentamaan yhteistyöverkostoa, joka edistäisi suomalaisten kasviproteiiniarvoketjujen
toimivuutta. Tavoitteemme oli avoimen yhteistyömallin luominen, jotta tieto ja
yhteistyömahdollisuudet olisivat yhdestä paikasta löydettävissä.
Tämän saman vision yhteistyön syventämisen hyödyistä allekirjoittivat myös maa- ja
metsätalousministeriö MMM, joka on rahoittanut hanketta, ja Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR,
jonka verkostot ja tietotaito ovat olleet suureksi hyödyksi työn etenemisessä. On ollut ilo nähdä,
kuinka paljon olemme jo lyhyessä ajassa saaneet mukaan eri tahoja ja havainneet kasvanutta
kiinnostusta proteiiniklusterin toimintaan. Toivomme tulevaisuudessa saavamme vielä
paremmin koko ketjun saman pöydän ääreen ja kehittämään alaa yhdessä samassa hyvässä
hengessä kuin syksyn työpajoissa on aloitettu. Kiitos kaikille, jotka ovat tähän mennessä
antaneet aikaa ja ajatusta hyvän toimintamallin rakentamiseen.

Espoo, 29.1.2021
Tekijät
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1. Tausta
1.1

Ruokajärjestelmä osana Suomen ilmasto- ja
hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamista

Maa- ja metsätalousministeriö on käynnistänyt vuonna 2020 ilmastoruokaohjelman, jota
vauhdittaa hallituksen tavoite tehdä Suomesta hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.
Ilmastoruokaohjelman
tavoitteena
on
edesauttaa
ruokajärjestelmän
muutosta
ilmastokestävämmäksi. Ilmastoruokaohjelman tavoitteena on kehittää sosiaalista,
taloudellista, ekologista ja kulttuurista kestävyyttä. Ruokasektori on kestävyys- ja
hiilineutraalisuustiekartoissaan määritellyt ensimmäisenä toimialana Suomessa koko
arvoketjun toimijoille toimenpiteet päästötavoitteiden saavuttamiseksi. Ilmastoruokaohjelma
keskittyy enemmän ketjuun pellon jälkeen. Hiilineutraalin ruokajärjestelmän perustana on
lisätä sesongissa olevien kasvikunnan tuotteiden ja kalan kulutusta, hyödyntää sivuvirrat ja
vähentää ruokahävikkiä sekä vähentää liha- ja maitotuotteiden kulutusta (MMM, 2020).
Kotimaista ruokajärjestelmää on vahvistettava, jotta ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa.
Tavoitteiden saavuttamiseksi koko ruokajärjestelmän on toimittava yhdessä.

1.2

Kasviproteiinin nykyasema Suomessa

Suomessa kasviproteiinin asema ruokaproteiinin lähteenä nousee kiihtyvällä vauhdilla, mutta
kasviproteiinivalmisteiden markkinat ovat vielä kehittymässä ja vienti on vähäistä (Heikkilä,
Rokka ja Tapiola 2019, Luke 2020b). Kotimaisista kasviproteiinin lähteistä määrällisesti suurin
on viljat (kuva 1) (Heikkilä, Rokka ja Tapiola 2019, Luke 2020b). Herneen ja härkäpavun
yhteenlaskettu osuus viljelykasvien tuotannosta oli 1,3% vuonna 2019. Palkokasvien
proteiinipitoisuus voi olla jopa nelinkertainen viljoihin verrattuna, ja ne sisältävät viljoihin
verrattuna yleensä enemmän välttämättömiä aminohappoja, minkä vuoksi palkokasvit ovat
erittäin potentiaalisia kasviproteiinivalmisteiden raaka-aineina.

Kuva 1. Tärkeimpien viljelykasvien satomäärien jakaantuminen Suomessa vuonna 2019
(Luke 2020b).
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Suomessa vuonna 2019 käytetyn kauran ja vehnän kokonaismäärästä (mukaan lukien
tuontivilja) meni rehukäyttöön keskimäärin noin 60% (Luke 2020a). Vuonna 2019 Suomessa
tuotettiin kauraa ja vehnää yhteensä 2,07 miljoonaa tonnia, ja rehukäytön osuus siitä oli 40 %.
Palkokasvien osalta asiasta ei ole luotettavaa tilastoa, mutta arvioiden mukaan rehukäyttöön
menee vielä isompi osuus kuin viljojen kohdalla. Vientiin meni noin kolmasosa sekä kauran
että vehnän tuotannosta Luke 2020a). Palkokasvien tuotantomäärät ovat kasvaneet
Suomessa viime vuosina. Toisaalta puheet palkokasvien viljelyn ja käytön lisäämisestä eivät
toistaiseksi heijastu merkittävästi markkinatilanteeseen (Makery Oy 2019).
Kun verrataan viljelykasvien kokonaistuotantoon, jalostettujen kasviproteiiniraaka-aineiden ja
-elintarvikkeiden volyymit Suomessa ovat varsin pieniä. Kasviproteiinivalmisteiden
kokonaisvolyymi oli vuonna 2017 Suomessa 0,85 miljoonaa kiloa ja sen on arvioitu nousevan
1,43 miljoonaan kiloon vuonna 2021. Kasviproteiinituotteiden markkinoiden arvoksi vuonna
2021 on arvioitu 31 miljoonaa euroa (Makery Oy 2019). Rehuissa kasviperäisen
täydennysvalkuaisen omavaraisuus Suomessa oli noin 24% vuonna 2018 (Niskanen ja Niemi,
2019). Kotimaisten proteiinikasvien satomäärien kasvu tukisi omavaraisuuden paranemista ja
mahdollistaisi kasviproteiinivalmisteiden tuotannon kasvun sekä markkinoiden kehittymisen ja
viennin lisääntymisen.

2. Kansallinen proteiiniklusteri
2.1

Tausta

Kansallinen proteiiniklusteri pohjautuu taustatyöhön, jota ovat tehneet Vilja-alan
yhteistyöryhmän (VYR) vetämä proteiinityöryhmä (Nordlund ja Vilppula, 2019), maa- ja
metsätalousministeriön (MMM) ilmastoruokaohjelma (MMM, 2020) sekä useat kansalliset
kasviproteiineihin ja ruokasysteemiin keskittyneet tutkimus- ja kehityshankkeet. Tähän
taustatyöhön pohjaten, ja Food and Beyond -ekosysteemin (www.foodandbeyond.eu)
osaamista ja työkaluja hyödyntäen MMM, VYR ja VTT käynnistivät syksyllä 2020 hankkeen,
jonka tavoitteena oli aktivoida kansallista toimijaverkostoa ja luoda yhteistyömalli, kansallinen
proteiiniklusteri, joka mahdollistaisi kasviproteiinituotteiden tehokkaamman alkutuotannon,
valmistamisen, jakelun ja käytön kehittämisen. Proteiiniklusterin tarkoituksena on vahvistaa
koko kasviproteiinin arvoketjua alkutuotannosta kuluttajalle luomalla monialainen verkosto,
joka sisältää toimijoita koko kasviproteiinin arvoketjun alueelta.

2.2

Toimeenpano

Kansallisen proteiiniklusterin kokoaminen aloitettiin lokakuussa 2020 asiantuntijaryhmän
kokoamisella ja suurimpien haasteiden selvityksellä ennakkokyselyn avulla. Asiantuntijaryhmä
koostui elintarviketeollisuuden ja -tutkimuksen sekä ruokapalveluiden ja alkutuotannon
edustajista. Marraskuussa 2020 pidettiin kaksi työpajaa, joissa asiantuntijat kokoontuivat
yhteen luokittelemaan haasteita ja keinoja haasteiden ratkaisemiseksi (kuva 2).
Ennakkokyselyssä
ja
työpajoissa
keskityttiin
elintarvikekäyttöön
tarkoitettuihin
kasviproteiineihin, koska ne ovat merkittävässä asemassa proteiiniomavaraisuuden ja sen
rakenteen kehittämisessä.
Ennen työpajoja osallistujia pyydettiin vastaamaan ennakkokyselyyn työpajojen tavoitteiden
asettamiseksi. Ennakkokyselyyn vastasi yhteensä 30 osallistujaa, joista suurin osa oli
elintarviketeollisuudesta tai tutkimuslaitoksista. Kyselyn perusteella suurimmiksi haasteiksi
koko arvoketjussa osoittautuivat alkutuotanto, raaka-aineen jatkojalostuksen puute ja
kulutustottumukset. Alkutuotannon haasteiden nähtiin johtuvan tuotannon alhaisesta
kannattavuudesta, viljelijöiden tietotaidon puutteesta sekä sopivien lajikkeiden puuttumisesta.
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Kuva 2. Proteiiniklusterin kokoamiseen tähtäävän hankkeen työskentelymalli.

Teollisuuden ongelmien koettiin johtuvan alkutuotannosta (kotimaista raaka-ainetta ei ole
saatavilla) ja raaka-aineen jatkojalostuksen puutteesta. Muita esille tuotuja ongelmia olivat
raaka-aineen kallis hinta ja puutteellinen laatu sekä tiedon puute saatavilla olevista toimijoista.
Kaupat ja ruokapalveluntarjoajat kokivat tarjolla olevan valikoiman olevan melko
runsaslukuinen, mutta tuotteet samankaltaisia, ja menekin olevan riittämätöntä. Lisäksi
vastaajista 43% oli sitä mieltä, että kasviproteiinituotteiden markkinointi ei ole riittävää.
Kulutustottumusten osalta suurimmiksi haasteiksi koettiin ruokien valmistuksen tietotaidon
puute, sekä tuotteiden maku, koostumus ja hinta (kuva 3).

Kuva 3. Ennakkokyselyn tulokset (N=30) haastavimmista ongelmista kuluttajien
kulutustottumuksissa.
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Työpajat järjestettiin marraskuussa 2020 ja työpajojen tavoitteiksi asetettiin: 1) tuoda yhteen
toimijoita ja määritellä millaisia sidosryhmiä klusteriin pitäisi kuulua, 2) tunnistaa yhteistyön
haasteita ja mahdollisuuksia ja 3) ideoida kasviproteiiniyhteistyömallia ja löytää keinoja
toimijoiden sitouttamiseen. Molemmissa työpajoissa oli noin 30 osallistujaa ja työpajoissa
käytettiin menetelmänä visuaalista Mural-työtilaa (www.mural.com), jossa jokainen osallistuja
pääsi osallistumaan ideointiin. Työpajassa pyrittiin käyttämään menetelmiä, jotka osallistavat
kaikki työpajan osallistujat. Tämä on ollut erityisesti virtuaalisissa työpajoissa haasteena.
Tehtävät johdattivat myös haasteiden ratkaisuun hakemalla analogioita muilta teollisuuden
aloilta ja auttoivat hahmottamaan asiaa monelta eri taholta. Työpajojen osallistujissa oli
hieman vaihtuvuutta, mutta suurin osa kutsutuista otti osaa molempiin työpajoihin.
Ensimmäisessä työpajassa määritettiin aluksi millaisia sidosryhmiä proteiiniklusteriin tulisi
kuulua ja jaettiin sidosryhmät ensi-, toissijaisiksi sekä tertiäärisiksi. Seuraavaksi pohdittiin
minkälaisia mahdollisuuksia ja haasteita klusteri voisi tarjota sidosryhmilleen. Työpajan lopuksi
valittiin neljä suurinta haastetta, joiden perusteella luotiin visioilmaisuja kehittämällä
kysymyksiä “Miten voisimme...”. Toisessa työpajassa valitsimme kaksi visioilmaisua
ensimmäisestä työpajasta, joiden pohjalta osallistujat alkoivat rakentaa konseptia
proteiiniklusterille.
Proteiiniklusterin muodostavat toimijat jaettiin ensisijaisiin, toimintaa tukeviin ja toimialaa
ylittäviin tahoihin (Kuva 4). Työpajan perusteella todettiin, että ensisijaisesti klusteriin pitäisi
kuulua tahot, joilla on merkittävä rooli arvoketjussa eli viljelijät, jatkojalostus, teollisuus ja
kuluttajat. Toimintaa tukeviin tahoihin sen sijaan kuuluisivat eri järjestöt, liitot ja rahoittajat.
Toimialaa ylittäviin ja markkinaa muokkaaviin tahoihin kuuluvat eri poliittiset, terveys- ja
ympäristöalan toimijat, viranomaiset, media, sekä liittyvät teollisuudet ja teknologiavalmistajat.
Toimijaverkoston kartoituksen jälkeen pohdittiin proteiiniklusterin mahdollisuuksia ja haasteita.
Klusterin mahdollisiksi haasteiksi koettiin toimintaympäristön ja resurssien mahdollinen
muutos, toimijoiden väliset näkemyserot ja luottamuksen puute sekä toimintamallin ja alustan
mahdollinen vaikeakäyttöisyys. Mahdollisuuksiksi nähtiin uusien verkostojen ja
yhteistyökumppanuuksien
luonti,
koko
arvoketjun
kannattavuuden
lisääminen,
kasviproteiinituotteiden kiinnostavuuden ja tunnettuuden lisääminen, uusien innovaatioiden ja
hankeideoiden synty, lisääntynyt tiedonjako ja viestintä sekä yleisesti lisääntynyt yhteistyö
koko arvoketjun toimijoiden välillä.
Proteiiniyhteistyömallin ideointi aloitettiin määrittelemällä visiolauseet: 1) ”Miten voisimme
mahdollistaa kotimaisen raaka-aineen kasvattamisen ja jalostamisen kannattavaksi?” ja 2)
”Miten voisimme kasvattaa kasviproteiinituotteiden markkinoita positiivisessa hengessä?”.
Visioiden pohjalta rakennettiin konsepti tulevalle proteiiniklusterille ja pohdittiin, miten konsepti
saadaan toimivaksi. Ensimmäisen visiolauseen pääratkaisuiksi osoittautuivat verkostojen
luonti koko arvoketjun eri toimijoiden välillä, sekä rahoituksen, viennin ja brändäyksen tärkeys.
Toisen vision, eli kasviproteiinien markkinoiden kasvattamisen osalta pohdittiin, että olisi
tärkeä lähteä haastamaan rohkeasti iskostuneita ajatus- ja toimintamalleja niin kotimaassa
kuin kansainvälisesti sekä ottaa kuluttajat ja myös kokit mukaan ideointiin. Konseptin luomisen
jälkeen selvitettiin vielä, mitä edellytyksiä sitoutumiselle on. Työpajaan osallistuneet kokivat,
että proteiiniklusteriin sitoutumisen edellytyksenä on vision ja toiminnan selkeys,
pitkäjänteisyys, innostavuus, hyvä fiilis, yhteistyömahdollisuudet, avoimuus ja tiedon
jakaminen.
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Kuva 4. Proteiiniklusteriin osallistuvat tahot. Primäärisellä tasolla ovat tärkeimmät toimijat
koko arvoketjussa pellosta pöytään. Sekundäärisellä tasolla ovat toimintaa tukevat tai sitä
tunnetuksi tekevät tahot. Tertiäärisellä tasolla ovat toimialaa ylittävät ja yleistä markkinaa
muokkaavat tahot.

2.3

Ehdotettu toiminnan muoto proteiiniklusterille

Taustaselvitysten ja työpajojen perusteella proteiiniklusterille on selkeästi olemassa tarve
yritysten, tutkimustahojen ja myös muiden sidosryhmien puolesta. Näin ollen esitetään, että
VYR, MMM ja VTT yhdessä proteiiniklusterin toimijoiden kanssa lähtevät kehittämään
toimintaa työpajojen tulosten pohjalta eteenpäin. Työ aloitetaan Food and
Beyond -ekosysteemin alla, koska sen lähtökohtana on ollut koko Suomen huomioiva
näkökulma, ja tämä tunnistettiin tärkeäksi myös hankkeen työpajoissa. Tarkoituksena on, että
Food and Beyond -ekosysteemin alle muodostetaan klusteri, joka keskittyy kasvi- ja
vaihtoehtoisten proteiinien koko arvoketjun toimialojen toimintaedellytysten vahvistamiseen.
Tässä työssä tärkeitä kumppaneita jatkossakin ovat VYR ja MMM sekä luonnollisesti
proteiinikentän toimijaverkosto pellolta pöytään. Food and Beyond on avoin kansallinen
ekosysteemi, jonka tarkoituksena on auttaa suomalaista ruokajärjestelmää kasvamaan ja
kehittymään kohti kestävää tulevaisuutta. Tärkeimpänä tehtävänä on mahdollistaa kasvua
tarjoamalla erilaisia yhteistyömuotoja nopeamman kehityksen saavuttamiseksi. Työtä ei tehdä
hankkeena, vaan ekosysteemillä on tavoitteena kehittää pitkäjänteisesti suomalaista
ruokajärjestelmää.
VTT valmistelee klusterisopimuksen yhdessä niiden tahojen kanssa, jotka haluavat mukaan
toimintaan. Klusteri on alustava toimintamuoto, koska se mahdollistaa mukana olemisen myös
kansainvälisessä EU:n klusteritoiminnassa. Klusterit ovat olleet EU:ssa käytettävä
rahoitusmuoto, jossa useasta EU-maasta koostuva konsortio hakee yhteistä rahoitusta.
Nykyiseen Horizon Europe -ohjelmaan siirryttäessä klusterirahoitusmuodon jatkuvuus ei ole
vielä varmistettu, mutta mikäli se jatkuu, tullaan hakuja avaamaan EU:n Farm to
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Fork -strategian mukaisiin haasteisiin. Kasvi- ja muiden vaihtoehtoisten proteiinilähteiden
käytön kasvattaminen on tämän strategian mukaista toimintaa.
Toimintamallin luonnissa on tavoitteena löytää luottamus toimijoiden kesken ja toimintamalli,
jossa kaikilla klusterin osallistujille on toiminnasta hyötyä. Toimintamallin luonnissa
hyödynnetään VTT:n ekosysteemiosaamista (Valkokari ym. 2020) ja -toimintatapoja.
Lähtökohtaisesti on ajateltu, että toiminnan resursointi tulee perustumaan klusterin jäsenten
omaan työpanokseen ja toiminnan kustannusten (esim. työpajat, viestintä, yhteistyöalusta)
kattamiseen vuosimaksulla. Tämä luonnollisesti vaatii jäseniltä sitoutumista klusterin
toimintaan, mutta tämä on myös tarkoitus: sitoutunut aktiivinen yhteistyöverkosto vie asioita
tehokkaasti eteenpäin. Isompiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin haetaan rahoitus sopivista
rahoitusinstrumenteista.

2.4

Klusterin toiminnan tavoitteet

Proteiiniklusterin tavoitteena on kasvattaa kasvi- ja muiden vaihtoehtoisten proteiinilähteiden
koti- ja vientimarkkinoita, ja näin ollen synnyttää proteiinituotannosta, tuotteista ja teknologiasta Suomelle merkittäviä vientituotteita. Samalla Suomen ruoantuotanto lähestyy
kestävyystavoitteitaan. Alkutuotannon haasteiden ratkaiseminen on tärkeässä roolissa
tavoitteen saavuttamisessa.
Proteiiniklusterin kokoamisen yhteydessä toteutetun ennakkokyselyn ja työpajojen pohjalta
voidaan todeta, että proteiiniklusterin suurimmiksi mahdollisuuksiksi ja tavoitteiksi koettiin
arvoketjun kannattavuuden lisääminen sekä kasviproteiinituotteiden tunnettuuden ja
kiinnostavuuden lisääminen. Vaikka ennakkokyselyssä ja työpajoissa keskityttiin
kasviproteiiniin,
tavoitteet
voidaan
yleistää
ilmastoruokaohjelman
mukaisesti
proteiiniomavaraisuuden parantamiseksi myös muille vaihtoehtoisille proteiininlähteille.
Työpajoissa kansainvälisen viennin kasvattaminen tunnistettiin yhteiseksi tahtotilaksi.
Vienninedistämiseen voidaan tehdä proteiiniklusterissa yhdessä toimenpiteitä, jotka eivät ole
kilpailulainsäädännön vastaisia. Kotimaisen raaka-aineen ja jalosteiden saatavuus sekä siihen
liittyvät haasteet ovat myös kaikkia koskettava asia, johon halutaan ratkaisuja. Näin ollen
tärkeä tavoite on mahdollistaa kasviproteiinituotteiden tehokkaampi alkutuotanto,
valmistaminen, jakelu ja käyttö.
Proteiiniklusterin toiminnan tavoitteena on myös kerätä tietoa, jotta tutkimustieto, tapahtumat
ja avoimet julkaisut olisivat kaikkien helposti löydettävissä. Tällä hetkellä tiedon saamiseksi
yritysten toimijoiden on täytynyt olla hyvin verkostoituneita ja tietää mistä tieto on saatavilla.
Tämä on saattanut olla esteenä etenkin pienemmille ja juuri aloittaneille toimijoille.
Suurimpana haasteena työpajoissa koettiin luottamuksen puute, ja siksi yhtenä tavoitteena
proteiiniklusterissa on luottamuksen kasvattaminen toimijoiden välillä sekä luottamusta
herättävä/ kasvattava toimintamalli. Jotta tietoa voidaan jakaa, pitää olla luottamus siihen, että
tämä tuottaa enemmän hyötyä kuin tiedon pitäminen itsellään: jakamalla saa enemmän kuin
antaa.
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3. Tiekartta ja toimintasuunnitelma proteiiniklusterin tavoitteiden
saavuttamiseksi
3.1

Tiekartta

Proteiiniklusterin tavoitteiden saavuttamiseksi on hahmoteltu taustaselvitysten ja työpajojen
perusteella tiekartta (kuva 5), joka toimii lähtökohtana klusterin toiminnalle. Ensimmäisessä
vaiheessa eli kehitysvaiheessa 2021 sitoutetaan toimijat mukaan klusterin vision
tavoittelemiseen. Klusterin toimijoiden kanssa tehdään tarkempi ja yksityiskohtaisempi
tiekartta, joka mahdollistaa tavoitteiden saavuttamisen ja jota lähdetään yhdessä
toteuttamaan. Ensimmäisen kahden vuoden aikana toiminta keskittyy haasteiden
tunnistamiseen sekä ratkaisumallien etsimiseen ja niiden toteuttamiseen. Tarkoituksena on
tehdä nopeita kokeiluja sekä konkreettisia toimenpiteitä toiminnan alusta lähtien. Haasteet
perustuvat työpajoissa jo tunnistettuihin haasteisiin, mutta myös uusia haasteita tunnistetaan
kansallisen ja globaalin markkinan sekä toimintaympäristön kehittyessä.
Klusterin vakiintumisvaiheessa 2022–2025 toiminta on jo osittain vakiintunutta ja voidaan
lähteä hakemaan kasvua toiminnalle. Yleensä tässä vaiheessa mietitään, mitä muita tahoja
tarvitaan toimintaan mukaan (esimerkiksi kansainväliseltä kentältä), jotta visiot ja ratkaisumallit
kaikille haasteille saavutetaan. Samanaikaisesti mietitään toiminnan kehittämistä ja haetaan
jatkuvasti uusia haasteita kasvun turvaamiseksi. Esimerkiksi onko meillä oikeat raaka-aineet
ja teknologiat käytössä? Onko tulevaisuuskuvissa jotain sellaista mihin pitäisi reagoida? Onko
tutkimuskentässä jotain uutta mihin pitäisi keskittyä ja panostaa?
Klusterin lähestyessä alkuperäisen vision saavuttamispistettä, tulee keskittyä tulevaisuuden
vision luomiseen. Tässä vaiheessa vuosina 2025–2030 yleensä yhteistyö muuttaa muotoaan
ja toimintamalli kehittyy tai syntyy useita uusia toimintamalleja. Tulevaisuuksia on
hahmotettava ja tutkittava, jotta toimintaympäristön muutokset eivät pääse yllättämään. Tällä
hetkellä on nähtävissä, että kasviproteiinituotteiden kasvu ja kehitys jatkuvat tasaisena, mutta
yksi klusterin tehtävistä on toimia tulevaisuuden silminä, koska mikään trendi ei jatku
sellaisenaan, vaan kehittyy ja muuntautuu jatkuvasti.
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Kuva 5. Proteiiniklusterin tiekartta.

3.2

Toimintasuunnitelmaehdotus vuodelle 2021

Toimenpide-ehdotukset vuodelle 2021 on esitetty taulukossa 1. Ensimmäiseksi tehdään
klusterin toimijoiden kesken sopimus, jossa mm. määritetään toiminnan laajuus. Sopimuksen
laatimisesta ja neuvotteluista toimijoiden välillä vastaa VTT. Viestintäsuunnitelma on tärkeä
työkalu tavoitteiden saavuttamiseksi. Viestinnän ensimmäiset painopisteet, tavoitteet ja keinot
sovitaan yhteisessä tapaamisessa. Viestinnässä tullaan hyödyntämään yhteistyöalustaa, joka
tulee aukeamaan kevään aikana Food and Beyond -nettisivuille omaksi erilliseksi
jäsenosiokseen. Alustan avulla pystytään aktiivisesti viestimään toiminnasta, ja sen avulla
jäsenet voivat keskustella, jakaa tietoa ja ideoida. Alusta kokoaa koko ketjun avoimet haasteet,
resurssit ja osaamiset samaan paikkaan. Tämä helpottaa yhteistyökumppanien löytämistä niin
tutkimuksen, tuotannon kuin viljelyn osalta.
Projektiaihioiden tai nopeiden kokeilujen aiheet päätetään työpajassa, jossa jatkokehitetään
tunnistettuja haasteita konkreettisiksi toimiksi. Syksyllä järjestetään seminaari tai webinaari
(riippuen turvallisuustilanteesta), jonka tarkoituksena on kertoa toiminnasta ja hakea uusia
ideoita inspiroivien puhujien ja verkostoitumisen kautta. Projektien ja kokeilujen aloitus
tehdään heti, kun ensimmäiset ideat saadaan jalostettua toiminnaksi. Vuoden lopussa tehdään
toimintasuunnitelma vuodelle 2022 co-creation -työpajan avulla.
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Taulukko 1. Toimenpide-ehdotukset vuodelle 2021.
Toimenpide

Toteutustapa

Milloin

Toteuttajat

Ehdotus
rahoittajaksi

Klusterisopimus

Neuvottelut

Q1

VTT

VTT

Viestintäsuunnitelma

Työpaja/
tapaaminen

Q1

VTT, MMM &
VYR

Yritykset, MMM

Yhteistyöalustan perustaminen ja
ylläpito

Digitaalinen
ratkaisu

Q2

Food & Beyond

Proteiiniklusterin
jäsenmaksu,
VTT, MMM

Projektiaihioiden luominen

Työpaja

Q2

Proteiiniklusterin
jäsenet

Proteiiniklusterin
jäsenmaksu

Tiedonjako ja koulutus
vaihtoehtoisiin proteiineihin ja uuselintarvikelainsäädäntöön liittyen

Työpaja/
webinaari

Q2

Food & Beyond

Proteiiniklusterin
jäsenmaksu

Vaikuttavuuden lisääminen,
toimijoiden sitouttaminen

Seminaari/
webinaari

Q3

Food & Beyond

Proteiiniklusterin
jäsenmaksu

Projektien käynnistäminen

Hankerahoitus

Q3

Projektiryhmä

Projektiryhmä

Toimenpiteiden tarkentaminen
vuodelle 2022

Työpaja

Q4

Proteiiniklusterin
jäsenet

Proteiiniklusterin
jäsenmaksu

4. Johtopäätökset/ Yhteenveto
Tämän hankkeen tavoitteena oli vauhdittaa kansallista yhteistyötä kasviproteiiniarvoketjujen
edistämiseksi. Hankkeessa hyödynnettiin Food and Beyond -ekosysteemiä ja luotiin perusta
kansalliselle proteiiniklusterille. Työ aloitettiin ennakkokyselyn avulla, jonka jälkeen
asiantuntijat osallistuivat kahteen työpajaan, joissa määriteltiin Suomen mahdollisuudet ja
haasteet kasviproteiiniarvoketjussa, ja erityisesti sitä, miten ja millaisen yhteistyömallin avulla
voitaisiin ratkoa tunnistettuja haasteita ja pullonkauloja.
Proteiiniklusterin
suurimmiksi
mahdollisuuksiksi
nostettiin
uusien
verkostojen,
kumppanuuksien ja ideoiden luonti, arvoketjun kannattavuuden lisääminen sekä
kasviproteiinituotteiden tunnettuuden ja kiinnostavuuden lisääminen, myös kansainvälisesti.
Haasteiksi tunnistettiin muun muassa mahdolliset toimijoiden väliset näkemyserot ja
luottamuksen puute, resurssihaasteet, sekä alustan mahdollinen vaikeakäyttöisyys.
Tunnistetut mahdollisuudet ja haasteet sekä hankkeessa luodut visiolauseet: 1) ”Miten
voisimme mahdollistaa kotimaisen raaka-aineen kasvattamisen ja jalostamisen
kannattavaksi?” ja 2) ”Miten voisimme kasvattaa kasviproteiinituotteiden markkinoita
positiivisessa hengessä?” ohjaavat toimintamallin rakentamista sekä sisällönluomista
käynnistyvälle proteiiniklusterille. Työn avulla rakennettiin myös tiekartta tulevalle yhteistyölle.
Klusteri perustetaan ja toimita käynnistetään vuonna 2021, tavoitteena kehittää konkreettisia
ratkaisuja visioihin ja tiekarttaan perustuen. Proteiiniklusterin toiminnan avulla on tarkoitus
lisätä Suomen potentiaalia kasvaa merkittäväksi kasviproteiinijalosteiden vientimaaksi.
Yhteistyö on myös tärkeä osa Suomen ilmasto- ja hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamista,
sillä kasviproteiinin omavaraisuuden nostaminen on tässä olennaisessa roolissa.
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