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4. HOUKUTTELEVAT PALKOKASVIELINTARVIKKEET EDISTÄVÄT PALKOKASVIEN KÄYTTÖÄ 

Hankkeen nimi ja lyhenne: Palkokasveilla kohti kestävää ruokajärjestelmää ja terveyttä (Leg4Life) 

Konsortiojohtaja: Anne-Maria Pajari (Helsingin yliopisto) 

1. Vaikuttavuustavoite 

Leg4Life-hankkeen päätavoitteena on saada aikaan palkokasvien tuotantoa ja käyttöä lisäämällä laaja yhteiskunnallinen 

muutos kohti kestävää ja ilmastoneutraalia ruokajärjestelmää, joka edistää väestön terveellistä ruokavaliota ja siten vä-

hentää elintapasairauksien riskitekijöitä ja yleisyyttä. Tässä vaikuttavuuskertomuksessa keskitytään siihen, miten kehi-

tetään flavoriltaan (aromi ja maku) ja rakenteeltaan kuluttajia miellyttäviä palkokasvituotteita ja -aineksia (työpaketti 2) 

ja miten kuluttajat saadaan valitsemaan palkokasveista valmistettuja ruokia lautasilleen (työpaketti 4). Tavoitteenamme 

on erilaisia prosessointiteknologioita uudella tavalla yhdistellen parantaa palkokasvipohjaisten elintarvikkeiden aistinva-

raista laatua. Kuluttajien parissa tehtävillä tutkimuksilla on tavoitteena selvittää tekijöitä, jotka vaikuttavat palkokasveista 

valmistettujen elintarvikkeiden hyväksyttävyyteen ja löytää toimivia keinoja edistää palkokasvien elintarvikekäyttöä yh-

teiskunnassa. 

Tavoitteen tutkimuksellinen ja yhteiskunnallinen tausta  

Palkokasvien käytön lisääminen ruokavaliossa tuo terveysetuja, mutta haasteena on saada kuluttajia muuttamaan ruoka-

tottumuksiaan. Tämän hetken keskeisimmät kulutustrendit, kuten ympäristötietoisuus, kotimaisuus, hyvinvointi ja ter-

veellisyys, tukevat palkokasvien käytön lisäämistä. Ruokatottumusten muuttaminen on kuitenkin hidasta ja vaikeaa, sillä 

meillä on taipumus pysytellä totutuissa elintarvikkeissa. Leg4Life-tutkimuksen mukaan suomalaiset käyttävät palkokas-

veja vähän (12–13 g/pv) ja eniten syödyt palkokasvituotteet ovat perinteinen hernekeitto ja vihreät pavut. Palkokasvien 

käytön tuntuva lisääminen edellyttääkin houkuttelevien ja maittavien tuotteiden kehittämistä niin tavallisten kuluttajien 

kuin ateriapalveluidenkin käyttöön.  

Kuluttajille tärkeitä ruoanvalinnan tekijöitä ovat elintarvikkeen flavori ja rakenne. Palkokasveille usein ominainen pa-

pumainen flavori ei miellytä kaikkia kuluttajia, ja osa aistii kasviproteiinituotteet karvaan makuisina. Elintarviketekno-

logian kehitys on kuitenkin mahdollistanut uudenlaisten rakenteiden kehittämisen kasviproteiineista, joilla on luonnos-

taan verrattain heikot teknologiset ominaisuudet. Erilaisten prosessointien avulla kasviproteiineista voidaan valmistaa 

esimerkiksi kuitumaisia, pureskeltavia rakenteita, jotka soveltuvat sellaisinaan korvaamaan lihatuotteita tutuissa ruoissa. 

Markkinoille onkin tullut viime vuosina paljon uusia palkokasvituotteita, joissa raaka-aineena on joko härkäpapu- tai 

herneproteiini. Ne auttavat osaltaan nykykuluttajaa lisäämään palkokasvipohjaisten elintarvikkeiden käyttöä. 

Tiedotuskampanjoilla on todettu olevan vähäinen vaikutus kannustettaessa ihmisiä vähentämään lihan ja lisäämään 

palkokasvien kulutusta. Tiedottamisen lisäksi on tarpeen käyttää muitakin keinoja, kuten muutoksia valinta-arkkitehtuu-

rissa ja tuuppausta. Näillä toimenpiteillä tulisi saada kuluttaja valitsemaan tavoiteltava vaihtoehto automaattisesti, ilman 

aktiivista päätöksentekoprosessia.    

2. Mitä ohjelman tavoitetta vaikuttavuuskertomus käsittelee? 

Tämä Leg4Life-hankkeen elintarvikkeiden kehittämiseen ja ruoan kuluttamiseen keskittyvä vaikuttavuuskertomus kä-

sittelee FOOD-ohjelman tavoitetta muuttaa kulutus- ja ruokailutottumuksia niin, että ne edistävät hyvää ravitsemusta, 

terveyttä ja ruokajärjestelmän kestävyyttä. 

3. Keinot 

Leg4Life tavoittelee koko väestön kattavaa, huomattavaa lisäystä palkokasvien käyttöön tutkimalla palkokasvien pro-

sessointimenetelmiä ja keinoja edistää palkokasvien kulutusta, tekemällä yhteistyötä sidosryhmien kanssa sekä viesti-

mällä hankkeen tuloksista. Houkuttelevat, maistuvat ja kulutustapoihin sopivat palkokasvielintarvikkeet ovat edellytys 

sille, että kuluttajien osto- ja ruokailukäyttäytymisessä voi tapahtua muutoksia. Keräsimme Leg4Lifen Papumies-inter-

ventiossa (työpaketti 3) osallistujien kokemuksia tutkimuksessa jaetuista kaupallisista palkokasvituotteista. Tuotteet ja-

koivat mielipiteitä: osa tuotteista miellytti tutkittavia ja niitä pidettiin helppokäyttöisinä, mutta tuotteiden makumaailmaa 

pidettiin osin myös tylsänä ja ”laitosmaisena”. Palkokasvituotteiden kehityksessä on tämänkin perusteella vielä tehtävää. 

Palkokasvit eroavat monilta ominaisuuksiltaan esimerkiksi viljoista elintarvikkeiden raaka-aineena. Tämän vuoksi 

elintarviketeollisuuden tuotekehityksen tueksi tarvitaan tutkittua tietoa erilaisten prosessointimenetelmien vaikutuksista 

palkokasvituotteiden rakenne- ja makuominaisuuksiin. Olemme tutkineet märkäekstruusiota kuitumaisten, pureskelta-

vien rakenteiden tuottamiseen käyttäen monipuolisesti erilaisia palkokasvivalmistusaineita ja havainneet, että palkokas-

vielintarvikkeiden valmistuksessa on tärkeää erilaisten valmistusaineiden yhdistely tasapainoteltaessa hyvän rakenteen, 

miellyttävän flavorin, ravitsemuksellisen laadun ja kuluttajien hyväksynnän välillä. Märkäekstruusiolla voidaan tuottaa 
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kuitumaisia, pureskeltavia rakenteita käyttäen palkokasvivalmistusaineita (jauhot, proteiinikonsentraatit ja -isolaatit) 

seoksina, joissa proteiinipitoisuus on vähintään 40 %. Tutkimme parhaillaan, miten tärkkelyspitoisuuden suureneminen 

vaikuttaa kuitumaiseen herneproteiinirakenteeseen tuotteessa. Härkäpapuproteiinikonsentraatista valmistimme myös to-

fun kaltaista tuotetta, jonka rakenteesta saa pehmeämmän tai kiinteämmän käyttämällä erilaisia saostusaineita. Yhdis-

tämme teknologista ja aistittavan laadun tutkimusta löytääksemme keinoja, joiden avulla voidaan vähentää papumaista 

makua ja karvautta näissä rakenteissa. Teemme yhteistyötä muiden kasviproteiinihankkeiden (mm. Business Finlandin 

rahoittaman EXPRO-hankkeen) kanssa kasviproteiinituotteiden aistittavan laadun kehittämiseksi kuluttajille mielui-

saksi. Erityisesti perehdymme härkäpavun flavorihaasteisiin ja haemme teknologisia keinoja niiden poistamiseen. 

Leg4Lifessa toteutettiin Helsingin yliopiston (HY) ja Luken tutkijoiden yhteistyönä syksyllä 2020 laaja kysely, jossa 

selvitettiin suomalaisten kuluttajien asenteita palkokasvielintarvikkeita kohtaan (työpaketti 4). Kysymykset koskivat 

mm. ruokailutottumuksia, palkokasveihin liittyviä mielikuvia ja käytön rajoitteita, palkokasvien ja muiden kasviproteii-

nien käyttöä sekä vastaajien yleisiä elämänarvoja. Kyselyn tulosten mukaan palkokasvituotteiden käyttöä rajoittivat eni-

ten niiden tuntemattomuus, kalleus ja epämiellyttävä maku, mikä korostaa Leg4Lifessa tehtävän elintarvikekehityksen 

tärkeyttä. Tuotekehityksen kannalta kiinnostava havainto oli myös se, että palkokasvielintarvikkeiden lihankaltaisuuden 

tärkeys jakoi kuluttajien näkemyksiä: 27 % piti tätä tärkeänä ominaisuutena, kun taas 40 % ei vaatinut lihankaltaisuutta. 

Vastaajista lähes puolet ei käyttänyt lainkaan kasviproteiinituotteita, kolmasosa käytti niitä vähintään kuukausittain. Ku-

lutus oli vähäisempää iäkkäämmillä, miehillä, matalasti koulutetuilla ja heikon taloudellisen tilanteen omaavilla, mutta 

selkeitä alueellisia eroja emme havainneet. Arvoista hyväntahtoisuuden ja virikkeellisyyden kannattaminen yhdistyivät 

suurempaan palkokasvituotteiden kulutukseen, kun taas perinteiden ja mielihyvän arvostaminen vähäisempään kulutuk-

seen. 

Toteutamme ravintolaympäristöissä interventioita syksyllä 2022 (kahdessa varuskuntaruokalassa yhteistyössä Leijona 

Cateringin kanssa) ja vuonna 2023 (SOK Maran ruokapalvelujen ravintoloissa). Näissä tutkimme uusien palkokasvi-

pohjaisten reseptien hyödyntämistä ja hyväksyttävyyttä. Kartoitamme sekä ruokailijoiden suhtautumista että ruokakäyt-

täytymisen muutosta (annoskoko ja -myynti sekä ruokahävikki) tilanteissa, joissa liha korvataan osittain tai kokonaan 

palkokasvipohjaisilla tuotteilla. Interventioissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan Leg4Lifessa kehitettyjä palko-

kasvituotteita, joilta vaadittavista ominaisuuksista on järjestetty hedelmällisiä keskusteluja työpakettien välillä ja ruoka-

palveluyritysten kanssa. Lupaavia tuoteaihioita on kehitetty märkäekstruusion avulla hyödyntäen aistinvaraisen tutki-

muksen tuloksia tuotteiden ominaisuuksista ja miellyttävyydestä.  

Tutkimuksen, ravitsemusneuvonnan, elintarviketeollisuuden, hallinnon ja erilaisten hanketoimijoiden yhteistyötä tar-

vitaan palkokasvien käytön esteiden purkamiseksi monella eri rintamalla samanaikaisesti. Tähän hyödynnämme mm. 

Leg4Lifen pyöreän pöydän keskusteluita sekä FOOD-ohjelman Toimintavarmaan ruokajärjestelmään -prosessia. Hel-

mikuussa 2020 järjestettyyn pyöreän pöydän keskusteluun osallistuivat ravitsemus- ja terveyssektorin sidosryhmät edus-

taen ministeriöitä (sosiaali- ja terveysministeriö STM, maa- ja metsätalousministeriö MMM), viranomaisia (Valtion ra-

vitsemusneuvottelukunta VRN, Ruokavirasto), ravitsemusalan asiantuntijoita (Ravitsemusterapeuttien yhdistys RTY), 

potilasjärjestöjä (Sydänliitto, Diabetesliitto), kansalaisjärjestöjä (Martat) ja Leg4Life-tutkijoita kaikista työpaketeista. 

Keskustelussa esiin nousivat kasviproteiinipohjaisten tuotteiden ravintosisällön lisäksi kuluttajakäyttäytymisen murros 

ja ruokapalveluiden merkitys. Leg4Life tekee sidosryhmineen yhteistyötä elintarviketeollisuuden kanssa siten, että tuot-

teiden koostumus ja niitä hyödyntävät reseptit tukisivat nykyistä paremmin terveyttä edistävän ruokavalion toteuttamista. 

Elokuussa 2021 järjestetyssä pyöreän pöydän keskustelussa teemana oli elintarvikkeiden prosessointi etenkin rakenteen 

ja flavorin näkökulmasta. Tilaisuuteen osallistui edustajia kahdeksasta suomalaisesta yrityksestä. Hankkeessa tehtävän 

tutkimuksen eduiksi luettiin käytännönläheisyys yhdistettynä vahvaan tieteelliseen pohjaan ja innovaatioiden rakenta-

minen innovaatioiden päälle. Keskustelua syntyi etenkin kotimaisten palkokasvivalmistusaineiden vähäisyydestä ja 

vientimarkkinoiden mahdollisuuksista. Uusien kasviproteiinituotteiden nousu on vielä hidasta, ja uutuudet keskittyvät 

aluksi tyypillisesti snack-tuotteisiin, mutta Suomi voisi olla edelläkävijä härkäpavun prosessoinnissa. Seuraavat pyöreän 

pöydän keskustelut samojen sidosryhmien kanssa jatkuvat 2023. 

Leg4Life pyrkii edistämään palkokasvien käyttöä myös kotitalouksissa. Maaliskuussa 2022 teimme yhteistyössä Mart-

taliiton kanssa Papuja pöytään pallon parhaaksi -papureseptivihon, joka sisältää myös palkokasvien esikäsittelyohjeet ja 

vinkkejä niiden käytön lisäämiseksi. Maakuntien Marttapiirit voivat halutessaan käyttää reseptivihkoa kurssiaineisto-

naan. Lisäksi jo aiemmin julkaisimme Leg4Lifen nettisivuilla palkokasvien käyttöön innostavan reseptikokoelman sekä 

kokkausvideoita Youtubessa. Leg4Life osallistui huhtikuussa 2022 Kevätmessuille, joiden yhteydessä jaoimme tietoa 

palkokasvien tuotannon ja käytön hyödyistä ympäristölle ja terveydelle sekä pilotoimme palkokasviruokien 

https://www.vttresearch.com/fi/uutiset-ja-tarinat/kansainvalisesti-kilpailukykyista-kasviproteiineihin-perustuvaa-ruokaa-suomesta
https://www.leg4life.fi/wp-content/uploads/2022/03/Papuresepteja_Leg4Life_3_2022_valmis.pdf
https://www.leg4life.fi/palkokasviresepteja/
https://youtube.com/playlist?list=PLS6vHH1dZNtWlQO2fHYSTEU-e4Pwf3qmr
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aistinvaraisen arvioinnin tutkimuksen tekoa messuympäristössä. Tämä pilotti myös havainnollisti messuvieraille aistin-

varaista tutkimusta käytännössä. 

Palkokasvien merkitys hyvän ravitsemuksen ja terveyden edistäjinä on ollut esillä myös sidosryhmille suunnatuissa 

seminaariesityksissä kuten Creating value from legumes -webinaarissa ja Toimintavarmaan ruokajärjestelmään -we-

binaarissa marraskuussa 2020. Maukkaiden papuelintarvikkeiden tuotantoa ja ihmisten käyttäytymistä ruokavalintojen 

äärellä on käsitelty syksyllä 2020, 2021 ja 2022 suurelle yleisölle suunnatussa Papuja pallon parhaaksi -yleisöluentosar-

jassa. Näiden luentosarjojen esitysten tallenteet ovat saatavilla Youtubessa parantaen tilaisuuksien vaikuttavuutta. Jär-

jestimme usean muun hankkeen kanssa huhtikuussa 2021 Parempaa papua pöytään kotimaasta -webinaarin, jossa käsi-

teltiin myös palkokasvien prosessointia. Esittelimme itse hanketta sekä ensimmäisiä ravitsemukseen liittyviä tuloksia 

alan kansainvälisille tutkijoille joulukuussa 2020 pidetyssä pohjoismaisessa ravitsemuskongressissa (12th Nordic Nutri-

tion Conference). Hankkeemme oli myös mukana järjestämässä keväällä 2021 kansainvälistä Environmental Sustaina-

bility of Food Systems and Diets -symposiumia yhdessä FOOD-ohjelman JustFood-hankkeen kanssa. Keväällä 2021 

järjestettiin Ravitsemusterapeuttien yhdistyksen kevätkoulutuspäivä Leg4Life-teemalla. Osana suurta kansainvälistä 

kongressia "35th EFFoST International Conference 2021" (Lausanne, Sveitsi) järjestimme marraskuussa oman session 

aiheesta "LeguComf and Leg4Life present: Towards innovative legume-based foods". Katoimme neljässä esityksessä ja 

yhteenvetokeskustelussa niin kuluttajakysymyksiä kuin palkokasvielintarvikkeiden kehityksen haasteitakin. Järjes-

timme elokuussa 2022 EXPRO-hankkeen kanssa elintarvikealan toimijoille suunnatun seminaarin ’Innovations in plant-

based protein alternatives: A seminar dedicated to Finnish ecosystem’. 

 

Leg4Life-hankkeessa tunnistetut vaikuttavuuspolut elintarvikekehityksen, ravitsemuksen ja terveyden osalta: 

Vaikuttavuuspolku Tärkeimmät sidosryhmät Vaikuttamisen kohteet ja 

väylät 

Visio 

Palkokasvien prosessointi 

ja palkokasvielintarvik-

keiden kehittäminen 

Rehu- ja elintarviketeolli-

suus, ruoka-alan pk-yrityk-

set, ruokapalvelut 

Elintarvikeyritysten ja ruoka-

palveluiden tuotekehitys, uudet 

palkokasvituotteet 

Palkokasvit ovat osa 

jokapäiväistä, terveel-

listä ruokavaliota; 

palkokasvit korvaa-

vat ruokavaliossa pu-

naista ja prosessoitua 

lihaa; lihan kulutus 

pienenee nykyisten 

ravitsemus-suositus-

ten tasolle 

Palkokasvien käytön vai-

kutukset ihmisen ravitse-

mukseen ja terveyteen 

Terveysjärjestöt, STM, Val-

tion ravitsemusneuvottelu-

kunta, Ruokavirasto, elintar-

viketeollisuus 

Kansalliset ravitsemussuosi-

tukset, kansallinen sovellutus 

planetaarisesta ruokavaliosta 

Palkokasvien kuluttajahy-

väksyntä 

Kotitalousneuvonta, kulutta-

jajärjestöt, ruokapalvelut, 

elintarviketeollisuus 

Kuluttajien käyttäytyminen, re-

septiikka, laaja palkokasvituot-

teiden valikoima, valintamuo-

toilu, ruokakurssit, ravintolain-

terventiot 

4. Havainnot konkreettisista vaikutuksista 

Leg4Life on verkostoitunut tiiviisti palkokasviketjun yritysten, ruokapalveluiden ja järjestöjen kanssa, ja käymme toi-

mijoiden kanssa aktiivisesti keskusteluita siitä, miten voimme yhdessä edistää palkokasvielintarvikkeiden tuotantoa ja 

kulutusta Suomessa. Kasviproteiiniklusterin perustaminen Suomeen etenee, ja se voi tarjota erinomaisen alustan viestiä 

palkokasvien ravitsemus- ja terveysvaikutuksista vaikuttaen siten laajasti erilaisiin sidosryhmiin virkamiehistä elintarvi-

keteollisuuteen. Olemme myös käyneet keskusteluja MMM:n virkamiesten kanssa siitä, miten julkisten tahojen järjes-

tämään joukkoruokailuun saataisiin lisää kasviproteiinipohjaisia ateriavaihtoehtoja ja millä toimenpiteillä asiaa voitaisiin 

edistää. Tämä on tärkeää, sillä ruokapalvelut, kuten ravintolat ja työpaikkaruokalat, muokkaavat Suomessa keskeisesti 

väestön ruokakäyttäytymistä. Ruokapalvelut ja joukkoruokailujen toteuttajat pyrkivät lisäämään kasvisruoan ja kasvi-

proteiinien tarjontaa runsaasti. On kuitenkin esitetty huolia siitä, että kasvisruokaa menisi ruokahävikkiin etenkin lautas- 

tai tarjoiluhävikkinä. Leg4Life-hankkeen tutkimustyö tuottaa vastauksia tähän kysymykseen mm. syksyllä 2022 ja 

vuonna 2023 toteutettavien ravintolainterventioiden avulla ja antaa myös konkreettisia neuvoja siitä, miten ruokailuym-

päristön hienovaraisella muokkaamisella voidaan tuupata kuluttajakäyttäytymistä toivottuun suuntaan. 

Elintarvikeyritysten tiedon tarve palkokasvien prosessoinnista on suuri, mistä on osoituksena se, että nämä tahot toi-

voivat pyöreän pöydän keskustelutilaisuuksia järjestettävän palkokasvielintarvikkeiden tuotannosta jopa kaksi kertaa 

vuodessa. Yritykset ovat myös tarjonneet uudentyyppisiä muokattuja raaka-aineita testattaviksi rakenteen muokkaami-

sessa ja flavorin parantamisessa. Useita palkokasvielintarvikkeissa käytettyjä valmistusaineita, kuten proteiini-isolaatteja 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLS6vHH1dZNtUjuY24x8gi3UC538JwLYB3
https://www.effost.org/insights/publications/public+documents/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=2146136
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ja -konsentraatteja, joudutaan hankkimaan ulkomailta, sillä Suomesta niiden valmistus puuttuu. Ainoastaan härkäpavusta 

on saatavilla muutama tuote. Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen asettama työryhmä totesi lokakuussa 2020 

julkaistussa Kestävä elvytys – kohti koronakriisistä toipuvaa, menestyvää ja ekologisesti kestävää Suomea -raportissaan, 

että kotimaisen kasviproteiinituotannon kasvun pullonkaulana on kotimaisen palkokasvivalmistusaineteollisuuden puut-

tuminen arvoketjusta alkutuotannon ja elintarviketeollisuuden väliltä. Työryhmä ehdotti 15 milj. euron investointitukea 

palkokasviproteiinien kehittämiseen kasviproteiiniarvoketjun vahvistamiseksi. Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan aiheut-

taman kriisin vuoksi eurooppalaisen kasviproteiinituotannon lisäämiseen on tällä hetkellä erittäin vahva tahtotila. Maa-

liskuussa 2022 EU:n maatalous- ja kalastusneuvoston kokouksessa 19 jäsenmaata ilmaisi tukensa tälle aloitteelle. Lisäksi 

on esitetty tarve EU-tason kasviproteiinistrategian laatimiseksi. 

Ravitsemus- ja terveysalan ammattilaiset tarvitsevat työssään toimivia menetelmiä elintapojen ohjaamiseen terveem-

pään suuntaan. THL:n työryhmä, jossa oli mukana myös Leg4Life- tutkijoita, kirjoitti STM:n toimeksiannosta syste-

maattisen kirjallisuuskatsauksen elintapainterventioiden (esim. ravitsemus) osatekijöistä ja vaikuttavuudesta korkean ris-

kin henkilöillä. STM:n yhteydessä toimiva Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (PALKO) hyödynsi kirjalli-

suuskatsausta osana elintapamuutosten tukemista koskevan suosituksen (25.9.2020) laatimista. Lisäksi STM:lle esitettiin 

toimenpide-ehdotuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kansallisen tason politiikkavalmistelun ja päätöksenteon 

tueksi (ravitsemustyöryhmässä mukana työpaketti 3:n tutkijoita). Ehdotukset liittyvät siihen, miten ravitsemuksen (esim. 

kasvisten lisääminen) avulla voidaan parantaa terveyttä poliittisin ohjauskeinoin. 

Kuten edellä todettiin, kuluttajien ruokakäyttäytymisen muutos kohti kasvipainotteista ruokavaliota on hidas prosessi, 

joten hankkeen konkreettisia vaikutuksia muutokseen on ennenaikaista arvioida. Leg4Life-hanke on kuitenkin jo lisän-

nyt palkokasvien tunnettuutta ja käytön mahdollisuuksia kuluttajien parissa monin tavoin, mm. esittelemällä kuluttaja- 

ja tuottajakyselyiden tuloksia useissa asiantuntijoille ja suurelle yleisölle suunnatuissa tilaisuuksissa (esim. Papuja pallon 

parhaaksi -yleisöluentosarja). Hankkeessa syksyllä 2022 ja vuonna 2023 toteutettavien interventioiden valmistelu on 

osoittanut, että ruokapalvelut ovat hyvin kiinnostuneita hankkeessa tehdyn tutkimuksen tuesta tavoitellulle muutokselle.  

5. Tavoiteltu vaikuttavuus ja konsortion saavutukset tällä hetkellä 

Ruokavaliomuutoksen tulee olla hyvänmakuinen ja helposti arjen rutiineihin solahtava. Palkokasvien elintarvikekäytön 

lisääntymisen edellytyksenä ovat kuluttajien hyväksyntä ja koko ruokajärjestelmän osallistuminen prosessiin palkokas-

vien saamiseksi pellolta lautaselle. Toistensa ymmärtäminen, yhteistyö ja vuorovaikutus läpi koko ruokajärjestelmän 

ovat elinehtoja kysynnän ja tarjonnan kohtaamiselle. Leg4Lifen ja muiden FOOD-ohjelman hankkeiden toteuttaman 

Toimintavarmaan ruokajärjestelmään -prosessin on todettu lisäävän osallistujien ymmärrystä siitä, millaista ruoantuo-

tannon ja -kulutuksen tulisi olla tulevaisuudessa, miten eri toimijat voisivat yhdessä edistää ruokajärjestelmän kestä-

vyyttä, millaisia kysymyksiä siihen liittyy ja millaisella tutkimuksella ja tutkimustiedolla voidaan tukea kestävää ruoan 

tuotantoa ja kulutusta. Prosessi myös lisäsi osanottajien luottamusta ruokajärjestelmän eri toimijoihin ja heidän tuotta-

maansa tietoon ja yhtenäisti osanottajien käsitteistöä. Toimintavarmaan ruokajärjestelmään -prosessin kuluttajakäyttäy-

tymistä käsittelevässä työryhmässä olemme oppineet sidosryhmiemme kanssa toisiltamme runsaasti erityisesti viestin-

tään ja vuorovaikutukseen liittyviä keinoja, joilla ruokavalion kasvipainotteisuutta ja siten myös palkokasvien kulutusta 

voidaan tehokkaimmin lisätä. Nämä opit tullaan integroimaan Leg4Lifen tutkimus- ja vuorovaikutustyöhön sekä julkai-

suihin (esim. politiikkasuositukset) toisen rahoituskauden aikana. 

Ruokajärjestelmän on kyettävä vastaamaan kuluttajan odotuksiin ja otettava huomioon erilaiset ruoanvalintaa määrit-

tävät tekijät kuten elintarvikkeen ominaisuudet ja saatavuus, psykologiset, sosiaaliset, kulttuuriset ja taloudelliset tekijät 

ja fyysinen valintaympäristö. Leg4Life-hankkeen tavoitteelle palkokasvien käytön lisäämisestä on hyvä pohja, sillä pal-

kokasveista ollaan laajasti kiinnostuneita ja valtaosa kuluttajista pitää niitä terveellisinä ja ympäristöystävällisinä. Työ-

paketti 4:n toteuttamien kyselyiden avulla on saatu myös tarkentavaa tietoa siitä, miten käytön edistämiseen suunnatuissa 

toimenpiteissä voidaan huomioida erilaisten kuluttajaryhmien (esim. sukupuoli, ikä, koulutus, tulotaso) toiveet ja tarpeet.      

6. Tahattomat vaikutukset ja muutokset konsortion toimintatavoissa 

Leg4Lifen elinkaaren aikana yhteiskunnat ovat kohdanneet kaksi voimakasta kriisiä, koronapandemian ja Ukrainan so-

dan, jotka ovat järisyttäneet yhteiskunnallista keskustelua ja korostaneet huoltovarmuuden, resilienssin ja palkokasvien 

tuotannon merkitystä tavoilla, joita emme kyenneet ennustamaan Leg4Life-hankkeen käynnistyessä vuonna 2019. Näillä 

muutoksilla on ollut sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia Leg4Life-hankkeen työhön. 

Positiiviset: Koronaepidemiasta huolimatta hankkeemme on pystynyt toteuttamaan suurimman osan suunnitelluista tut-

kimus- ja vuorovaikutusaktiviteeteista. Tämä on vaatinut uusien toimintatapojen käyttöönottoa. Seminaarit on pystytty 

pääosin toteuttamaan webinaareina ja pyöreän pöydän keskustelut etäyhteyksien avulla, joiden teknisen puolen 

https://ym.fi/documents/1410903/33891761/kestava_elvytys_loppuraportti-2110.pdf/c8edf006-334f-ecd9-5364-9d55720823fe/kestava_elvytys_loppuraportti-2110.pdf?t=1603343569943
https://mmm.fi/-/maatalousministerit-keskustelivat-markkinatilanteesta-ja-komission-suunnitelmista-ukrainaan-kohdistuneen-hyokkayksen-jalkeen
https://palveluvalikoima.fi/elintapaohjaus-ravitsemus-ja-liikunta
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toteuttaminen on vaatinut uuden oppimista ja käyttöönottoa. Molemmat kriisit ovat myös entisestään korostaneet hank-

keen ajankohtaisuutta, sillä palkokasveilla on tärkeä osa kotimaisen ruokaturvan ja huoltovarmuuden parantamisessa. 

Negatiiviset: Koronatilanne on vaikeuttanut erityisesti laboratoriotyöhön perustuvaa tutkimusta, kun sekä Helsingin yli-

opiston että Luken laboratoriotilat olivat keväällä 2020 osin käyttökiellossa. Senkin jälkeen on edelleen ollut rajoituksia 

sen suhteen, kuinka monta henkilöä voi työskennellä kerrallaan laboratorioissa. Myös koehenkilöiden saaminen aistin-

varaisen arvioinnin tutkimuksiin on ollut hankalaa. Tämä on väistämättä jonkin verran hidastanut tutkimusta ja aiheut-

tanut ylimääräistä työtä sen organisoimisessa. Koronapandemia on hidastanut myös ruokapalveluinterventioiden suun-

nittelua ja toteutusta. 

7. Vaikuttavuuden saavuttamiseksi tehty tutkimustyö   
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