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Aineiston on tuottanut Ruokatieto Yhdistys ry, ja sen ovat toimittaneet Päivi Haavisto ja Minna Nurro.
Yhteistyökumppanina hankkeessa on ollut Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT.
Aineiston tuottamiseen on käytetty maa- ja metsätalousministeriön Laatuketjun tukea.
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1.

Johdanto
Liike-elämässä nykyisin yleisesti käytetty vastuullisuus-termi juontaa juurensa kestävän kehityksen
käsitteestä. Kestävä kehitys lanseerattiin vuonna 1987 YK:n ympäristön ja kehityksen maailmankomission eli ns. Brundtlandin komission julkaisemassa raportissa. Kestäväksi määriteltiin kehitys,
joka ”tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat
tarpeensa”. Brundtlandin komissio katsoi, että taloudellinen kasvu ja hyvinvointi oli alkanut nakertaa omaa perustaansa aiheuttamalla yhä vakavampia sosiaalisia ja ympäristöongelmia eri puolilla
maailmaa. Kestävän kehityksen katsotaan koostuvan ekologisesta, sosiaalisesta ja taloudellisesta
kehityksestä. (Ympäristön ja kehityksen maailmankomissio 1988)

1.1

Elintarvikeala on tehnyt laatutyötä pitkään
Suomalainen elintarvikeala on tehnyt koko ketjun kattavaa laatutyötä 1990-luvun puolivälistä lähtien. Laatua korostamalla pyrittiin vahvistamaan suomalaisen ruuantuotannon kilpailukykyä, kun
markkinat avautuivat EU-jäsenyyden myötä. Tuolloin ryhdyttiin puhumaan laatuketjusta, jolla tarkoitetaan elintarvikkeiden tuotantoketjun kaikkia toimijoita: ns. tuotantopanosteollisuutta (eli
lannoitteita, rehuja ja kasvinsuojeluaineita valmistavat yritykset), maatiloja, elintarviketeollisuutta
ja kauppaa sekä ravitsemispalveluja tarjoavia yrityksiä. Laatuketjuun sisältyvät myös elintarvikealaa hallinnoivat viranomaiset ja alan tutkimuslaitokset.
Elintarvikealan yritykset ja maatilat ottivat käyttöön erilaisia laatutyökaluja, joiden avulla organisaatio voi arvioida ja kehittää toimintaansa sekä lopputuotteensa laatua. Tällaisia laatutyökaluja
ovat erityisesti alkutuotantoon kehitetyt Maatilan kilpailukykykriteeristö (ProAgria), Laatutarhaohjeisto (Kotimaiset Kasvikset ry) ja eri tuotantosuunnille laaditut hyvän tuotantotavan kansalliset
ohjeistukset sekä ISO-standardit.
Myös valtiovalta lähti aktiivisesti tukemaan ruoka-alan laatutyötä. Maa- ja metsätalousministeriön
johdolla laadittiin elintarviketuotannon kansallinen laatustrategia, jonka ensimmäinen versio
valmistui vuonna 1999. Sen tavoitteiksi kirjattiin suomalaisen elintarvikeketjun kilpailukyvyn ja
yhteiskuntavastuun vahvistaminen sekä kuluttajien tietoisuuden lisääminen kotimaisesta ruuantuotannosta. Laatustrategiaa on sittemmin päivitetty useaan otteeseen, ja se on nykyisin nimeltään Ruokaketjun toimenpideohjelma (Laatuketju 2011), jonka edistämisestä ja koordinoinnista
vastaa maa- ja metsätalousministeriö.

1.2

Tutkimus laajensi laadusta vastuullisuuteen
Vastuullisuusajattelu alkoi levitä Suomen elintarvikealalle 2000-luvun puolella etenkin tutkijoiden
esiin nostamana. Pohdinta lähti liikkeelle ruuantuotannon ympäristövaikutuksista, joista oli julkisuudessa keskusteltu jo pitkään: viimeistään Itämeren sinilevälautat toivat maatalouden rehevöittävät päästöt kuluttajien tietoisuuteen, ja tutkimus paljasti ruuan ilmastovaikutusten olevan kotitalouksien kulutuksessa samaa suuruusluokkaa kuin asumisen ja liikenteen. Vuosituhannen vaihteessa keskustelua herätti myös eläinten hyvinvointi sekä ylipäätään se, mistä ruoka tulee globalisaation aikakaudella ja miten se on tuotettu.
Ensimmäinen järjestelmällinen katsaus elintarvikealan vastuullisuuteen Suomessa oli Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) ja Kuluttajatutkimuskeskuksen (KTK) vuonna 2006 julkaisema tutkimus, jossa tarkasteltiin suomalaisen elintarvikesektorin ja kuluttajien käsityksiä vastuullisuudesta ja laadusta (Forsman-Hugg ym. 2006). Tulokset kertoivat, että ympäristövastuu
hahmottui selkeimmin osaksi yhteiskuntavastuuta, kun taas etenkin kuluttajilla oli vaikeuksia
mieltää sosiaaliseen vastuuseen sisältyviä tekijöitä.

4

Vastuullisuus ruokaketjun kilpailuetuna

Myös vastuullisesti
tuotetun ruuan
on maistuttava
hyvältä.

Kuva: ScanStockPhoto

Seuraavaksi tutkijat ryhtyivät miettimään vastuullisuuden sisältöä hankkeessa, johon osallistui
myös viisi ruokaketjun yritystä sekä kuluttajia, kaupan alan henkilöstöä, viranomaisia ja alan muita
asiantuntijoita. Työn lähtökohdaksi otettiin ajatus, että vastuullisuus ylittää lainsäädännön vaatimukset. Vastuullisuuden sisältöä jäsennettiin työpajoissa ja ryhmäkeskusteluissa tarkastelemalla
kolmen elintarvikkeen (ruisleipä, margariini ja broilerivalmiste) koko tuotantoprosessia raakaaineista aina valmiiseen tuotteeseen asti. (Forsman-Hugg ym. 2009)
Hankkeen työpajoissa kehitettiin kolmen esimerkkituotteen avulla yhteensä 450 vastuullisuuden
aihiota, jotka tutkijat kiteyttivät tärkeimpiin. Työn tuloksena ruuantuotannon vastuullisuudelle
hahmottui seitsemän ulottuvuutta:

Ympäristö

Tuoteturvallisuus

Ravitsemus

Työhyvinvointi

Eläinten hyvinvointi

Paikallisuus (paikallinen hyvinvointi)

Taloudellinen vastuu
Nämäkään eivät ole kiveen hakattuja totuuksia, sillä maailma muuttuu ja lainsäädäntö kiristyy, ja
myös vastuullisuuden käsitteen on kehityttävä.
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Ruokaketjun toimenpideohjelma korostaa yhteistyötä ja vastuullisuutta
Maa- ja metsätalousministeriön nimittämä elintarvikeketjun neuvottelukunta sai syksyllä 2011
valmiiksi Ruokaketjun toimenpideohjelman, jonka
tehtävänä on luotsata suomalaista ruokaketjua
vuoteen 2030. Ohjelma rakentaa ruokaketjua kuluttajalähtöisen tuotekehityksen, kilpailukyvyn
turvaamisen sekä vastuullisuuden varaan.
Neuvottelukunnan puheenjohtaja, ylijohtaja Heimo Hanhilahti maa- ja metsätalousministeriöstä
toteaa, että toimenpideohjelma luo pohjaa alan
yhteistyölle ja raamittaa erilaisten hankkeiden
rahoitusta.
– Haluamme sen avulla myös tiivistää koko ruokaketjun eli tuottajien, teollisuuden, kaupan ja viranomaisten välistä tiedonkulkua, hän sanoo.
Toimenpiteet tukevat alan kilpailukykyä
Ohjelma sisältää lukuisia toimenpiteitä, joilla halutaan vahvistaa suomalaisen ruokaketjun kilpailukykyä ja vastuullisuutta. Se tapahtuu mm. lisäämällä ketjun läpinäkyvyyttä sekä luonnontuotteiden käyttöä, tukemalla tutkimusta ja uusien innovaatioiden kehittämistä, luomalla edellytyksiä pkyritysten kehittymiselle sekä tuotteistamalla elintarviketurvallisuuteen liittyvää osaamista.
Hanhilahti korostaa, että kilpailukyvystä huolehtiminen on yritysten oma tehtävä. Valtiovallan keinovalikoimaan kuuluvat lainsäädäntö sekä erilaiset
tuet.

Kuva: ScanStockPhoto

– Lainsäädännöllä ei pidä lisätä toimijoille turhia
kustannuksia ja byrokratiaa. Tukijärjestelmät varmistavat alkutuotannon jatkuvuutta, ja hanke- ja
tutkimusrahoitus vie eteenpäin alan yhteisiä asioita, hän linjaa.
Suomalaisen ruokaketjun vastuullisuutta Hanhilahti pitää välttämättömänä, jotta ala säilyttää
kilpailukykynsä tulevaisuudessakin. Ylijohtajan
mukaan vastuullisuusajattelu on otettu yrityksissä
hyvin vastaan.
– Vastuullisuudessa on monia elementtejä, joihin
voi vaikuttaa myös lainsäädännöllä. Lisäksi pyrimme siihen, että toimijat näkisivät vastuullisuuden
markkinointivalttina, hän sanoo.
Jäljitettävyys- ja vastuullisuusjärjestelmä
työn alla
Ruokaketjun toimenpideohjelman kunnianhimoinen tavoite on saada Suomeen erityinen ruokaketjun jäljitettävyys- ja vastuullisuusjärjestelmä. Sen
luominen on pitkälle ketjun toimijoiden tehtävä,
mutta työssä tarvitaan myös viranomaistietoa.
Ylijohtaja Hanhilahti huomauttaa, että kaiken kattavaa järjestelmää ei ole helppo rakentaa, ja
eteenpäin mennään sektoreittain.
– Esimerkiksi lihapuolella työtä on tehty jo aika
pitkälle. Maitoalalla on jo entuudestaan pitkät
perinteet jäljitettävyydestä ja erilaisten hygieniaasioiden dokumentoinnista, hän toteaa.
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Vastuullisuuden mittarit auttavat sanoista tekoihin
Vuonna 2012 valmistuneessa tutkimuksessa elintarvikeketjun vastuullisuus otti harppauksen lähemmäksi käytäntöä. Tutkimusryhmään kuuluivat MTT, KTK ja Jyväskylän yliopisto, ja kolmivuotisen hankkeen tulokset syntyivät entiseen tapaan laajan sidosryhmäkeskustelun kautta.
Vastuullisuuden seitsemälle ulottuvuudelle määriteltiin entistä tarkempia ominaisuuksia, joiden
pohjalta oli mahdollista valita ja kehittää vastuullisuuden mittareita (Heikkurinen ym. 2012). Alkutuotannon, kaupan ja teollisuuden käyttöön tarkoitettuja mittareita kertyi kaikkiaan 87. Ne ovat
vielä ehdotuksia ja alustuksia, mutta tuovat kaivattua käytännönläheisyyttä vastuullisuuteen ja
toimivat keskustelunavaajina – myös kansainvälisesti. Seuraavassa esimerkkejä Heikkurisen ym.
(2012) luokittelemista mittareista vastuun eri ulottuvuuksille:
Ympäristövastuun mittareita ovat muun muassa uusiutuvan energian käytön kasvu, energiatehokkuuden parantuminen, hiilijalanjäljen pieneneminen ja rehevöittävien fosfaattipäästöjen vähentyminen. Myös ympäristömerkittyjen tuotteiden osuus kaikista tuotenimikkeistä kertoo yrityksen vastuullisuuden tasosta.
Osa mittareista on helposti sovellettavissa jo nyt, osa suuntautuu tulevaisuuteen ja osa vielä puuttuu. Esimerkiksi hiilijalanjäljen on määritellyt vasta jokunen suomalaisyritys muutamista tuotteistaan. Ympäristövastuun tärkeä kriteeri monimuotoisuus jäi toistaiseksi pois mittaristosta, koska sitä on vaikea mitata. Yritykset ja sidosryhmät joutuvat jalostamaan mittaristoa, mutta yhteistä kieltä siihen on jo olemassa.
Tuoteturvallisuus on Suomessa tiukan lainsäädännön ja vapaaehtoisten laatu- ja turvallisuusjärjestelmien ansiosta hyvällä tasolla. Vahvuuksiamme ovat muun muassa jäljitettävyys, mikrobiologinen
turvallisuus ja lääkejäämien vähäisyys. Vastuullisuutta voidaan mitata esimerkiksi suhteuttamalla
tuoteturvallisuutta edistävien investointien määrää liikevaihtoon. Mittarina voi käyttää myös turvallisuuskoulutuksen määrää sekä sitä, onko yrityksellä tehokas keino kommunikoida sidosryhmien
kanssa.
Eläinten hyvinvoinnin pääasialliseksi ilmaisimeksi ehdotetaan ison eurooppalaisen tutkimusprojektin tuottamaa Welfare Quality -indeksiä. Siinä terveyden ja ravitsemuksen ohella huomioidaan
eläinten mahdollisuus lajityypilliseen käyttäytymiseen. Mittaria on Helsingin yliopiston tekemässä
tutkimuksessa kokeiltu sikatiloilla Suomessa, mutta sitä joudutaan vielä testaamaan ja soveltamaan muille eläinlajeille.
Viestintään, markkinointiin ja hankinta-asioihin liittyviä mittareita kehitettiin, jotta ne kannustaisivat teollisuutta ja kauppaa jakamaan alkutuottajan vastuuta ja kustannuksia eläinten hyvinvoinnin
lisäämisestä.
Myös työhyvinvoinnin mittareissa on huomioitu se, missä määrin viljelijä saa kaupalta ja teollisuudelta tukea koulutukseen ja työssä jaksamiseen. Muita työhyvinvoinnin seurantaan sopivia
mittareita ruokaketjussa ovat työpaikoilla sattuvat tapaturmat ja vahingot, sairauspoissaolot, työhyvinvointikyselyt ja niiden pohjalta tehdyt kehitystoimet, esimieskoulutus ja perehdytys.
Ravitsemusvastuun lähtökohtana on ruuan hyvä ravintoarvo. Ravitsemustiedot tuotteissa, mainonta ja muu viestiminen auttavat kuluttajaa valinnoissa. Tiedonsaantia voidaan mitata esimerkiksi sillä, miten iso osa pakatuista elintarvikkeista sisältää pitkän ravintoarvomerkinnän tai mikä
on viitteellinen päiväsaanti -merkittyjen (GDA) tuotteiden osuus.
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Ruokaketjun vastuullisuudessa paikallisuus on vähitellen laajentunut paikalliseksi hyvinvoinniksi.
Siinä tarkastellaan yritysten toiminnan lähialueita, alueiden asukkaita ja heidän hyvinvointiaan.
Paikallisuuteen kuuluvat myös lähiruoka ja paikallinen ruokakulttuuri. Paikallisen hyvinvoinnin
mittareita ovat esimerkiksi maakunnassa tuotettujen raaka-aineiden ja tuotteiden osuus sekä
maakunnasta hankittujen ostopalvelujen osuus.
Taloudellisessa vastuussa yrityksen menestystä kartoitetaan paitsi osakkeenomistajien, myös
työntekijöiden ja laajemmin yhteiskunnan kannalta. Kannattavuus ja jatkuvuus toki kuuluvat mittaristoon, mutta talouskasvua ei ole sinne kirjattu itseisarvona. Mitattavia asioita ovat esimerkiksi
henkilöstön palkkataso suhteessa alan yleiseen palkkatasoon sekä yrityksen liiketoiminta- ja sopimussuhteiden pituudet.
Sidosryhmien huomioiminen on yksi vastuullisuuden kivijalka. Ruokaketjun sidosryhmiä ovat
työntekijät, omistajat, toimittajat, asiakkaat, tutkimusorganisaatiot, etu- ja kansalaisjärjestöt, media, viranomaiset ja kansalaiset. Viestintä ja sidosryhmien kuuntelu tukee vastuullista liiketoimintaa.

1.4

Vastuullisuuden oltava koko ruokaketjun yhteinen toimintatapa
Vastuullisuutta tutkitaan yhä enemmän myös muualla Euroopassa. Suomalaisen ruuantuotannon
vastuullisuustutkimus on ainutlaatuista siinä suhteessa, että se on keskittynyt yhteen tiettyyn
toimialaan ja sen erityispiirteisiin, ja lisäksi vastuullisuutta on pyritty konkretisoimaan koko tuotantoketjun yhteistyönä. Ulkomailla huomiota on herättänyt erityisesti elintarvikeyritysten ja kaupan saaminen mukaan samaan pöytään tutkijoiden, kuluttajien ja alan muiden asiantuntijoiden
kanssa.
Suomalaistutkijat korostavatkin ketjuajattelun tärkeyttä vastuullisuuden rakentamisessa: ei voida
ajatella, että vain jokin osa elintarvikeketjua toimisi vastuullisesti, vaan vastuullisuuden on oltava
ketjun kaikkien toimijoiden yhteinen toimintatapa. Vastuullisuuden tavoittelu ja kriteerit koskevat
sekä tavanomaista tuotantoa että luonnonmukaista tuotantotapaa.
Suomalainen ruokasektori on omaksunut vastuullisuuden käsitteen ja tutkimuksen sille määrittämät ulottuvuudet nopeasti. Monilla elintarvikealan ja kaupan yrityksillä on omia vastuullisuusohjelmia, ja ne kertovat toiminnastaan yhteiskuntavastuuraporteissa. Yritykset näkevät vastuullisuuden myös kilpailuvalttina ja korostavat sitä markkinointimateriaaleissaan.
Vastuullisuuden kytkeytymistä yrityksen strategiaan voi kuvata viiden tason avulla (Ketola 2005,
Heikkurinen & Forsman-Hugg 2011). Alin taso on vielä passiivinen, mutta toisella, reaktiivisella
vastuullisuuden tasolla yritys reagoi ulkoa tuleviin paineisiin, kuten kansalaisjärjestöaktivismiin.
Seuraavalla, proaktiivisen vastuullisuuden tasolla pyritään jo ennakoimaan tulevaa kysyntää ja
painetta. Vasta neljännellä ja viidennellä tasolla vastuullisuuspaineet tulevat omasta strategiasta
eivätkä enää ulkoapäin. Silloin yritykset ovat ylittäneet lainsäädännön vaatimukset ja hakevat uusia liiketoimintamahdollisuuksia vastuullisuuskentässä tai – viidennellä tasolla – ovat jo luoneet
kysyntää uudentyyppiselle vastuullisuusinnovaatiolle.
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Kun yritys käyttää toimintansa arvioinnissa vastuullisuuden seitsemää ulottuvuutta, ne sijoitetaan
omille paikoilleen strategiapyramidiin. Kokonaisvaltaisesta vastuullisuusstrategiasta voidaan puhua, jos vähintään neljä ulottuvuuksista yltää luovan ja uutta etsivän vastuullisuuden tasolle.

Strategista yritysvastuuta voidaan tarkastella viidellä tasolla.
Lähde: Heikkurinen ym. 2012.

Kuluttajan näkökulmasta ongelmallista on yhä se, että elintarvikkeille ei ole olemassa mitään vastuullisuudesta kertovaa yksiselitteistä merkkiä samaan tapaan kuin tuotantotavasta kertova luomumerkki tai raaka-aineiden alkuperästä kertova Hyvää Suomesta -merkki. Merkin avulla kuluttaja pystyisi tekemään vastuullisia ruokavalintoja helposti ja nopeasti.

Pohdintatehtäviä:
1. Tutki ruokaketjussa toimivien yritysten www-sivustoja. Valitse 1-2 yritystä, jotka viestivät
vastuullisesta toiminnastaan. Miten vastuullisuus näkyy näiden yritysten toiminnassa?
2. Valitse yksi vastuullisuuden osa-alue ja kerro omin sanoin sen tuomista mahdollisuuksista ja
uhkista ruokaketjun toimijoille sekä kuluttajalle.
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CASE

Vastuullisuus rakentuu yhteistyöllä
Maa- ja metsätalousministeriö arvottaa ruuan
vastuullisuuden korkealle. Ministeriön tuore strategia vuosille 2012–2022 asettaa visioksi, että
Suomi on vastuullisesti toimivan ruokaketjun ja
kestävän biotalouden kilpailukykyinen edelläkävijä.
Tavoite ei ole vallan vaatimaton, mutta ministeriön
kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio uskoo sen olevan saavutettavissa.
– Pienen maan etu on se, että ihmiset tuntevat
toisensa. Ketjun eri toimijoiden ja jopa keskenään
kilpailevien yritysten edustajien on helppo pohtia
yhdessä vastuullisuutta ja löytää yhteiset tavoitteet, hän perustelee.
Husu-Kallio tuntee hyvin suomalaisen ruokaketjun
paitsi tavallisen kuluttajan myös viranomaisen
näkökulmasta, sillä uransa aikana hän on työskennellyt valtionhallinnossa useilla ruokasektorin näköalapaikoilla. Myös Euroopan komissiossa työskennelleenä hän näkee kirkkaasti, mitkä ovat oman
ruuantuotantomme vahvuudet.
Kansliapäällikkö katsoo, että hyvästä yhteistyöstä
nousevat suomalaisen ruokaketjun vastuullisuuden
ja laadun kulmakivet. Niitä ovat esimerkiksi elintarviketurvallisuuden korkea taso ja koko liha-alan
yhteistyö eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi.
– Viranomaisten ja elinkeinon roolit ovat selvät,
mutta asioita pystyään silti valmistelemaan yhdessä, mikä ei kaikkialla ole itsestään selvää. Meillä on
siksi todelliset mahdollisuudet koko ruokaketjun
kattavaan vastuullisuuteen, hän arvioi.
Kriteerit sovitaan yhteisesti
Husu-Kallion mielestä suomalaisen ruokaketjun
vastuullisuus toteutuu, kun sen sisältö saadaan
sidottua osaksi ketjun eri toimijoiden arkea. Jokaisen toimijan on mietittävä vastuullisuuden ulottuvuudet omalta osaltaan ja peilattava niitä koko
ketjun toimintaan, mutta kriteereistä on sovittava
yhteisesti.
– Suomen vahvuus on siinä, että pystymme tekemään tämän kansallisesti. Muualla maailmassa
vastuullisuutta pidetään enemmän yritysten omana asiana ja ehkä osana brändiä, mutta ei koko
ketjun kilpailuetuna, Husu-Kallio huomauttaa.
Hän muistuttaa, että vastuullisuudesta on tärkeää
kertoa myös kuluttajille. Se voi tapahtua esimerkik-

Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio uskoo, että
elintarvikealan toimijoiden hyvä yhteistyö luo
vankan pohjan ruokaketjun vastuullisuudelle.

si erityisen vastuullisuusmerkinnän avulla, samalla
tavalla kuin elintarvikkeissa nykyään käytetään
ravintoarvomerkintöjä tai raaka-aineiden alkuperästä kertovaa Hyvää Suomesta -merkkiä.

Kuluttajan saatava tuntea mielihyvää
Mutta miksi ruokaketjun vastuullisuutta pidetään
niin tärkeänä, että se on kirjattu jopa maa- ja metsätalousministeriön strategiaan? Kansliapäällikkö
Husu-Kallio hymyilee ja sanoo vastuullisuuden
olevan osa ”näin maailma pelastuu” -kampanjaa.
– Kuluttajien on saatava tuntea mielihyvää siitä,
että he voivat ostaa vastuullisesti tuotettua ruokaa.
Siksi suomalaisen ruokaketjun on huolehdittava
siitä, että ruoka tuotetaan ihmisten, eläinten, ympäristön ja sosiaalisten yhteisöjen hyvinvointia
kunnioittavalla tavalla. Se vaikuttaa myös ruokaketjun omaan taloudelliseen hyvinvointiin, hän selventää.

Teksti: Minna Nurro
Kuva: Pekka Väisänen/maa- ja metsätalousministeriö

Vastuullisuus ruokaketjun kilpailuetuna
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Ympäristövastuullisuus
Tutkimusten mukaan ruoka aiheuttaa yli kolmanneksen kulutuksen ympäristövaikutuksista, eli
vaikutuksista ilmastoon, vesivaroihin ja luonnon monimuotoisuuteen sekä vesistöjen tilaan. Ympäristövastuullisuus tarkoittaa, että tuotteen tai palvelun haitallisia ympäristövaikutuksia pyritään
hallitsemaan ja vähentämään sen koko elinkaaren ajalta. Ympäristövastuullisuuteen kuuluu myös
luonnonvarojen kestävä käyttö, minkä pitäisi olla itsestään selvää ruuantuotannossa, joka perustuu uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämiseen (Kotro ym. 2011). Ruuantuotanto käyttää myös
uusiutumattomia luonnonvaroja, kuten kasveille välttämätöntä fosforia, jonka varastot maapallolla ovat ehtymässä: ravinteiden kierrätystä on siksi tehostettava.
Suurin osa ruuantuotannon ympäristövaikutuksista syntyy alkutuotannossa, joka on suuresti riippuvainen säätekijöistä. Jo pelkkä maan muokkaaminen viljelyä varten aiheuttaa ravinnehuuhtoumia ja kasvihuonekaasupäästöjä, joskin maaperän kunnosta huolehtiminen edistää ravinteiden
sitoutumista satoon ja pienentää kaasupäästöjä. Eläintuotteiden tuotanto kuormittaa ympäristöä
enemmän kuin kasvituotteiden, sillä eläimillekin on tuotettava rehuja. Elintarviketeollisuuden,
-kuljetusten sekä kaupan ja ravitsemispalvelujen aiheuttamat ympäristövaikutukset ovat paremmin hallittavissa kuin maatalouden aiheuttama kuormitus. Ruuan kulutuksen ympäristövaikutuksissa merkittävin rooli on sillä, mitä syö: kasvisten tuottaminen kuormittaa ympäristöä vähemmän
kuin eläinperäisten tuotteiden. Ruuanvalmistuksen suorat ympäristövaikutukset muodostuvat
energiankäytöstä ja ruokahävikistä.
Vastuullisesti toimiva ruokaketju pyrkii vähentämään ympäristövaikutuksiaan esimerkiksi pienentämällä energian ja veden kulutusta sekä torjumalla vesistöjen rehevöitymistä ja ilmastonmuutosta. Ruuan ympäristövaikutuksista voi viestiä kuluttajille tuotteiden ympäristömerkinnöillä. (Heikkurinen ym. 2012)
Tärkeä osa ruokaketjun ympäristövastuullisuutta on ruokahävikin vähentäminen; tämä on keskeistä myös vastuullisessa kulutuksessa. MTT:n tutkimuksen mukaan teollisuudesta kuluttajille
ulottuvan ruokaketjun vältettävissä oleva ruokahävikki on Suomessa yhteensä 335–460 milj. kg
vuodessa. (Silvennoinen ym. 2012)
Tässä luvussa käsitellään ensin suomalaisen ruokaketjun ympäristövaikutuksia ketjun eri vaiheissa
sekä tarkastellaan erilaisia toimia ja keinoja haitallisten vaikutusten vähentämiseksi. Luvun lopussa käsitellään ruuan ympäristövaikutuksia globaalista näkökulmasta, sillä merkittävä osa suomalaisten syömästä ruuasta tulee valmiina tuotteina tai raaka-aineina maailmanmarkkinoilta.

2.1

Maatalouden ympäristövaikutukset
Suomalaisen maatalouden merkittävimmät ympäristövaikutukset ovat vesistöjen rehevöityminen,
kasvihuonekaasupäästöt ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen. Ympäristön tilaan vaikuttavat myös torjunta-aineiden käyttö ja ammoniakkipäästöt. Torjunta-aineita pidetään Suomessa vähäisempänä ongelmana kuin esimerkiksi Keski-Euroopassa, koska kylmän talven takia niitä ei meillä tarvita yhtä paljon kuin leudommissa olosuhteissa.
Vedenkäytön osalta suomalainen ruuantuotanto on vastuullista, sillä meillä on luonnostaan runsaasti makeaa vettä eikä keinokastelua juuri tarvita. Usein todetaankin, että paljon vettä kuluttava
naudankasvatus soveltuu Suomeen paremmin kuin moniin sellaisiin maihin, joissa puhtaasta vedestä on pulaa. Sen sijaan sikojen ja siipikarjan valkuaisrehun raaka-aineista suuri osa tulee nykyään ulkomailta, jolloin veden kulutus tapahtuu raaka-aineiden tuottajamaissa.
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Maatalouden ympäristövaikutuksia pyritään Suomessa vähentämään monilla hyvillä käytännöillä.
Tällaisia hyviä käytäntöjä ovat esimerkiksi:

maatalouden ympäristötuetut toimenpiteet (ympäristötukijärjestelmä)

suojakaistat ja -vyöhykkeet, laskeutusaltaat ja kosteikot

maan kasvukunnon ylläpito mm. riittävällä ojituksella ja kalkituksella

tarkennettu lannoitus ja ravinnetaseiden hyödyntäminen

kotieläinten ruokintasuositukset ja rehutaulukot

maatilojen vapaaehtoinen energiaohjelma. (Kotro ym. 2011)
On syytä pitää mielessä, että maatalouden ympäristövaikutusten mekanismit ovat hyvin monimutkaisia, ja tutkimustieto niistä lisääntyy jatkuvasti, minkä takia totuttuja näkemyksiä joudutaan
välillä muuttamaan perusteellisesti. Esimerkiksi pelloilta valuvan saviaineksen sisältämä fosfori on
tähän asti laskettu haitalliseksi osaksi maatalouden kokonaiskuormitusta, mutta tuoreiden tutkimusten mukaan saviaineksen sisältämät rautaoksidit vaikeuttavatkin vesistöjen pohjiin kertyneen
fosforin vapautumista levien käyttöön. Toisaalta esimerkiksi torjunta-aineiden pitkäaikaisen käytön vaikutuksista luontoon ei ole olemassa paljoa tietoa, muun muassa rikkakasvien torjunnassa
käytetyn glyfosaatin ympäristövaikutusten tutkimus on vasta alussa.
2.1.1 Liikalannoitus on rehevöittänyt vesistöjä
Peltojen lannoituksessa käytettävä fosfori ja typpi rehevöittävät vesistöjä. Järviä rehevöittää etenkin fosfori, Saaristomerellä kriittinen ravinne on typpi. Rehevöitymisen pysäyttämiseksi peltojen
lannoitusta on vähennetty 1960–70-lukujen huippuvuosista huomattavasti. Lisäksi ympäristötuki
edellyttää lannoitteiden käytön tarkentamista lohkon ominaisuuksien, viljeltävän kasvin ja satotason perusteella.
Vesistöjä rehevöittävä ulkoinen kuormitus onkin nykyisillä viljelymenetelmillä saatu vähenemään,
mutta vesien tila ei ole parantunut odotetusti, koska vesistöjen pohjiin on varastoitunut runsaasti
teollisuuden ja yhdyskuntien jätevesien sekä maatalouden tuottamia ravinteita menneiden vuosikymmenien aikana. Esimerkiksi Suomenlahden sisäinen kuormitus vastaa vuositasolla kymmeniä
tuhansia tonneja fosforia, ja nykymaatalouden tuoma lisä on vain muutamia prosentteja.
Lisäksi maaperän kemiallisten ja fysikaalisten prosessien takia lannoituksen vähentämisen vaikutukset alkavat näkyä vasta 20–30 vuoden kuluttua. MTT:n tutkimusten mukaan fosforilannoitus
on yhä liiallista suhteessa kasvien tarpeeseen. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK
muistuttaa toisaalta, että lannoituksen vähentäminen voi johtaa hehtaarisatojen pienenemiseen
ja sitä myötä uusien peltojen raivaamiseen.

Suomessa vesiensuojelulla on iso rooli maatalouden ympäristöpolitiikassa.
Kuva: MTT:n kuva-arkisto/Ulla Jauhiainen
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Ravinteiden kulkeutumista vesistöihin pyritään hillitsemään suojakaistoilla. Niiden tehoa heikentää kuitenkin se, että yli 90 prosenttia ravinnevalumista muodostuu kasvukauden ulkopuolella,
jolloin suojakaista ei niitä pysäytä.
Tutkimus etsii uusia keinoja maatalouden ravinnepäästöjen vähentämiseksi. Hyviä tuloksia on saatu esimerkiksi kipsin levittämisestä pelloille sekä kemiallisista menetelmistä, esimerkiksi peltojen
valumaveden ”suodattamisesta” rautaa ja kalsiumia sisältävien rakeiden läpi. Nämä keinot tarjoavat ensiapua etenkin sellaisille peltolohkoille, joilla fosforin huuhtoutumisen riski on suuri. Luomutuotannossa peltohehtaarilta syntyvä kuormitus on keskimäärin pienempi kuin tavanomaisessa
tuotannossa.
Pitkällä aikavälillä maatalouden ravinnehuuhtoumien vähentäminen edellyttää sekä ravinnetalouden optimointia että peltomaan kuivatuksen ja rakenteen parantamista. Maan rakenne paranee,
kun peltoliikenne vähennetään minimiin ja pelto on riittävästi ojitettu. Tärkeä on myös viljelykierto, johon kuuluu syväjuurisia kasveja.
Eri näkemysten mukaan suomalaisten kotieläinten lanta riittäisi takaamaan yli puolet tai jopa kaiken peltojemme fosforintarpeesta, mutta lanta ja sitä tarvitsevat pellot sijaitsevat monesti kaukana toisistaan. Tutkimus kehittää uutta lannankäsittelyteknologiaa, jotta lanta ja sen ravinteet
saataisiin sellaiseen muotoon, että niiden kuljettaminen pitkiä matkoja olisi taloudellisesti mielekästä.
2.1.2 Kasvihuonekaasupäästöjä on vaikea vähentää
Merkittävimmät ilmastonmuutosta aiheuttavat kasvihuonekaasut ovat hiilidioksidi (CO2), metaani
(CH4) ja dityppioksidi (N2O). Maatalous ja siihen liittyvä maankäyttö tuottavat noin viidenneksen
Suomen kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. Niitä syntyy eniten maatalousmaan biologisissa prosesseissa (esim. mikrobit tuottavat dityppioksidia lannoitetypestä ja hajottaessaan maan orgaanista ainesta), kotieläinten ruuansulatuksen seurauksena sekä lannankäsittelyn yhteydessä. Lannan
multaus ja sijoittaminen maanpinnan alapuolelle sekä maan rakenteesta ja ojituksesta huolehtiminen ovat keskeisimpiä tekijöitä maatalouden kaasupäästöjen vähentämisessä. Maatalouden
kasvihuonekaasupäästöistä vain 10 % on peräisin energiankäytöstä.
Kotieläintuotannon kasvihuonekaasupäästöjä voi vähentää esimerkiksi vähentämällä valkuaisen
osuutta nautojen ruokinnassa tai lisäämällä siihen kasviöljyjä. Lannasta tulevia päästöjä voidaan
vähentää myös tuottamalla lannasta biokaasua energiakäyttöön. Maaperän päästöt vähenevät
esimerkiksi typpilannoituksen tarkentamisella, peltojen talviaikaisella kasvipeitteisyydellä ja vähentämällä turvemaiden raivausta peltomaiksi.
Maatalouden kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on kuitenkin huomattavan vaikeaa, koska
suurin osa päästöistä tulee pieninä virtoina hajallaan olevista biologisista lähteistä, ja päästöt
vaihtelevat paljon ajallisesti ja paikallisesti. Tietyn kaasun päästöjen vähentäminen saattaa aiheuttaa sen, että jonkin toisen kasvihuonekaasun päästöt vastaavasti kasvavat. Niin ikään päästöjä ei
kannata vähentää supistamalla tuotantoa Suomessa, koska silloin ruuantuotannosta aiheutuvat
kasvihuonekaasupäästöt siirtyvät vain helposti muihin maihin. Paras tapa vähentää päästöjä olisi
tehostaa resurssien käyttöä ja välttää uuden peltoalan raivausta. Ympäristöjärjestöt korostavat,
että koko maailman mittakaavassa maatalouden kasvihuonekaasupäästöjen merkittävä vähentäminen edellyttäisi kuitenkin ruuantuotannon ja -kulutuksen rakenteen radikaalia muutosta
nykyistä kasvispainotteisemmaksi.
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2.1.3 Rakennekehitys kaventaa maatalousluonnon monimuotoisuutta
Suomen maatalous on teknistynyt ja yksipuolistunut 1950-luvulta lähtien voimakkaasti, mikä on
johtanut maatalousluonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin kaventumiseen. Tämä näkyy
konkreettisesti ns. perinnebiotooppien vähenemisessä. Perinnebiotoopit ovat lehmien, lampaiden
ja hevosten laiduntamia vanhoja niittyjä ja hakamaita, joiden käyttö on loppunut paremmin satoa
tuottavien viljeltyjen laidunten ja niittonurmien korvattua ne. Näiden agraariyhteiskunnan toiminnan synnyttämien biotooppien ylläpitämä kasvi-, hyönteis- ja lintulajisto on supistunut niin
paljon, että monet lajit ovat nykyään uhanalaisia ja useita on kirjattu sukupuuttoon kuolleiksi.
Maatalouden perinnebiotooppeja on tällä hetkellä jäljellä koko maassa noin 20 000 hehtaaria.
Niiden ennallistamista ja hoitoa tuetaan ympäristötuella. Perinnebiotoopit soveltuvat erittäin hyvin esimerkiksi lampaiden ja emolehmien laitumeksi.
Biodiversiteetin väheneminen heikentää myös ns. ekosysteemipalveluja eli luonnon ilmaishyötyjä,
joita tarjoavat esimerkiksi pölyttäjähyönteiset ja kasvintuhoojia ravintonaan käyttävät torjuntaeliöt. Viljelijöille nämä ekosysteemipalvelut ovat tärkeitä, ja he välittävät ne edelleen kuluttajille
osana ruokaketjua. Tilakohtainen ja alueellinen erikoistuminen on yksipuolistanut peltomaan
käyttöä ja luonut monomaisemia, joissa monimuotoisuus ja siitä saatavat palvelut ovat heikentyneet.
Monimuotoinen luonto on meille kaikille elinehto, ja maatalousluonnon monimuotoisuutta voidaan vaalia myös vesiensuojelun ja ilmastotoimenpiteiden avulla. Esimerkiksi suojavyöhykkeet ja
kosteikot tuovat arvokkaan lisän maatalousympäristön kasvillisuudelle ja eläinlajistolle. Elinvoimainen ja hyvin tuottava peltomaa on koti monille maaperän pieneliöille, jotka hyödyntävät ja
kierrättävät maan hiilivarantoja ja kasvinravinteita.

Kesantoniityt elättävät runsaslukuista hyönteis- ja kasvilajistoa.
Kuva: MTT:n kuva-arkisto/Tapio Tuomela

2.1.4 Maanviljely on tasapainoilua monien vaatimusten välillä
Maanviljely on tasapainoilua tuotannon ympäristövaikutusten ja ruuantuotannon välttämättömyyden välillä. Jokaisen viljelijän tavoitteena on siirtää maatila hyvässä kunnossa seuraavalle sukupolvelle. Lannoitteita ja torjunta-aineita käytetään, jotta pelloilta saadaan hyvä sato. Esimerkiksi ravinnetasetarkastelu on hyvä keino todentaa, mitä ravinteita pellolla kasvatettavat kasvit saattavat tarvita lisää ja mitä maaperässä on jo riittävästi.

Ympäristövastuullisuus

Vastuullisuus ruokaketjun kilpailuetuna

16

Maanviljelyn ympäristövaikutusten vähentämiseksi tarvitaan yhä enemmän tutkittua tietoa luonnon prosesseista sekä uutta teknologiaa ja käytäntöjä, jotka purevat päästöihin. Samanaikaisesti
on huolehdittava siitä, että maatiloilla on varaa tarvittaviin ympäristöinvestointeihin sekä kannusteet niihin. Ongelmallista on mm. se, että Suomen pelloista noin 40 % on vuokrapeltoja. Jos vuokra-ajat ovat lyhyitä, vuokraajalla ei ole taloudellisia intressejä pitää hyvää huolta peltojen kunnosta.
EU:n yleisen maatalouspolitiikan ja investointitukien kannustama maatalouden rakennekehitys
näyttää käytännössä toimivan monia ympäristötavoitteita vastaan. Helsingin yliopiston tutkimuksen mukaan tuotannon alueellinen keskittyminen ja yksittäisten maatilojen erikoistuminen on johtanut esimerkiksi Varsinais-Suomessa peltopinta-alan kasvuun sekä sian- ja broilerintuotannon
keskittymiseen alueelle. Tästä on ollut seurauksena Saaristomeren typpi- ja fosforikuormituksen
kasvu. Koko maan tasolla viljelypinta-alan lisääntyminen ja viljelijöiden siirtyminen typpeä paljon
tarvitsevien kasvien kuten vehnän viljelyyn on kasvattanut vesistöjen typpikuormitusta.
Maatalouden voimakas rakennekehitys on johtanut laajoilla alueilla viljely-ympäristöjen yhdenmukaistumiseen ja biodiversiteetin vähenemiseen.

2.2

Rehu- ja lannoiteteollisuuden ympäristövaikutukset
Kasvintuotannon aiheuttama ympäristökuormitus on kotimaisten raaka-aineiden osalta myös rehuteollisuuden ympäristökuormitusta. Rehukasvien viljelyn ympäristöhaittoja pyritään vähentämään samoilla keinoilla kuin kasvintuotannon ympäristöhaittoja muutoinkin.
Muuntogeenisiä (GM) rehukasveja ei vielä toistaiseksi viljellä Suomessa, eikä niiden ympäristövaikutuksista meidän oloissamme ole siksi tutkittua tietoa (Suomessa on koekasvatettu vain muuntogeenistä tärkkelysperunaa ja puita). Tilanne voi muuttua, jos meillä tulevaisuudessa ryhdytään
viljelemään esimerkiksi jollekin torjunta-aineelle vastustuskykyisiä GM-rehukasveja. GM-soijaa on
jo vuosien ajan tuotu maahan sikojen ja siipikarjan valkuaisrehuksi.
Lannoiteteollisuudessa muodostuu typpihapon valmistuksen yhteydessä dityppioksidia (N2O), joka
on merkittävä kasvihuonekaasu, joskin sen päästöjä on saatu selvästi vähenemään viime vuosina
käyttöönotetun uuden teknologian avulla. Sekä rehu- että lannoiteteollisuudessa ympäristövaikutuksia syntyy lisäksi energiankäytöstä ja kuljetuksista.
Rehu- ja lannoiteteollisuuden ympäristövaikutuksia vähentäviä hyviä käytäntöjä ovat
muun muassa

hyvät teollisen rehuntuotannon toimintatavat (HACCP-ohje)

dityppioksidin talteenotto typpihapon tuotannossa

energiatehokkuussopimukset. (Kotro ym. 2011)

2.3

Elintarviketeollisuuden, kaupan ja ravitsemispalvelujen ympäristövaikutukset
Elintarviketeollisuuden osuus ruuan ympäristökuormituksesta on noin kymmenen prosenttia. Elintarvikkeiden valmistuksessa suurimmat ympäristövaikutukset muodostuvat energian ja veden
käytöstä, hävikkiin päätyvästä raaka-aineesta sekä muista jätteistä. Monet elintarvikevalmistuksen ohessa syntyvät jätteet ovat kuitenkin käyttökelpoista raaka-ainetta toisilla toimialoilla kuten
kosmetiikka- ja rehuteollisuudessa sekä biopolttoaineina, ja siksi niitä sanotaan sivutuotteiksi.
Kaupan ja ravitsemispalvelujen merkittävimmät ympäristövaikutukset ovat seurausta energiankäytöstä ja jätteistä. Ravitsemispalveluissa käytetään lisäksi runsaasti vettä.
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Ympäristövastuun kannalta niin teollisuudessa, kaupassa kuin ravitsemispalveluissa on erittäin
tärkeää kiinnittää huomiota myös ruokahävikkiin eli käyttökelpoiseen raaka-aineeseen tai syömäkelpoiseen tuotteeseen, joka syystä tai toisesta päättyy kuitenkin jätteeksi. Suomessa elintarviketeollisuuden ruokahävikki on noin 75–140 milj. kg/vuosi, kaupan ruokahävikki noin 65–75 milj.
kg/vuosi ja ravitsemispalvelujen 75–85 milj. kg/vuosi (Silvennoinen ym. 2012).
Ympäristövaikutuksia syntyy myös elintarvikepakkausten valmistuksessa ja elintarvikkeiden kuljetuksissa, mutta tutkimusten mukaan ne ovat huomattavasti vähäisemmät kuin monesti kuvitellaan. Kuljetusten logistiikka on erittäin tehokasta, mikä merkitsee energiankulutuksen minimointia. Hyvin suunniteltu ruokapakkaus puolestaan suojaa tuotetta pilaantumiselta ja vähentää siten
hävikin todennäköisyyttä myöhemmin ketjussa.
Elintarviketeollisuuden ja kaupan ympäristövaikutuksia pyritään Suomessa vähentämään monilla
hyvillä käytännöillä. Näitä ovat muun muassa

ympäristöinvestoinnit ja prosessien tehokkuuden parantaminen

energiatehokkuussopimukset

kuljetusten energiakatselmukset ja logistiikan tehostaminen

tuotannon sivuvirtojen hyödyntäminen mm. biopolttoaineina
 Elintarviketeollisuusliiton laatima ympäristövastuun raportoinnin käsikirja ja alan
yhteinen ympäristövastuun vuosiraportti

kaupan kylmälaitteiden kehittäminen

kierrätyspisteet kauppojen yhteydessä

hävikin ja jätteiden vähentäminen

Päivittäistavarakauppa ry:n julkaisema energia- ja jätehuolto-ohje. (Kotro ym. 2011)
2.3.1 Elintarviketeollisuus kehittää energia- ja materiaalitehokkuutta
Elintarviketeollisuusliitto ETL:n jäsenyrityksilleen tekemien kyselyjen mukaan ympäristöasioita pidetään alalla tärkeinä. Ympäristövastuu on nousemassa yhä selvemmin yritysten markkinointikeinoksi, joskin suhtautuminen ympäristöasioihin riippuu yhä suuresti yrityksen johdon asenteista.
Yrityksiä kannustaa ympäristövastuuseen myös lainsäädännön ennakointi sekä asiakkaiden, sijoittajien ja muiden sidosryhmien kiinnostus toiminnan ympäristövaikutuksia ja raaka-aineiden hankintaketjuja kohtaan. Ympäristövastuun voi siten nähdä osana yrityksen riskienhallintaa.
ETL on koonnut vuodesta 2006 lähtien alan ympäristövastuuraporttia, jossa yritysten toimintaa
tarkastellaan ensisijaisesti materiaalitaseen kautta (Vainikainen 2010). Viime vuosina suomalaisten elintarvikeyritysten ympäristönsuojeluinvestoinnit ovat painottuneet jätevesien käsittelyyn;
seuraavina kehittämiskohteina ovat energia- ja materiaalitehokkuus. ETL esimerkiksi vetää vuonna
2008 käynnistettyä kampanjaa energiatehokkuuden lisäämiseksi jäsenyrityksissään.
Materiaalitehokkuuden parantamiseksi ei ole vielä käytettävissä valmiita toimintamalleja, mutta
ne ovat työn alla. Esimerkiksi viljaa ja öljykasveja paljon käyttävä Raisio Oyj on kehittänyt sopimustuottajilleen työkalun, jolla nämä voivat pienentää tuotantonsa ns. ravinnejalanjälkeä. Elintarviketeollisuus pyrkii pureutumaan myös omissa prosesseissaan tapahtuvaan ruokahävikkiin.
Loppusyksystä 2012 myös elintarvikkeiden hiilijalanjälkien selvittäminen on helpottunut, kun MTT
julkisti teollisuuden käyttöön uuden ohjeistuksen tuotteiden hiilijalanjäljen mittaamiseen.
Monilla elintarvikeyrityksillä on käytössä ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä tai vastaava, jonka avulla tuotantoprosessia pyritään kehittämään. Teollisuudessa ympäristön tilan parantamisen ja kustannussäästöjen välillä on monesti selkeä yhteys, joten se on yleensä myös taloudellisesti perusteltua.
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2.3.2 Ympäristöasiat puhuttavat myös kansainvälisesti
ETL on mukana myös useissa eurooppalaisissa yhteistyöryhmissä pohtimassa ympäristökysymyksiä. Esimerkiksi alan kattojärjestö FoodDrinkEurope julkaisee elintarviketeollisuuden ympäristöraporttia ja vastuullisuussivustoa (http://sustainability.fooddrinkeurope.eu/site). Tuorein ympäristöraportti korostaa kestävää raaka-aineiden hankintaa, resurssitehokkuutta ja hävikin ehkäisyä
sekä kestävää kulutusta ja tuotantoa.
FoodDrinkEurope myös kehittää yhdessä Euroopan komission ja YK:n ympäristöohjelma UNEP:n
kanssa yhteisiä pelisääntöjä elintarvikkeiden ympäristövaikutusten arviointimenetelmille. Samalla
mietitään, miten ympäristövastuusta voitaisiin viestiä kuluttajille ja sidosryhmille.
Useille kansainvälisesti markkinoitaville tärkeille raaka-aineille on olemassa myös vastuullisuusstandardeja, joilla pyritään ehkäisemään raaka-aineen tuotannon suurimpia haitallisia vaikutuksia
ympäristöön. Esimerkiksi soija- ja palmuöljystandardien tarkoituksena on mm. varmistaa, että
kasveja ei viljellä sademetsistä hiljattain raivatuilla pelloilla. Sekä soija- että palmuöljy ovat yleisiä
ainesosia useissa jalostetuissa elintarvikkeissa.
2.3.3 Kauppa tehostaa energiankäyttöä ja minimoi hävikkiä
Myös kauppa kiinnittää huomiota ympäristöasioihin. Kaupan keskeisiä ympäristötekoja ovat mm.
myymälöiden energiankäytön ja jätehuollon tehostaminen sekä kuljetusten ympäristövaikutusten
ja ruokahävikin vähentäminen. Suurin myönteinen ympäristövaikutus olisi sillä, jos kauppa painottaisi valikoimaansa nykyistä enemmän kasviksiin ja vain vähän ympäristöä kuormittaviin elintarvikkeisiin, mutta se edellyttäisi myös kulutustottumusten suuria muutoksia.
Kauppa pyrkii vähentämään energiankäyttöä suunnitelmallisesti. Suomen suurimmat päivittäistavarakauppaketjut ovat esimerkiksi solmineet Motivan energiatehokkuussopimuksia. Ruokahävikin vähentäminen puolestaan on yrityskohtaista toimintaa. Siinä tärkeitä toimia ovat tilausten hallinta ja erilaiset alennukset, jotta ruoka saataisiin kaupaksi ennen sen päätymistä hävikkiin.

Kauppojen kannettomat
pakastealtaat tuhlaavat
energiaa, minkä takia
suomalaiskaupat suosivat
nykyään kannellisia malleja.

Kuva: ScanStockPhoto
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Kaupan alalla on tehty paljon töitä myös pakkausten hyötykäytön ja kierrättämisen eteen. Esimerkiksi juomapakkausten palautusjärjestelmä toimii Suomessa erittäin tehokkaasti. Nykyään myös
Alkon pantilliset lasipullot voi palauttaa useimpiin päivittäistavarakauppoihin. Erilaisten pantillisten juomapakkausten palautusaste onkin noin 97 %. Kauppojen yhteydessä toimii lisäksi yli 800
ekopistettä, joihin kuluttajat voivat tuoda kierrätettäväksi mm. kartonkia, lasia ja metallipakkauksia.
2.3.4 Ravitsemispalveluissa huomiota myös ruokalistaan
Ravitsemispalvelujen ympäristövaikutuksia voidaan vähentää tehostamalla ammattikeittiöiden
energian ja veden käyttöä, minimoimalla jätteiden määrä ja käyttämällä puhdistuksessa ympäristöystävällisiä pesuaineita.
Myös ruokalistasuunnittelulla voidaan vaikuttaa aterioinnin ympäristövaikutuksiin, esimerkiksi
hyödyntämällä listalla mahdollisimman paljon sesonkituotteita ja painottamalla mm. kasvisten
osuutta ruuissa. Ruokalistasuunnittelu auttaa myös vähentämään valmistuksen aikana tapahtuvaa
ruokahävikkiä. Oikein mitoitetut annokset purevat puolestaan ns. lautashävikkiin eli siihen, kuinka
paljon ruokailija jättää syömättä lautaselleen.
Ammattikeittiöiden henkilöstö voi suorittaa verkossa ns. ympäristöpassin (www.ymparistopassi.fi). Se on ravitsemisalan ammattilaisille ja opiskelijoille suunnattu valmennus- ja testiaineisto, joka käsittelee ravitsemispalvelujen ympäristöasioita.

2.4

Ympäristövastuu ulottuu yli rajojen
Ruokaketjun ympäristövastuuta ei voi tarkastella vain kansallisesti, sillä globaalissa markkinataloudessa ruoka ja ruuan raaka-aineet liikkuvat yli rajojen. Esimerkiksi vuonna 2010 Suomeen tuotiin teollisesti valmistettuja elintarvikkeita ja maataloustuotteita yhteensä yli kuuden miljardin
euron arvosta (Ruokatieto 2011).
Maailmanlaajuisen ruokajärjestelmän suurimmat ympäristövaikutukset ovat vesivarojen niukkeneminen, kasvihuonekaasupäästöt, luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen sekä ravinnekiertojen epätasapaino – esimerkkinä fosfori, joka on toisaalta niukkeneva kasvinravinne, toisaalta
vesistöjen rehevöitymistä aiheuttava ongelma. Maatalous tuottaa esimerkiksi noin 30 % maailman kaikista kasvihuonekaasupäästöistä ja käyttää noin 70 % maailmassa kulutetusta makeasta
vedestä. Ruuantuotannon globaalisti merkittäviä ympäristövaikutuksia ovat myös tiettyjen kalalajien liikakalastus, eroosion lisääntyminen sekä maaperän happamoituminen ja suolaantuminen
keinokastelun seurauksena.
Ruoka on kuitenkin välttämättömyyshyödyke, jonka ensisijainen tehtävä on taata ihmisten ravitsemus ja hyvinvointi. Kestävästi toimiva globaali elintarviketalous on edellytys tulevaisuuden ruokaturvalle. Ruuan riittävyyden turvaaminen maapallon koko kasvavalle väestölle on siksi tärkeä
lähtökohta ja arviointikriteeri myös ruuan ympäristövastuuta pohdittaessa.
2.4.1 Sertifikaatti auttaa hankkimaan vastuullisesti
Maataloustuotteiden kansainvälinen kauppa on organisoitu siten, että ketjun loppupäässä voi olla
erittäin vaikeaa selvittää tuotteiden alkuperää saati tuotannon ympäristövaikutuksia. Asiaa mutkistaa se, että kaikki ympäristövaikutusluokat eivät ole yhtä yleispätevästi mitattavissa kuin tuotteen hiilijalanjälki: esimerkiksi ns. vesijalanjäljen selvittämiseksi eivät riitä valmistuksessa käytettävät vesilitrat, vaan on olennaista tietää myös tuotantoalueen vesivarojen kokonaistilanne sekä
vedenkulutuksen paikalliset vaikutukset. Biodiversiteetin osalta tilanne on vieläkin monimutkaisempi.
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Ympäristövastuullisten valintojen helpottamiseksi Maailman luonnonsäätiö WWF on määritellyt
15 prioriteettihyödykettä, joiden vaikutus luonnon monimuotoisuuteen koko maailman mittakaavassa on erittäin suuri. Yhdessä eri alojen toimijoiden ja sidosryhmien kanssa WWF on luonut
prioriteettihyödykkeille vastuullisuudesta kertovia sertifikaatteja. Ruokaketjun keskeisistä raakaaineista ne ovat jo valmiina soijalle, palmuöljylle, kaloille ja sokerille. Kaakaon vastuullisuussertifikaattia työstetään parhaillaan.
Myös suomalainen elintarviketeollisuus voi lisätä ympäristövastuullisuuttaan sitoutumalla käyttämään vain sertifioituja prioriteettihyödykkeitä. Osa yrityksistä tekeekin jo niin.
2.4.2 Länsimaiden ruokavalio remonttiin
Globaalisti ympäristövastuullinen ruokajärjestelmä edellyttää muutoksia myös länsimaiden lihapainotteiseen ruokavalioon, sillä lihantuotanto kuormittaa ympäristöä huomattavasti enemmän
kuin kasvintuotanto. Jo rehun kasvattaminen, kuljettaminen ja syöttäminen eläimille vaatii moninkertaiset tuotantopanokset verrattuna siihen, että tuotettaisiin vastaava määrä kasviproteiinia.
Lihantuotannon kuormituksen oletetaan lisäksi kasvavan, kun kehittyvien maiden väestö vaurastuessaan siirtyy kasvispainotteisesta ruokavaliosta yhä lihapitoisempaan ruokavalioon.
Ympäristön kantokyvyn kannalta maailman väestönkasvun aiheuttama ruuantuotannon tehostamisen tarve on järkevintä toteuttaa muuttamalla länsimaiden nykyistä ruokavaliota kasvispainotteisemmaksi. WWF onkin asettanut tavoitteeksi, että teollisuusmaiden lihankulutus pitäisi puolittaa vuoteen 2050 mennessä. Tämä merkitsee suurta muutosta myös ruuan tuotantorakenteeseen.

Pohdintatehtäviä:
1. Kuuluuko geenimuuntelun käyttö mielestäsi ympäristövastuulliseen ruuantuotantoon?
Mitkä ovat mielestäsi sen hyviä ja huonoja puolia?
2. Mitkä ovat suomalaisen ruuantuotannon luontaiset vahvuudet ruuantuotannon ympäristövaikutusten suhteen? Entä heikkoudet?
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CASE

Lypsykarjatila kierrättää ravinteita ja huolehtii pelloista
Saarijärven Kalmarin kylässä sijaitsevalla Koivurinteen maitotilalla tehdään paljon ympäristön
hyväksi. Toni ja Mari Haapakosken tilalla kierrätetään ravinteet mahdollisimman tehokkaasti, huolehditaan peltojen kunnosta ja minimoidaan kasvinsuojeluaineiden käyttöä ruiskuttamalla vain
tarpeen mukaan. Tila nimettiinkin vuonna 2011
Suomen ympäristöystävällisimmäksi maatilaksi
WWF:n ja MTK:n järjestämässä kilpailussa.
Toni Haapakoski toteaa, että ympäristöinvestointeja motivoi toisaalta oma mielenkiinto, toisaalta
talous. Esimerkiksi lannan hyödyntäminen ja
typensitojakasvien viljely ovat ensisijaisesti
kustannuskysymyksiä.
– Täytyy uskoa siihen, että jälkipolvetkin hyötyvät
pitkäaikaisista investoinneista, hän tuumaa.
Haapakoskilla on 70 lypsylehmää, ja nuor- ja lihakarja mukaan lukien eläimiä on yhteensä 180. Peltoalaa on 170 hehtaaria, siitä suurin osa vuokrattua. Tila on rehun suhteen pitkälle omavarainen, ja
kunnostusvuorossa olevat pellot ovat kesannolla.
Vanhan parsinavetan lisäksi tilalla on vuonna 2007
rakennettu yhden lypsyrobotin pihatto.

Toni Haapakosken viljelemistä pelloista suuri osa
rajoittuu Saarijärven vesistöreittini. Ravinnehuuhtoumat pidetään kurissa mm. ravinteiden tehokkaalla kierrätyksellä, hoidetuilla suojakaistoilla ja
tulevaisuudessa myös kosteikon avulla.

Lannoitus tarpeen mukaan

Isäntä hoitaa tilaa palkatun työntekijän kanssa ja
toimii myös maatalousteknologian opettajana Jyväskylän ammattikorkeakoulussa, emäntä puolestaan työskentelee kuntayhtymän terveydenhuoltoeläinlääkärinä. Perheeseen kuuluvat myös 8- ja
5-vuotiaat pojat.

Peltojen kalkitustarvetta tarkkaillaan sadon kautta.
Lannoitteena käytetään sataprosenttisesti tilan
omaa lietelantaa, jota täydennetään kalkilla, rikillä
ja hivenaineilla. Kaikki muukin tilalla muodostuva
kompostoituva biomassa päätyy lannoitteeksi pelloille.

Yhteistyöllä kustannukset kurissa

– Lannoitus tehdään tarpeen mukaan ja jaetusti, eli
keväällä annetaan vain startti ja kesällä pikkuisen
lisää sinne missä potentiaali on suurin. Tarkkuutta
lannoitukseen saadaan myös ajouraopastimilla ja
lehtivihreämittareilla, Haapakoski selventää.

Toni Haapakoski kertoo, että Koivurinteen tilan
peltoja hoidetaan kuin omia, mihin motivoivat
pitkät vuokra-ajat. Peltoja kalkitaan, ojitetaan ja
pidetään nurmikierrossa, ja niiden kuntoa tarkkaillaan mm. kylvömenetelmän valitsemiseksi. Kustannuksia pyritään alentamaan tilojen välisellä
yhteistyöllä ja kekseliäisyydellä.
– Meillä on ostorengasporukka, joka tekee yhteistyötä hankinnoissa. Olemme käyttäneet esimerkiksi lyhytaikaisessa ojituksessa kevennettyä menetelmää, jossa suodatusmateriaalina ei ole sora
vaan puuhake. Muutama vuosi sitten saimme
aikaan sen, että täällä aloitti paikallinen lieterekkayrittäjä, mikä on lisännyt lannankäytön
mahdollisuuksia, hän havainnollistaa.

Ravinteiden kierrätys mietityttää
Koivurinteen isäntä pohtii ravinteiden parempaa
kierrättämistä paljon. Tilan pelloista suuri osa rajoittuu Saarijärven vesistöreittiin, ja Haapakoskilla
onkin tekeillä yhdessä naapuritilan kanssa kosteikko hidastamaan valumavesien pääsyä pelloilta ja
metsistä vesistöön.
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– Haaveena on, että se toimisi meidän lannoitetehtaana tulevaisuudessa, Toni Haapakoski sanoo.
Hän toteaa, että karjanlannan jalostamisessa lannoitekäyttöön ollaan Suomessa vasta alkutaipalella. Esimerkiksi lietelanta pitäisi saada tiivistettyä
kustannustehokkaasti kuljetettavaan muotoon.
Haapakoski arvioi, että myös yhdyskuntien puhdistamolietteiden hyväksikäyttöä pitää tulevaisuudessa kehittää aivan uudelle tasolle.
– Se vaatii asennemuutosta myös kuluttajilta, jotta
pönttöön ei kaadeta mitä sattuu, hän lisää.
Ennakkoluulottomuutta ja uusia ideoita tarvitaan
myös maatalouden lupahallinnossa. Haapakoski
toteaa, että vuokraviljelyn kustannusrakenne ei
tahdo kestää suuria investointeja esimerkiksi kiinteisiin lannoite- ja rehuvarastoihin, joten kalliiden

betonirakenteiden sijaan olisi syytä kehittää vaikkapa kuitusavesta tehtäviä edullisempia rakenteita.
Kannustin mieluiten markkinoilta
Toni Haapakoski toivoo, että maatilojen tekemät
investoinnit ympäristön ja eläinten hyvinvoinnin
eteen näkyisivät tuotteiden hinnoissa. Hän toteaa,
että tukijärjestelmä toki velvoittaa tiettyihin toimiin,
mutta todellinen kannustin pitäisi tulla markkinoilta.
Tällöin myös kuluttajien täytyisi saada tietoa käytetyistä tuotantomenetelmistä.
– Olisi toivottavaa, että olisi olemassa jokin ympäristömerkki, joka viestisi kuluttajille ympäristöystävällisestä tuotannosta. Se asettuisi luomun ja tavanomaisen tuotannon väliin, hän miettii.
Teksti ja kuva: Minna Nurro
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Tuoteturvallisuus
Suomalainen ruoka on kansainvälisesti tarkasteltuna erittäin turvallista, toisin sanoen ruuan mikrobiologiset, fysikaaliset ja kemialliset riskit ovat vähäiset. Tuoteturvallisuuden korkea taso on
seurausta maamme tiukasta elintarvikelainsäädännöstä sekä siitä, että koko ruokaketju on tehnyt
jo sadan vuoden ajan tuloksellista työtä ruuan turvallisuuden eteen. Tästä syystä turvallisuudesta
puhuttaessa on syytä tarkastella sekä elintarvikelainsäädännön vaatimuksia että ruokaketjun
omaehtoisia toimia – vaikka vastuullisuus määritelmällisesti onkin lain vaatimukset ylittävää toimintaa.
Elintarvikkeiden turvallisuus perustuu toimijoiden korkeaan osaamiseen, luotettavuuteen ja hyvään riskienhallintaan. Tärkeää on myös toiminnan läpinäkyvyys sekä avoin viestintä ruokaketjun
kaikkien osapuolten kesken, kuluttajat mukaan lukien (Kotro ym. 2011). Viranomaistoiminnoilla
ainoastaan varmennetaan tätä järjestelmää.
Ruuan turvallisuus rakentuu koko ketjun yhteistyönä – tähän jos mihin pätee vanha sanonta, jonka mukaan ketju on niin vahva kuin sen heikoin lenkki. Ruuan turvallisuudesta huolehditaan jo rehuteollisuudessa monin tavoin, ja maatiloilla sitä varmistetaan useilla lakisääteisillä ja vapaaehtoisilla toimilla. Turvallisuus ja hyvä hygienia ovat Suomessa itsestään selviä prioriteetteja myös elintarviketeollisuudessa, kaupassa ja ravitsemispalveluissa.
Suomalaisen ruokaketjun turvallisuutta varmistavia lakisääteisiä vaatimuksia ovat esimerkiksi

omavalvonta

pakkausmerkinnät

jäljitettävyysasiakirjat

tuontirehujen ja -elintarvikkeiden GMO-valvonta

kansallinen salmonellavalvontaohjelma

jäljitettävyysvaatimukset, kuten nautojen korvamerkinnät

hygieniapassi

lisäaineiden käytön dokumentointi

lihantarkastus teurastamoissa. (Kotro ym. 2011)
Näiden lisäksi suomalainen ruokaketju varmistaa tuoteturvallisuutta monilla hyvillä käytännöillä,
joita ovat muun muassa

rehuohjeistus ja rehuntoimittajien positiivilista (Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry)

toiminnan avoimuus ja viestintä ruokaketjun osapuolten välillä

hyvät teollisen rehunvalmistuksen toimintatavat -ohje (Elintarviketeollisuusliitto ry)

eläinten terveydenhuolto -ohjelma (ETU)

SIKAVA-järjestelmä eli sikaloiden terveysluokitusrekisteri (www.sikava.fi)

NASEVA-järjestelmä eli nautatilojen terveydenhuoltojärjestelmä (www.naseva.fi)

maidon laadun tarkkailu jo maatilalla

teurastamojen laatusopimukset. (Kotro ym. 2011)
Lisäksi ruoka-alan yritysten erilaiset laatujärjestelmät keskittyvät erityisesti tuoteturvallisuuden
varmistamiseen, ylläpitämiseen ja todentamiseen. Päivittäistavarakauppa ry PTY:n laatima omavalvontaohjeistus myymälöille on tuoteturvallisuutta lisäävä hyvä käytäntö kaupan alalla.
Vastuullisesti toimiva yritys selvittää toimintaansa liittyvät riskit ja laatii niille hallintakeinot.
Lisäksi yritys päivittää osaamistaan ja hallitsee poikkeamatilanteet. Vastuullinen yritys myös
johtaa tuoteturvallisuutta sekä huolehtii tiedon saatavuudesta ja jäljitettävyydestä (Heikkurinen
ym. 2012).
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Elintarvikevalvonta pohjautuu toimijoiden omavalvontaan
Suomessa elintarvikevalvontaa ohjeistaa ja osin myös toteuttaa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira: se hoitaa maahan tuotavien eläinperäisten elintarvikkeiden valvonnan ja teurastamoissa tehtävän lihantarkastuksen. Aluehallintovirastojen tehtävänä on ohjata elintarvikevalvontaa omalla
alueellaan, ja suurimman osan käytännön elintarvikevalvonnasta tekevät kunnat tai laajemmat
kuntayhtymät. Valvira vastaa alkoholivalvonnan ohjeistuksesta ja Tullin vastuulla on muiden kuin
eläinperäisten tuontielintarvikkeiden valvonta. Varuskuntien elintarvikevalvonnasta vastaa puolustusvoimat.
Elintarvikevalvonta jakautuu tuote- ja olosuhdevalvontaan. Tuotevalvonta tarkoittaa, että valvotaan tuotteita koskevan lainsäädännön noudattamista, esimerkiksi tuotteiden turvallisuutta, koostumusta ja niistä kuluttajille annettavia tietoja. Olosuhdevalvonta kohdistuu tuotanto-olosuhteiden hygieniaan ja varmistaa osaltaan tuotteen mikrobiologista laatua ja turvallisuutta. (Kaiponen
2012)
Elintarvikealan toimija on aina päävastuussa tuotteidensa turvallisuudesta. Yritykset varmentavat
turvallisuutta ns. omavalvonnan avulla, jonka toimivuutta ja riittävyyttä viranomaiset varmentavat
tarkastuskäynneillään. Omavalvonnan avulla toimija määrittää toimintaansa liittyvät riskit sekä
niiden hallintakeinot. Yritysten omalla vastuulla on, kuinka hyvin ne omavalvonnan hoitavat. Hyvin
toteutetun omavalvonnan tehtävänä on varmistaa, että

elintarvikkeet ovat turvallisia ja säädösten mukaisia

elintarvikkeista annettava tieto on totuudenmukaista ja riittävää eikä johda kuluttajaa harhaan

kuluttajaa suojataan elintarvikemääräysten vastaisten tuotteiden aiheuttamilta terveysvaaroilta
ja taloudellisilta tappioilta (Itkonen 2012).
Elintarvikelaki edellyttää kaikilta ruokaketjun yrityksiltä ja muilta toimijoilta kirjallista omavalvontasuunnitelmaa. Se perustuu HACCP-analyysiin (Hazard Analysis and Critical Control Points), ja siinä kuvataan ruuan ja sen raaka-aineiden käsittely eri vaiheineen. Suunnitelmaan on tärkeä kirjata,
mitkä ovat elintarviketurvallisuuden kannalta kriittisiä kohtia sekä miten niiden aiheuttamia riskejä voidaan hallita. Omavalvonnassa kiinnitetään huomiota muun muassa raaka-aineiden laatuun,
reseptien oikeellisuuteen, reseptien ja pakkausmerkintöjen vastaavuuteen sekä tuotteen valmistusprosessiin mahdollisesti sisältyviin riskeihin (Itkonen 2012).
Viranomaisten tekemä elintarvikevalvonta kohdistetaan nykyään riskinarvioinnin perusteella sinne, missä riskit ovat suurimmat. Lisäksi Eviran johdolla toteutetaan vuosittain erityisiä valvontakampanjoita; esimerkiksi vuonna 2012 tutkitaan savustettujen kalastustuotteiden ja lihavalmisteiden PAH-yhdisteitä sekä kartoitetaan kasvisvarastojen hygieniaolosuhteita (Evira 2012).

Oivan hymy kertoo hyvästä hygieniasta
Suomessa otetaan käyttöön vuonna 2013 Oiva-hymy-järjestelmä, jonka tarkoituksena on valvontatietojen julkistaminen. Oiva-hymy viestii kuluttajille toimijakohtaisista elintarvikevalvonnan tuloksista. Oiva-hymyn suupielten asento kertoo, miten hyvin yritys on noudattanut elintarvikelainsäädäntöä.
Oiva-hymyä kokeiltiin pilottiprojektissa vuonna 2011 hyvällä menestyksellä. Hymyillä pystytään kertomaan kuluttajille yksinkertaisella ja selkeällä tavalla, kuinka hyvin elintarvikealan
toimija on hoitanut omavalvontaansa. Kuluttajien informoimisen lisäksi Oiva-hymyjen tavoitteena on yhtenäistää elintarvikevalvonnan käytäntöjä ja kriteerejä eri puolilla Suomea sekä
selkiyttää elintarvikevalvonnan vaatimuksia yrityksille.
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Tuoteturvallisuuden muita lakisääteisiä peruspilareja
Kananmunien ja lihan salmonellattomuus on hyvä esimerkki ruokamme turvallisuudesta; salmonellattomuus ei ole arkipäivää useimmissa Euroopan maissa. Suomen hyvä salmonellatilanne
on saavutettu koko ruokaketjun tiiviillä ja pitkäjänteisellä yhteistyöllä, jossa ovat olleet mukana
myös elintarvikevalvonnasta vastaavat viranomaiset. Kansallinen salmonellavalvontaohjelma pitää
kurissa salmonellaa, joka on yksi yleisimmistä ruokamyrkytyksiä aiheuttavista bakteereista maailmalla. Ohjelman piiriin kuuluvat naudat, siat ja siipikarja sekä niistä saatava liha ja kananmunat.
Siipikarjan osalta salmonellan esiintymistä valvotaan säännöllisillä näytteillä, joita otetaan jo kanaloissa ja broilerikasvattamoissa; sikojen ja nautojen osalta valvonta painottuu teurastamoihin ja
leikkaamoihin. Salmonellavalvontaohjelman tavoitteena on pitää salmonellan esiintyvyys tuotantoeläimissä alle yhdessä prosentissa. (Evira 2012)

Broilereiden salmonellattomuus
varmistetaan jokaisesta
kasvatuserästä ulostenäytteistä
tehtävällä laboratoriotutkimuksella.

Kuva: Siipikarjaliitto

Tuotteiden pakkausmerkinnät varmistavat tuoteturvallisuutta. Lain mukaan niistä on ilmettävä
mm. tuotteen raaka-aineet, säilytysohje sekä säilyvyysmerkintä. Elintarvikkeissa käytetään paljon
myös vapaaehtoisia ravintoarvomerkintöjä, jotka tosin muuttuvat pakollisiksi muutaman vuoden
siirtymäajan kuluttua (Kukkonen 2012).
Jäljitettävyys on niin ikään keskeinen tuoteturvallisuuden peruspilari. Suomessa jäljitettävyyttä
edellytetään periaatteella yksi askel eteen ja yksi taakse. Jäljitettävyyden tärkeys korostuu ongelmatilanteissa; esimerkiksi, jos tuote pitää valmistusvirheen takia vetää nopeasti pois markkinoilta
tai kun selvitetään elintarvikkeisiin liittyvää vaaratilannetta, kuten ruokamyrkytysepidemiaa.
Hygieniapassi on suomalainen erikoisuus, jolla varmistetaan tuoteturvallisuutta hyvin konkreettisesti: passi on todistus elintarvikealan työntekijöiden hygieniaosaamisesta. Vuonna 2002 lanseerattu hygieniapassi on oltava kaikilla työntekijöillä, jotka työssään käsittelevät pakkaamattomia,
helposti pilaantuvia elintarvikkeita. Se osoittaa, että työntekijä hallitsee elintarvikehygienian perusasiat ja osaa käsitellä ruokaa turvallisesti. Passin saa, kun läpäisee hyväksytysti erityisen hygieniaosaamistestin. Elintarvikealan ammattitutkintoihin se sisällytetään automaattisesti. Hygieniapasseja on myönnetty yhteensä noin 770 000. (Evira 2012)
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Ruokaketju varmistaa tuoteturvallisuutta myös muilla toimilla
Jo elintarvikevalvonnan lakisääteiset vaatimukset takaavat hyvin pitkälle suomalaisen ruuan erittäin korkean tuoteturvallisuuden tason. Lakien noudattamisen lisäksi ruokaketjun toimijat huolehtivat ruuan turvallisuudesta monin vapaaehtoisin toimin.
Rehuteollisuus ei kuulu kansallisen salmonellavalvontaohjelman piiriin, mutta se on ottanut käyttöön monia varotoimia, jotka luovat vankan pohjan suomalaisen ruuan salmonellattomuudelle.
Yksi tärkeimmistä on ETT ry:n ylläpitämä rehuntoimittajien positiivilista: siihen on listattu ne rehualan yritykset, jotka osoittavat vapaaehtoisesti riskinhallintakykynsä salmonellan suhteen. Lisäksi rehuteollisuus kuumentaa lähes kaikki teolliset rehuseokset salmonellan ehkäisemiseksi. ETL
puolestaan on laatinut Hyvät teollisen rehunvalmistuksen toimintatavat -ohjeen, jonka tavoitteena on lisätä rehujen turvallisuutta entisestään. Nämä rehuteollisuuden omat käytännöt edistävät
tuotantoeläinten rehujen puhtautta ja turvallisuutta. (Kotro ym. 2011)
Maatiloilla tuoteturvallisuutta varmistetaan mm. kasvinsuojeluaineiden oikealla käytöllä, jolloin
tuotteisiin ei jää liikaa jäämiä, sekä eläinten vapaaehtoisen terveydenhuolto-ohjelman eli ETUohjelman avulla. Käytännössä se tarkoittaa, että tila sitoutuu noudattamaan yhdessä eläinlääkärin
kanssa laadittua terveydenhuoltosopimusta. ETU-ohjelmaan kuuluva tila noudattaa ETT ry:n taudinvastustusohjeita, jotka koskevat monia muitakin kuin lakisääteisesti vastustettavia eläintauteja. Tuotantoeläinten hyvän terveyden takia eläimiä lääkitään Suomessa kansainvälisesti tarkasteltuna vain vähän. Hyvää tuoteturvallisuutta edistävät niin ikään maidon laadun tarkkailu jo maatiloilla sekä teurastamojen ja maatilojen väliset laatusopimukset. (Kotro ym. 2011)

Katkeamaton kylmäketju varmistaa kalan tuoteturvallisuutta.
Kuva: Ruokatieto/Jussi Ulkuniemi

Elintarviketeollisuuden yritykset, kaupat ja ravitsemispalvelut käyttävät paljon erilaisia laatujärjestelmiä, jotka monesti keskittyvät nimenomaan tuoteturvallisuuden varmistamiseen ja ylläpitämiseen. Elintarviketurvallisuudelle on olemassa myös oma ISO-sertifikaatti, ISO 22 000. Yksi tärkeimmistä tuoteturvallisuutta varmistavista asioista koko ruokaketjussa on katkeamaton kylmäketju toimijalta toiselle, mitä korostetaan esimerkiksi PTY:n elintarvikemyymälöille laatimassa
omavalvontaohjeistuksessa.
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Herkkä kala tykkää kylmästä
Kala on herkkä pilaantumaan, minkä takia koko kala-ala on tehnyt paljon työtä tuoteturvallisuuden varmistamiseksi. Tärkein osatekijä
tuoreen kalan tuoteturvallisuudessa on katkeamaton kylmäketju vedestä ruokapöytään:
kalan säilytyksen, käsittelyn ja kuljetusten pitää tapahtua noin nollassa Celsius-asteessa.
Oikea säilytyslämpötila ja pakkaukseen merKuha on erinomainen ruokakala.
kittyjen käyttöpäivämäärien noudattaminen
Kuva: Pro Kala
on erityisen tärkeää, kun kyseessä on tyhjiöpakattu kala.
Jos kala säilytetään riittävän kylmässä, se pysyy hyvänä jopa viikon. Kala on siinä mielessä kiitollinen ruoka-aine, että kuluttaja pystyy aistinvaraisesti toteamaan sen tuoreuden: tuoreen kalan
liha on kimmoisaa ja tuoksu raikas.
Kalan tuoteturvallisuuden varmistaminen alkaa jo kalastusaluksessa tai satamassa kalan oikealla alkukäsittelyllä. Kalat verestetään ja jäähdytetään jää-vesi-seoksessa välittömästi noston jälkeen. Aluksella suositellaan verestettäväksi kaikki yli 500 g painoiset kalat. Fileointi tapahtuu tuotantolaitoksissa.
Käsitelty kala lähetetään kalanjalostuslaitoksesta eteenpäin joko kalatukkuun tai keskusliikkeeseen ja sieltä edelleen vähittäiskauppaan tai ravintolaan. Omavalvonta seuraa kalan lämpötilaa
sen jokaisessa käsittely- ja kuljetusvaiheessa: jos esimerkiksi kuljetusauton lämpötila jostain syystä
nousee liikaa, se otetaan huomioon kalaerän käsittelyssä ja loppukäytössä.
Kalan jäljitettävyysvaatimukset ovat varsin tiukat. Tavallisen ”yksi askel taakse, yksi eteen” - jäljitettävyysvaatimuksen lisäksi lainsäädäntö edellyttää, että jokainen kalaerä pystytään kaikissa
kaupanpidon vaiheissa jäljittämään alkutuottajaansa saakka ja kalatiskeillä on oltava näkyvillä tieto kalan pyyntialueesta ja nostopäivästä.
Kaupan suuret keskusliikkeet ovat viime aikoina pyrkineet lyhentämään kotimaisen suomukalan jakeluketjua ja lisäämään alueellista hankintaa, jotta kala pääsisi mahdollisimman tuoreena
kaupan tiskiin. Kalan tuoteturvallisuuden kannalta tämä on hyvä suuntaus.

Pohdintatehtäviä:
1. Mainitse esimerkkejä ruokaketjun eri osissa tehtävistä tuoteturvallisuutta varmistavista
toimenpiteistä.
2. Mitä kuluttaja voi tehdä varmistaakseen ruokansa turvallisuutta?
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Ruokamyrkytysepidemian selvittäminen muistuttaa salapoliisin työtä
Suomessa todetaan vuosittain noin 35–60 ruokamyrkytysepidemiaa. Niiden selvittämisestä vastaavat käytännössä kunnan tai kuntayhtymän elintarvikevalvontaviranomaiset.
Ruokamyrkytysepidemian selvitystyö voi alkaa
esimerkiksi oireita saaneen henkilön ilmoituksesta.
Näin tapahtui maaliskuussa 2012 Tampereella, kun
elintarvikevalvontaan otettiin yhteyttä ja kerrottiin,
että eräässä lounasravintolassa pidetyn yksityistilaisuuden noin sadasta osallistujasta muutama
kymmenen oli sairastunut. Heillä oli ripulia, oksentelua ja kuumetta.
Ympäristöinsinööri Kaija Ala-Kojola Tampereen
elintarvikevalvonnasta kertoo, että lounasravintolaan päätettiin tehdä tarkastus samana päivänä,
koska sairastuneita oli runsaasti. Ala-Kojola teki
ruokamyrkytysepäilystä heti ilmoituksen RYMYtietojärjestelmään, joka on Eviran ja Terveyden ja
hyvin-voinnin laitoksen (THL) yhteinen rekisterijärjestelmä.
– Otimme ravintolassa vesinäytteen sekä pintapuhtausnäytteitä ruuan erilaisilta käsittelypinnoilta
sekä esimerkiksi kylmälaitteiden kahvoista. Elintarvikenäytettä ei saatu, koska sairastuneiden syömiä
ruokia ei ollut enää jäljellä, Ala-Kojola sanoo.
Tarkastuksen yhteydessä jututettiin ravintolan
omistajaa ja käytiin läpi paikan omavalvontaa,
esimerkiksi elintarvikkeiden jäljitettävyyteen kiinnitettiin huomiota. Ravintolan yleinen hygienia vaikutti olevan kunnossa, mutta omavalvonnasta
löytyi pieniä epäkohtia. Ravintoloitsijaa kehotettiin
korjaamaan tilanne, mikä lopulta tapahtui vasta
kahden uusintatarkastuksen jälkeen.
Näytteet varmistivat epäilyn
Samoihin aikoihin Tampereen elintarvikevalvontaan ilmoitettiin toisesta ruokamyrkytysepäilystä,
jonka lähteeksi arveltiin samaa lounasravintolaa.
Tällä kertaa kyse oli työyhteisöstä, jonka henkilöstö
oli käynyt syömässä ravintolassa, tosin eri päivinä
kuin ensimmäisen ilmoituksen sairastuneet.

Pintapuhtausnäyte otetaan sipaisemalla tutkittavaa pintaa kevyesti vanupuikolla. Näytteenotto
on vakiotoimenpide ruokamyrkytystapauksen selvittämisessä.

Elintarvikevalvonnassa laadittiin kyselylomake, jolla
selvitettiin hyvin tarkkaan muun muassa sitä, mitä
sairastuneet olivat syöneet tai olisiko ollut mahdollista, että tauti olisi tarttunut heihin jo aiemmin
sairastuneista. Myös lounasravintolan henkilökunta haastateltiin. Kävi ilmi, että heilläkin oli esiintynyt vatsatautia. Oireet viittasivat norovirukseen.
Alkoi olla selvää, että taudin alkuperä oli lounasravintola. Epäily vahvistui, kun ravintolassa otetuista
pintapuhtausnäytteistä löytyi viitteitä noroviruksesta. Sen sijaan vesinäyte osoittautui puhtaaksi.
– Seuraavaksi tartuntatautihoitaja otti ravintolan
henkilökunnalta ulostenäytteet, ja myös sairastuneita asiakkaita kehotettiin ottamaan häneen yhteyttä näytteiden saamiseksi. Viideltä asiakkaalta
saatiinkin näyte, Ala-Kojola kertoo.
THL tutki ulostenäytteet, ja yhteensä kahdeksasta
näytteestä löytyi noroviruksen samaa genotyyppiä.
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Välittäjäelintarviketta ei saatu selville
Lounasravintola sai noroviruksen kuriin tehostamalla siivousta etenkin ruuanvalmistuksessa olennaisten kosketuspintojen osalta, eikä myöhemmin
otetuista pintapuhtausnäytteistä enää löytynyt
norovirusta. Noroviruksen lähdettä ei kuitenkaan
saatu varmuudella selville, koska ruokia ei päästy
analysoimaan.
Ala-Kojola arvioi tapahtumatietojen sekä keittiön,
henkilökunnan ja sairastuneista saatujen näytteiden viittaavan siihen, että norovirustartunnat välittyivät ruuan kautta. Virus oli mahdollisesti kulkeutunut ravintolaan jonkun keittiöhenkilökuntaan
kuuluvan välityksellä ja päässyt leviämään ruokiin
puutteellisen käsihygienian takia.

– Palautuneet kyselylomakkeet analysoitiin EpiInfo-ohjelmalla ja näiden tulosten perusteella pystyttiin päättelemään, että todennäköisesti norovirus oli tarttunut ruokailijoihin salaatin välityksellä –
salaattiahan käsitellään keittiössä paljon, hän
huomauttaa.
Norovirus sairastutti Tampereen epidemiassa yhteensä noin 50 henkilöä. Epidemian selvittämiseen
kului aikaa noin kaksi kuukautta.
Teksti: Minna Nurro
Kuva: Tampereen elintarvikevalvonta
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Ravitsemus
Ravitsemuksella on tärkeä rooli kansanterveydellisesti, ja ravitsemusvastuu luetaan osaksi sekä
sosiaalista että yhteiskuntavastuuta.
Suomalainen ruokaketju kantaa ravitsemusvastuuta monessa mielessä hyvin. Tuotteiden ravitsemuksellisesta sisällöstä on saatavilla paljon tietoa ja suomalaisten yritysten tuotekehittelyssä ravitsemus- ja terveellisyysnäkökulmat ovat tärkeitä. Suomessa on laaja valikoima elintarvikkeita,
joissa suolan, rasvan ja sokerin määrää on vähennetty. Yritykset ovat kehittäneet myös terveysvaikutteisia elintarvikkeita sekä erityistuotteita esimerkiksi keliaakikoille ja laktoosi-intolerantikoille.
Suomalaisten ravitsemustilannetta on kuitenkin vara parantaa. Ylipainon ja 2-tyypin diabeteksen
yleistyminen kertovat, että syömme enemmän kuin kulutamme. Erityisesti sokeripitoisilla tuotteilla, makeisilla ja virvoitusjuomilla on hyvä menekki ja niitä myös markkinoidaan tehokkaasti. Varsinkin virvoitusjuomien kulutus lisääntyi reippaasti 1990-luvulta 2000-luvulle. Pysyvä ristiriita on
siinä, että terveellisyysnäkökulmasta katsottuna elintarvikkeiden sisältämän energian myynnin
kasvu ei ole hyväksi, vaikka talous ja työpaikat siitä hyötyvätkin.

4.1

Ravitsemussuositukset ohjaavat
Suomalainen elintarvike- ja ravitsemuspolitiikka perustuu ravitsemussuosituksiin, jotka antaa
maa- ja metsätalousministeriön alainen valtion ravitsemusneuvottelukunta (www.vrn.fi). Myös
kansallinen ruokastrategia ja valtioneuvoston periaatepäätös terveyttä edistävän liikunnan ja ravinnon kehittämislinjoista antavat suuntaa.
Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ravitsemussuositukset on tarkoitettu joukkoruokailun suunnitteluun, ravitsemusopetukseen ja -neuvontaan sekä esimerkiksi kansallisen ruokatutkimuksen
vertailuaineistoksi.
Suositukset perustuvat laajaan tutkimusaineistoon ravinnon tarpeesta eri ikävaiheissa sekä ravintoaineiden vaikutuksesta sairauksien ehkäisyssä ja terveyden edistämisessä. Ravintoaineiden, kuten proteiinin, rasvojen tai hiilihydraattien suositusluvut on laskettu suomalaisen väestön keskimääräisen tarpeen mukaan. Ruoka-ainesuosituksista myös yksilöt saavat suuntaa terveyttä edistäviin ruokavalintoihin, mutta myös silloin ruokavalion kokonaisuuden huomioiminen on yksittäisiä osasia tärkeämpää.
Nykyisellään ravitsemussuositukset eivät täytäyty kaikilta osin Suomessa. Tämä todetaan
muun muassa Valtioneuvoston selonteossa
ruokapolitiikasta (VNS 6/2010). Suomalaiset
saavat liikaa energiaa kulutukseen suhteutettuna. Varsinkin lasten ja nuorten lihomiseen pitäisi kiinnittää erityistä huomiota. Kansanterveyden riskeiksi ovat
muodostuneet ylipaino ja 2-tyypin diabetes. Myös sydän- ja verisuonisairauksia on
edelleen paljon.

Ravitsemussuositusten mukaan kasviksia, marjoja ja
hedelmiä tulisi syödä ainakin viisi kourallista päivässä.
Kuva: Valtion ravitsemusneuvottelukunta
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4.1.1 Lisää kasviksia ja pehmeitä rasvoja
Suomalaisten ruokavaliossa marjojen, kasvisten ja hedelmien kulutus on suosituksiin nähden liian
vähäistä, kun taas tyydyttynyttä eli kovaa rasvaa, sokeria ja suolaa saamme liikaa.
Kerta- ja monityydyttymättömien eli pehmeiden rasvojen määrää olisi vara lisätä ruokavaliossa
esimerkiksi ruokaöljyjen, rasvaisten kalojen, pähkinöiden ja siemenien muodossa. Kuitujen saannissa suomalaiset ovat selvästi jäljessä suosituksista, ja kuidun määrää voisi kasvattaa syömällä
enemmän vihanneksia ja täysjyväviljatuotteita. Sokerin käyttäjinä suomalaiset ovat aina olleet
suositusten ylärajoilla.
Ravitsemustavoitteet ovat sidoksissa aikaansa; esimerkiksi energiantarve on vähentynyt työn keventyessä ja arkiliikunnan vähentyessä. Suosituksia muutetaan myös uuden tutkimustiedon karttuessa. Nykyiset ravitsemussuositukset on julkaistu 2005, ja ensimmäistä kertaa niissä ovat mukana liikuntasuositukset. Päivityksiä on tulossa syksyllä 2013, joskaan suuria muutoksia ei ole luvassa. Suomalaiset ravintoainetason suositukset perustuvat pohjoismaisiin ravitsemussuosituksiin,
joiden päivitystyö on ollut käynnissä vuodesta 2009.

4.2

Ruokaketju tarjoaa tuotetietoa
Vastuullisuustutkimuksessa tuoteinformaatio ja ravitsemusstrategia katsotaan yrityksen tärkeimmiksi keinoiksi osoittaa ravitsemusvastuuta (Forsman-Hugg ym. 2009). Ravitsemusstrategiassa yritys kertoo julkisesti, millaiset ovat sen ravitsemukselliset painotukset, miten se kehittää tuotteidensa ravitsemuksellista laatua ja miten se hyödyntää ravitsemukseen liittyvää tietoa tuotekehityksessään. Markkinointikin voi olla osatekijä yrityksen ravitsemusvastuussa. Esimerkiksi lapset
eivät saisi olla markkinoinnin kohderyhmänä, mikäli tuote sisältää merkittävästi suolaa, sokeria tai
rasvaa. (Forsman-Hugg ym. 2009 ja Kotro ym. 2011)
Heikkurisen ym. 2012 mukaan vastuullinen yritys suunnittelee tuotteiden raaka-ainesisällön hyvien ravintoarvojen pohjalta, huomioi erilaiset ruokavaliot tuotevalikoimassa ja tuotteiden kehityksessä, mainostaa tuotteita hyvän tavan mukaisesti ja jakaa ravitsemustietoa tuotteista.

Ravintosisältömerkinnät
tarjoavat paljon tietoa
tuotevalinnan ja -vertailun
pohjaksi.

Kuva: Ruokatieto/Jussi Ulkuniemi

Suomalaisen ruokaketjun jokaisessa vaiheessa on käytäntöjä, joilla on mahdollista edistää hyvää
ravitsemusta. Esimerkiksi jalostuksella ja ruokinnalla voidaan vaikuttaa lihan rasvakoostumukseen
ja lihan ravitsemukselliseen laatuun. (Kotro ym. 2011)
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Kauppa puolestaan toteuttaa ravitsemusvastuuta kuluttajaviestinnän avulla kertomalla tuotteiden
ominaisuuksista esimerkiksi asiakaslehdissään. Kauppojen laajat tuotevalikoimat ovat myös lisäarvotekijä. Suomelle leimallista on monipuolinen elintarviketuotteiden valikoima.
Kaupan ja ravitsemisalan hyödyntämä Sinfos-tuotetietopankki on yksi suomalaisen elintarvikeketjun hyvistä käytännöistä. Tietopankkiin elintarviketeollisuus ja maahantuojat tallentavat tuotetietoja, jotka pitävät sisällään logististen tietojen lisäksi myös ravitsemukselliset tiedot. (Kotro ym.
2011)
4.2.1 Teollisuus seuraa kysyntää ja suosituksia
Elintarviketeollisuuden tärkeimmät keinot kantaa ravitsemusvastuuta ovat tuotekehitys, tuoteinformaatio ja ravitsemusvalistus. Myös pakkausten koolla, markkinoinnilla, hinnoittelulla ja tutkimuksella voi vaikuttaa ravitsemuksen tasoon.
Tuotekehityksellä haetaan tuotteita, jotka miellyttävät kuluttajan makuaistia, mutta täyttävät
myös ravitsemussuositukset. Muutamat yritykset ovat koostaneet esimerkiksi suositusten mukaisia valmisruokakokonaisuuksia. Myös kouluruokasuositukset ja ruokapalveluiden hankintasuositukset ohjaavat elintarviketeollisuutta.
Kuluttajien toiveita teollisuus kerää suorasta palautteesta, sosiaalisesta mediasta, kuluttajatutkimuksista ja -testauksista sekä esimerkiksi reseptikilpailuista. Liike-elämä pitää silmällä myös muotisuuntauksia, esimerkiksi karppaajille leipomot kehittelivät nopeasti vähähiilihydraattisia leipälaatuja.
Suolan käyttöä elintarvikeyritykset ovat vähentäneet merkittävästi 1980-luvulta alkaen. Suomessa
elintarviketeollisuus käyttää vähemmän suolaa kuin monissa muissa maissa. Suosituksiin nähden
suomalaiset saavat suolaa kuitenkin liikaa, ja esimerkiksi joukkoruokailun seuranta- ja kehittämistyöryhmä kaipasi vuonna 2010 enemmän erityisesti suurtalouksiin sopivia vähäsuolaisia valmisruokia ja puolivalmisteita. Kilpailu suolaisempien tuontituotteiden kanssa on haaste teollisuudelle,
sillä monet kuluttajat mieltävät ne maukkaammiksi.
Elintarviketeollisuus tekee tuotteita kehittäessään yhteistyötä myös alkutuotannon kanssa. Tutkimus- ja kehityshankkeet voivat olla pitkäaikaisia, kuten viisi vuotta kestänyt HK:n rypsiporsashanke. Siinä rypsin syöttämisellä voitiin vaikuttaa rasvan laatuun sianlihassa.
Ravitsemusvalistusta löytyy paitsi tuotepakkauksista, myös yritysten nettisivuilta. Terveysväitelainsäädäntö on hyvin tiukkaa, mikä karsii katteettomat lupaukset ja kuluttajan harhaanjohtamisen. Ala on perustanut myös toimialoittain erillisiä tiedotusorganisaatioita, kuten Leipätiedotus ry,
Lihatiedotusyhdistys ry sekä Maito ja Terveys ry, jotka välittävät tietoa ravitsemuksesta ja tuotantoketjusta.
Ravintoarvomerkintöjä energiasisällöstä ja proteiini-, hiilihydraatti-, rasva-, ravintokuitu- ja natriumkoostumuksesta sekä vitamiinien tai kivennäisaineiden määrästä on ollut jo erittäin kattavasti
tuotteissa, vaikka merkinnät ovat nykylainsäädännön mukaan edelleen pääsäätöisesti vapaaehtoisia. Pakkausmerkintöjä jonkin verran muuttaa vuoden 2011 lopulla EU:ssa hyväksytty kuluttajatietoasetus (EU) N:o 1169/2011. Viiden vuoden siirtymäajan jälkeen ravintoarvomerkinnät tulevat
pakollisiksi.
4.2.2 Ravintoarvomerkinnät monipuolisia
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarviketietojen antamisesta kuluttajille merkitsee,
että 2010-luvun puolivälissä yleisten pakkaustietojen lisäksi tuotteessa on aina oltava ravintoainemerkintä. Siinä ilmoitetaan energia, rasvat, tyydyttynyt rasva, hiilihydraatit, sokerit, proteiini
ja natriumkoostumus eli suola. Vapaaehtoisesti voi ilmoittaa muita ravinto-aineita, kuten kuidun.
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Tähän asti ravintoarvomerkintä on ollut pakollista vain silloin, kun elintarvikkeesta esitetään ravitsemusväite, kuten ”rasvaton”, ”sokeriton” tai "sisältää kalsiumia". Merkintä on ollut pakollinen
myös silloin, kun elintarvikkeesta esitetään terveysväite, kun elintarviketta on täydennetty vitamiinilla tai kivennäisaineella tai kun elintarvike on erityisruokavalmiste kuten gluteeniton tuote.
Terveysväite on esimerkiksi maininta, että "kalsium on välttämätön lasten luuston normaalille
kasvulle ja kehitykselle".
Monissa elintarvikepakkauksissa kerrotaan lisäksi vapaaehtoinen viitteellisen päiväsaannin (GDA)
määrä. Merkintä on Euroopan elintarviketeollisuusliiton kehittämä ja sitä käytetään suomalaisten
elintarvikkeiden lisäksi myös monissa tuontituotteissa. Sen tavoitteena on kertoa, kuinka paljon
annos elintarviketta sisältää energiaa ja tiettyjä ravintoaineita lukumääräisesti ja viitteelliseen päiväsaantiin suhteutettuna. (Ravintoarvomerkintäopas 2010)
Ravintoarvomerkintää säätelevät muun muassa maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä (588/2009), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikkeista koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä (EY N:o 1924/2006) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä
elintarvikkeisiin (EY N:o 1925/2006). Suomessa kansallisena viranomaisena Evira valvoo asetusten
noudattamista ja ohjeistaa tarvittaessa.
GDA eli Guideline Daily Amount -merkintä kertoo muun muassa,
minkä verran energiaa annos sisältää aikuisen viitteellisestä 2000
kilokalorin päiväsaannista.

Sydänmerkillä merkitty tuote on omassa tuoteryhmässään vähintään
rasvojen ja suolan suhteen terveellisempi valinta.

4.3

Sydänmerkki auttaa valitsemaan
Suomen Sydänliiton ja Suomen Diabetesliiton Sydänmerkki on ainoa symboli, joka kertoo elintarvikkeen ravitsemuksellisesta laadusta. Sydänmerkki (www.sydanmerkki.fi) kertoo, että tuote on
omassa tuoteryhmässään rasvojen ja suolan suhteen terveellisempi valinta. Osassa tuotteista
huomioidaan myös kuidun, sokerin ja kolesterolin määrät. Sydänmerkki-tuotteet helpottavat ravitsemussuositusten mukaisen ruokavalion koostamista.
Kuluttajille Sydänmerkki on tullut runsaan kymmenen vuoden aikana tutuksi, sillä merkin tunnistaa 80 prosenttia yli 15-vuotiaista suomalaisista ja heistä puolet käyttää merkkiä valinnan perusteena ostotilanteessa.
Vapaaehtoisen merkin painoarvoa lisää se, että maa- ja metsätalousministeriö on rekisteröinyt
sen EU-lainsäädännön mukaiseksi ravitsemusväittämäksi. Merkkiä haettaessa tuotteesta antaa
arvion asiantuntijaryhmä, jossa on jäseniä Sydänliitosta, Diabetesliitosta, Syöpäliitosta, yliopistoista, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksesta ja Kuluttajaliitosta.
Merkillä on vuosimaksu, ja merkittyjä tuotteita valvotaan pistokokein. Pieniä yrityksiä, kuten leipomoita tai marjatuotteiden valmistajia, kannustetaan halvemmin vuosimaksuin ja niin, että Sydänliitto antaa konsultointiapua esimerkiksi uusien reseptien suunnittelussa.
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4.3.1 Suurkeittiöt kasvava käyttäjäryhmä
Monet yritykset käyttävät Sydänmerkin vaatimuksia tuotekehityksensä perustana. Erityisesti tämä
koskee suurkeittiöille suunniteltuja tuotteita. Niiden rooli onkin kasvanut, sillä usein jo hankintakilpailutuksessa kriteerinä saattaa olla, että esimerkiksi leivän tulee täyttää Sydänmerkin vaatimukset. Myös Sydänmerkki-aterioiden koonti helpottuu valmiita Sydänmerkki-tuotteita käyttämällä.
Suurkeittiöt ovatkin Sydänmerkki-tuotteiden kasvava käyttäjäryhmä. Viimeksi tähän on vaikuttanut Kelan suositus siitä, että korkeakouluopiskelijoille ruokaa tarjoavin ravintoloiden on tarjottava
Sydänmerkki-aterian mukaisia ruoka-annoksia saadakseen ateriatukea. Logon käyttöä ei edellytetä, mutta näin velvoitetaan ravintolat tarjoamaan entistä terveellisempää ruokaa. Ateriatuen
ehtoja muokattiin 2011 lopulla, ja käytäntö tulee voimaan 2013 alusta.
Sydänmerkki-tuotteissa on paljon esimerkiksi lihavalmisteita, aamiaisviljavalmisteita, maitotuotteita ja kasvisruokavalmisteita; leipiä ja valmisruokia kaivataan lisää. Sydänmerkki-tuotteita on
yli 900.

4.4

Vastuu jää kuluttajalle
Vastuullisuus ravitsemusasioissa kuuluu nyky-yrityksen strategiaan ja toimintatapoihin, mutta
toiminnan ensisijainen näkökulma on kuitenkin taloudellinen, ei kansanterveydellinen. Vastuu
omista ruokavalinnoista jää kuluttajalle. Elintarviketeollisuus antaa mahdollisuuden hyviin valintoihin, mutta ei aktiivisesti ohjaa niihin.
Valintojen tekemisen auttajana pakkausten tuoteinformaatiolla on suuri merkitys, mutta pitkiä
ainesosa- ja ravintosisältöluetteloita on välillä moitittu hankalasti avautuviksi. Tuotteiden ravitsemuksellista laatua arvioidessaan kuluttajan kannattaa vertailla tuotteita ja niiden merkintöjä.
Tuotetietojen tulee olla suhteutettavissa johonkin, jotta niitä voidaan tulkita. Viitteellisen päiväsaannin mukainen energia- ja ravintosisältötietomerkintä (GDA) on yritys tähän suuntaan. Osa
kuluttajista katsoo, että myös sen tulkinta on vaikeaa. Sydänmerkkiä osataan tulkita paremmin.
(Forsman-Hugg ym. 2009)
Suurin osa merkinnöistä kertoo kuluttajalle siitä, mitä pitäisi valita, mutta sitä merkinnät eivät kerro, mitä ei pitäisi valita. Nykyongelma on se, että kuluttajat ostavat liikaa energiaa sisältäviä tuotteita. Olisiko hyötyä merkintäjärjestelmästä, joka osoittaisi myös vältettäviä elintarvikkeita? Vai
olisiko ratkaisuna ravitsemuksen perusopetus kaikille jo peruskoulussa?
4.4.1 Valistusta ja markkinointia
Kolmas sektori jakaa paljon ravitsemusvalistusta. Tuotteiden vertailutietoja löytyy esimerkiksi Kuluttajaliiton nettisivuilta (kuluttajaliitto.fi). Niillä kerrotaan elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä
sekä annetaan vinkkejä terveellisiin valintoihin. Myös Suomen Sydänliitto (www.sydanliitto.fi) ja
Suomen Diabetesliitto (www.diabetes.fi) jakavat tietoa hyvästä ravinnosta.
Lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ravitsemusyksikön ylläpitämä elintarvikkeiden
koostumustietopankki Fineli sisältää tietoa suomalaisten ja Suomessa käytettävien elintarvikkeiden ravintoainekoostumuksesta. Sosiaali- ja terveysministeriön alainen THL myös muun muassa
tutkii ravinnon ja terveyden välisiä yhteyksiä ja seuraa suomalaisten ravitsemusta.
Kaiken kaikkiaan ravitsemustietoa ja -valistusta on paljon, mutta sen hyödyntäminen ei ole itsestään selvää. Kuluttajat eivät ole yhtenäinen joukko. Ehkä nykyistä tarkemmin tulisi tuntea se, miten eri ohjauskeinot vaikuttavat erilaisten kuluttajaryhmien elintapoihin ja ruokavalintoihin.
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Kuluttaja tekee valintojaan ympäristössä, jossa mainonta ja markkinointi vievät huomiota. Englantilaisarvion mukaan elintarviketeollisuus käyttää elintarvikkeiden markkinointiin sata kertaa
enemmän rahaa kuin julkiset organisaatiot terveellisen ruokavalion edistämiseen. Eniten satsataan virvoitusjuomien ja makeisten markkinointiin.
Valtioneuvosto katsoi ruokaselonteossaan, että ravitsemuksen ohjaamiseksi tarvitaan edelleen
toimia, kuten ajantasaista kuluttajainformaatiota, koulutusta ja ravitsemuksellisesti parhaiden valintojen tekemistä houkutteleviksi. Erityisesti lasten ja nuorten ravitsemukseen pitäisi kiinnittää
huomiota. (Valtioneuvoston selonteko ruokapolitiikasta 2010)
Nykyisin makeisia, jäätelöä ja virvoitusjuomia verotetaan; kansanterveydelliset syyt eivät ole olleet siinä ensisijaisia syitä, vaan tavoitteena on kerätä valtiolle tuloja. Valtiovarainministeriön työryhmä selvittää lisäksi vuoden 2012 aikana laajemman sokeriveron käyttöönoton mahdollisuutta.

Pohdintatehtäviä:
1. Miten oppilaitoksenne opiskelijaruokailussa näkyy ravitsemusvastuu?
2. Tutki elintarvikepakkauksia.
a) Minkälaista ravitsemukseen liittyvää tietoa kuluttaja löytää niistä valintojensa tueksi?
b) Minkälaista ravitsemukseen liittyvää tietoa pakkauksissa mielestäsi pitäisi olla?
3. Vertaile omaa ruokavaliotasi ravitsemussuosituksiin.

CASE

Ruokapalvelun palapeli: edullista, hyvää ja terveellistä
Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy:hyn kuuluva
ruokapalvelu valmistaa päivittäin 38 000 ateriaa
päiväkodeissa, kouluissa, henkilöstöravintoloissa,
hoivalaitoksissa ja sairaalassa. Ruokalistojen kokoaminen on melkoista palapeliä. Ruoka-annos ei
saa tulla maksamaan montaa euroa, mutta sen
pitäisi maistua jopa kriittiselle yläasteikäiselle ja
olla ravitsemussuositusten mukainen. Tarjonnassa
on huomioitava useat erityisruokavaliot ja esimerkiksi sairaalan ravitsemushoitotarpeet.
Yhtiöitetty ruokapalvelu joutuu miettimään entistä
tarkemmin säästöjen ja laadun yhteensovittamista.
Turussa ratkaisua haetaan keskittämisestä. Keskuskeittiön perustaminen vuonna 2014 merkitsisi
valmistavien keittiöiden vähentämistä puolella.
Näin saatavat säästöt aiotaan käyttää ruuan laadun
parantamiseen lisäämällä omaa valmistusta sekä
lähi- ja luomuruuan käyttöä.

Vastaava kokki Niina Juhannusvuori ja valmiit kasvispihvit. Turun Seudun Kiinteistöpalvelun osana
toimiva ruokapalvelu määrittelee valmisruokien
laadun tarkasti tarjouspyyntövaiheessa.
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– Turussa on tehty linjaus ruuan laadun parantamisesta 2012–2016, kertoo ruokapalvelujohtaja Paula Juvonen. Omavalmistusasteen lisääminen merkitsee esimerkiksi sitä, että liha hankittaisiin raakana eikä kypsänä kuten nyt. Samalla ruokapalvelu
voisi asteittain luopua liemi- ja kastikejauheista ja
satsata aitoihin makuihin.
– Suunnitelmissa on myös tehdä leipä itse. Valitettavasti lihapyörykkäkone on liian kallis hankinta,
joten lihapullat ostetaan todennäköisesti jatkossakin valmiina, mutta ehkä oman reseptin mukaan
tuotettuina.
Tavoitteena lisätä lähiruokaa
Juvonen kertoo, että ruokapalvelu on Portaat
Luomuun -ohjelman ensimmäisellä askelmalla.
Tässä vaiheessa luomu näkyy päiväkotien aamupuurona ja henkilöstöravintoloiden varrasleipänä.
– Toivottavasti tulevaisuudessa pilkomme luomuporkkanoita ja käytämme vaikkapa luomupastaa ja
laajemminkin luomuleipää.
Lähiruokana tulee jo nyt leipää ja perunaa.
– Haluamme lisätä lähiruuan määrää ja sesonginmukaista käyttöä. Toisaalta jo nytkin esimerkiksi
ison valmistajan pakastepavut on viljelty melko
lähellä Säkylässä. Säilyvyyden kannalta pakastetut
kasvikset ovat hyviä. Sitä paitsi aivan tiukka sesonginmukaisuus tarkoittaisi, että talvella pysytään
kaali ja porkkana -linjalla.
Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy:n käyttämästä
maidosta suurin osa on kotimaista, yksi pakkauskoko on ruotsalaista. Liha on pääosin kotimaista.
Paula Juvonen on tyytyväinen ruokapalvelun saamiin valmisruokiin.
– Pidämme laatuvaatimukset korkealla. Halusimme
esimerkiksi, että lihapyöryköissä on yli puolet lihaa,
ja ne saatiin 73-prosenttisina ja jauhelihapihvit 60prosenttisina. Rasvaa jauhelihatuotteissa on alle 10
prosenttia. Leipien suolapitoisuudet on määritelty

tarjouspyynnössä. Ravitsemussuositukset ovat
hankintojen pohjana ja ne ovat helppo tapa kertoa
elintarviketoimittajille, mitä halutaan.
Ruokalajien vaihtelevuus tärkeää
Ruokalistalla on seitsemän viikon kierto. Ruokien
pitää vaihdella niin raaka-aineen, muodon ja värien
puolesta. Vaikka ruokalista on yhtenäinen, ruokia
muokataan eri reseptein eri asiakasryhmille. Koululaisille tarjotaan hieman maustetumpaa ruokaa
kuin päiväkoti-ikäisille. Vaihtelevuuden ja ravintosisältöjen lisäksi on huomioitava juhlapyhät, teemaviikot, raaka-aineiden sesongit ja keittiöiden kapasiteetit.
– Menekkiä seurataan ja tarvittaessa ruokalajia
vaihdetaan. Syömättömästä ruuasta ei ole ravitsemuksellista hyötyä, se on vain kuluerä ja lisää myös
ympäristökuormaa. Maun arviointi on vaikeampaa
kuin ravitsemuksen. Tarkoitus onkin kouluttaa
ryhmä aistinvaraiseen arviointiin. Jo aiemmin meillä on ollut asiakasraateja, ja asiakaskyselyjä teemme jatkuvasti.
Ruokapalvelun isoimmat asiakkaat ovat Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimi sekä sosiaali- ja
terveystoimi. Esimerkiksi sairaalassa erityisruokavalio on noin puolella potilaista. Siellä tarvitaan
paljon rakennemuutettua ruokaa, joka on eri tavoin soseutettua ja pehmeää, jotta se on helppo
syödä. Koulupuolella erityisruokien tarve esimerkiksi keliakian tai allergioiden vuoksi on 5–10 prosenttia.
– Koululaiset ovat vaativimpia asiakkaita. Vain yksi
sadasta lapsesta koostaa aterian niin monipuolisesti kuin on tarkoitettu. Ruokailun valvonnassa ja
esimerkkinä tarvitaan kasvatushenkilöstöä. Yläasteella ja lukiossa on ollut pari vuotta kaksi lounasvaihtoehtoa, joista toinen on kasviruoka. Se lisäsi
ainakin alussa menekkiä. Kouluissa meillä on myös
välipalamyyntiä, josta olemme saaneet paljon kiitosta.
Teksti: Päivi Haavisto
Kuva: Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy
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Työhyvinvointi
Työhyvinvointi tarkoittaa, että työ on mielekästä ja sujuvaa turvallisessa, terveyttä edistävässä sekä työuraa tukevassa työympäristössä ja työyhteisössä. Lyhyttä ja yksiselitteistä määritelmää työhyvinvoinnille on vaikea antaa, sillä se voi tarkoittaa eri asioita eri ihmisille ja sitä voidaan tarkastella eri puolilta, kuten stressiteorioiden, johtamisen, lääketieteen tai organisaation näkökulmista
(Järvinen 2012).
Työhyvinvointiin kuuluu sekä yritykseen, työhön, työyhteisöön että yksilöön itseensä liittyviä tekijöitä. Se rakentuu hyvästä johtamisesta ja esimiestyöstä, työn organisoinnista, työyhteisön yhteisistä pelisäännöistä, osaamisesta, vuorovaikutteisesta toimintatavasta ja myönteisestä yrityskulttuurista. Työhyvinvointia lisäävät vaikuttamis- ja kouluttautumismahdollisuudet omassa työssä,
kannustava ja johdonmukainen johtaminen, palaute ja keskinäinen luottamus. Myös yksilön terveys ja kotiolot vaikuttavat työssä koettuun hyvinvointiin. (Manka ym. 2010)

Työhyvinvointiin kuuluu yritykseen ja johtamiseen, työhön, työyhteisöön sekä
yksilöön itseensä liittyviä tekijöitä. Lähde: Manka 1999, 2008
Heikkurinen ym. 2012 on poiminut muutamia piirteitä, jotka kuvaavat työhyvinvoinnista vastuuta
kantavaa yritystä ruokaketjussa: yritys panostaa esimiestyöhön ja työntekijöiden osaamiseen, kehittää työn joustavuutta ja työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa työhönsä, tukee työyhteisön
vuorovaikutusta ja huolehtii henkilöstön jaksamisesta ja työkyvystä.
Suomessa työntekijöitä koskeva lainsäädäntö on varsin tiukka. Työturvallisuuslaki, työaikalaki,
työterveyshuoltolaki, työsopimuslaki ja tasa-arvolaki velvoittavat yrityksiä muun muassa tiedottamaan kaikista henkilöstöä koskevista muutoksista, laatimaan työsuojelusuunnitelman, huolehtimaan työterveyshuollon järjestämisestä sekä kohtelemaan työntekijöitä tasa-arvoisesti (Järvinen
2012). Hyvinvointiin liittyvää vastuullisuutta saattaakin olla vaikea arvioida lainsäädännön vaatimusten ylittämisen kautta. Järvisen 2012 tutkimuksessa elintarviketeollisuuden hyvinvointiasiantuntijat nostivat vastuullisuuden tärkeimmäksi kriteeriksi yrityksen ja ylimmän johdon linjaukset
sekä toiminnan läpinäkyvyyden.

Työhyvinvointi

Vastuullisuus ruokaketjun kilpailuetuna

40

Samalla tavoin työhyvinvoinnissa korostetaan yrityksen johdon linjauksia ja sitoutumista. Työsuojelu ja työhyvinvointi eivät etene työpaikalla, jos niitä ei ole mielletty tavoitteiksi koko organisaatiossa ylhäältä alas asti.
Linjausten sateenvarjon alla yrityskulttuuri, toimintatapojen määrittelyt ja arvojohtaminen ovat
ylimmän johdon keinoja vaikuttaa. Ne antavat suunnan sille, miten esimiehiä koulutetaan ja valtuutetaan tai miten heitä kannustetaan varaamaan aikaa henkilökohtaiseen esimiestyöhön ja
alaisten jaksamisen ja hyvinvoinnin tarkkailuun. Samoin niillä mahdollistetaan esimerkiksi järjestelyt työn ja muun elämän yhteensovittamiseksi. Tästä eteenpäin vastuu työhyvinvoinnista jakaantuu esimiehille ja työntekijöille itselleen. (Järvinen 2012)

5.1

Yritys hyötyy henkilöstön hyvinvoinnista
Työhyvinvoinnista huolehtiminen näkyy erilaisten kustannusten vähenemisenä. Työhyvinvoinnin
puutteeseen liittyviä kustannuksia ovat esimerkiksi sairauspoissaolot, alentunut työkyky tai työkyvyttömyys, työn tehottomuus, työntekijöiden suuri vaihtuvuus, työn heikko laatu. (Manka ym.
2010)
Tätä ei ole välttämättä täysin oivallettu organisaatioissa, sillä professori Guy Ahosen arvion mukaan puutteelliseen työhyvinvointiin liittyvät kulut ovat Suomessa jopa 30 miljardia euroa. Suurin
osa siitä, noin 24 miljardia euroa vuodessa, syntyy ennenaikaisesta eläkkeelle jäämisestä ja siitä
johtuvista työpanosten menetyksistä. Tähän verrattuna yritysten sijoitukset työhyvinvointiin eivät
ole kovin suuria. Kun työhyvinvointiin erikoistunut konsulttiyritys Excenta selvitti 2011, missä
määrin yritykset investoivat henkilöstönsä hyvinvointiin, summaksi saatiin 2,1 miljardia euroa.
(Kujala 2012 ja Aura ym. 2011)
Vaikka kansainvälisesti vertaillen suomalaisessa työelämässä asiat vaikuttavat hallituilta ja valvotuilta, on hyvinvointityössä ja johdon linjauksissa vielä tehostamista. Vasta noin 40 prosenttia yrityksistä ja organisaatioista on määritellyt kirjallisesti hyvinvointityön sisällön ja runsas neljäsosa
on tehnyt kehittämissuunnitelman. Toistaiseksi puolet organisaatioista tekee hyvinvointimittauksia ja sitä hieman runsaampi joukko ottaa huomioon henkilöstön hyvinvoinnin johdon strategiatyössä. (Aura ym. 2011)
Työhyvinvoinnista huolehtiminen on yritykselle kannattavaa, koska se lisää henkilöstön jaksamista
ja sen kautta tuottavuutta, vähentää poissaoloja ja houkuttelee uusia työntekijöitä. Lisäksi se voi
tarjota kilpailuetua osana yrityksen yhteiskuntavastuuta.
Manka ym. 2010 korostaa, että työhyvinvointiin sijoittaminen lisää yrityksen aineetonta pääomaa.
Aineeton pääoma koostuu esimerkiksi yhteisöllisyydestä, esimiesten ja työntekijöiden suhteista,
työntekijöiden voimavaroista ja osaamisesta ja organisaation toimintatavoista. Näillä asioilla on
merkitystä esimerkiksi yrityskaupassa ja ne vaikuttavat myös sijoittajien ja rahoittajien asenteisiin.
Innostuneisuus, oppimiskyky ja luovuus ovat nykytyössä haluttuja ominaisuuksia. Työhyvinvoinnin
professori Marja-Liisa Manka arvioi, että niiden varassa on 50–90 prosenttia tulevaisuuden lisäarvosta, kun teknologian ja automaation kautta lisäarvoa on saatavissa selvästi vähemmän, 10–50
prosenttia.
5.1.1 Tunnusluvut kertovat yrityksestä
Henkilöstön ja työyhteisön, organisaation ja johtamisen tilannetta voidaan kuvailla yrityksen henkilöstötunnuslukujen avulla. Perinteisiä henkilöstötunnuslukuja ovat esimerkiksi henkilöstörakenne, työajan käyttö, sairauspoissaoloprosentti, tapaturmataajuus, eläköitymisikä ja -määrä, osaamisen kehittämisen kustannukset ja henkilöstön vaihtuvuus. Myös kehityskeskustelujen käyminen, työkykyindeksi, aloitteet ja innovaatiot kertovat yrityksestä. (Manka & Hakala 2011)
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Tunnuslukuja käytetään johtamisen ja kehittämisen välineinä organisaation sisällä, ja niiden avulla
henkilöstötilinpäätöksessä pystytään antamaan vertailukelpoista tietoa ulospäin omistajille, asiakkaille, rahoittajille ja muille sidosryhmille.
Tunnusluvut kertovat osaamisesta, joustoista, työn kuormittavuudesta, työkyvyn ylläpidosta ja
vaikutusmahdollisuuksista. Aineettoman pääoman mittareilla, kuten työhyvinvointikyselyillä, voidaan tehdä näkyväksi esimerkiksi yhteisöllisyyttä tai johtamisen laatua. Manka & Hakala 2011
painottaa, että organisaatiossa tulee nähdä lukujen taustalla vaikuttavat syy-seuraussuhteet, jotta
tunnusluvuista saadaan paras hyöty. Esimerkiksi jatkuvasti suuri sairauspoissaoloprosentti voi kertoa työn liiallisesta kuormittavuudesta, työyhteisöongelmista tai muutostilanteen tuomasta epävarmuudesta.

5.2

Lait ja hyvät käytännöt palkkatyössä
Työturvallisuuslaki ja työterveyshuoltolaki ovat tärkeimmät työhyvinvointia säätelevät lait. Työturvallisuuslaki edellyttää, että työnantaja on perillä työn vaaratekijöistä ja pyrkii poistamaan tai lieventämään terveydelle aiheutuvaa haittaa. Myös työntekijöillä on velvollisuus ilmoittaa työnantajalle terveyttä vaarantavista puutteista. Lakia sovelletaan kaikessa palkkatyössä.
Työterveyshuoltolaki velvoittaa työnantajan järjestämään työterveyshuoltopalvelut työstä ja työoloista johtuvien vaarojen ja haittojen torjumiseksi. Lakisääteiseen työterveyshuoltoon kuuluvat esimerkiksi työpaikkaselvitykset, työhöntulo- ja määräaikaistarkastukset, toimenpide-ehdotukset, neuvonta ja ohjaus sekä työkyvyn ylläpitäminen ja edistäminen. Lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi
työnantaja voi tarjota yleislääkäritasoista sairaanhoitoa ja muun terveydenhuollon palveluja.
Työterveyshuolto kattaa vakinaisessa työsuhteessa olevista palkansaajista valtaosan, 94 prosenttia.
Isoissa yrityksissä työterveyshuolto on hoidettu, mutta pienissä, alle 10 hengen yrityksissä työskentelevistä vain 63 prosenttia on työterveyshuollon piirissä (Työ ja terveys Suomessa 2009). Yrittäjille itselleen työterveyshuolto on vapaaehtoista, mikä heidän osaltaan vähentää kattavuutta; esimerkiksi
maatalousyrittäjistä noin 40 prosenttia on työterveyshuollossa.
5.2.1 Työkyvyn tukemiseen useita toimintamalleja
Kotro ym. 2010 poimii työhyvinvoinnin hyviksi käytännöiksi teollisuudessa ja kaupan piirissä muun
muassa työterveyshuollon, työhöntulotarkastukset, työkykyä ylläpitävän toiminnan, työaikajoustot ja -järjestelyt, kehityskeskustelut, pienryhmämallin ja työkierron.
Näistä varsinkin työkykyä ylläpitävä toiminta on laaja käsite, joka kattaa monet työhyvinvointia
edistävät toimet. Tyky-toimintoja halutaan aktivoida, ja siksi Kansaneläkelaitos korvaa 60
prosenttia yrityksen pakollisten työterveyshuollon kuluista silloin kun yrityksellä on yhteistyössä
sovittu toimintamalli työkyvyn tukemiseksi. Muille yrityksille korvataan 50 prosenttia pakollisen
työterveyshuollon kuluista.
Työpaikalla tyky-toiminnan osa-alueita ovat yksilön terveyden ja voimavarojen edistäminen,
ammatillisen osaamisen pitäminen ajan tasalla, työn ja työympäristön kehittäminen sekä
työyhteisön ja työorganisaation toimivuuden parantaminen. Tavoitteena on, että ihmisen
voimavarat ja työn vaatimukset ovat tasapainossa. Siinä tarvitaan esimiehen, työntekijän ja
työyhteisön yhteistyötä sekä työterveyshuollon ja työsuojeluorganisaation tukea.
Esimerkkejä käytännön toimintatavoista ovat työkyvyn varhainen tuki ja sairauspoissaolojen
hallinta. Niitä varten yrityksessä on yhdessä päätettävä, miten poissaoloja seurataan ja milloin
niitä ryhdytään yksilön kohdalla selvittämään tarkemmin. Varhaisen tuen toimintamallin avulla
pyritään ehkäisemään vakavia työkykyongelmia. Muita toimintamalleja ovat työhönpaluun tuki
pitkän sairauspoissaolon jälkeen, päihdeohjelma ja henkisen väkivallan ehkäisy. (Työsuojelu
Suomessa)

Työhyvinvointi

Vastuullisuus ruokaketjun kilpailuetuna

42

Hyvistä toimintamalleista työpaikat saavat tietoa ja aineistoja esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön valvomasta tutkimus- ja palvelulaitoksesta Työterveyslaitoksesta (www.ttl.fi),
työmarkkinakeskusjärjestöjen hallinnoimasta koulutus- ja tiedotusyksiköstä
Työturvallisuuskeskuksesta (www.ttk.fi), työelämän tutkimusta ja kehityshankkeita rahoittavasta
Työsuojelurahastosta (www.tsr.fi), Tapaturmavakuutuslaitosten liitosta (www.tvl.fi) ja
työsuojeluhallinnosta (www.työsuojelu.fi).

5.3

Elintarviketeollisuudessa rasitusvaivoja
Elintarviketeollisuus on työvoimavaltainen ala, ja työhön kuuluu paljon toistotyötä, siirtämistä,
nostamista ja staattisia työasentoja. Ala sijoittuukin teollisuuden sairauspoissaolo-, ammattitautija tapaturmatilastojen kärkisijoille. Esimerkiksi vuonna 2009 ammattitauteja ilmeni 100 000 työntekijää kohti 702, kun kaikkien alojen keskiarvo oli 275. Erityisesti rasitusvammoja elintarviketeollisuudessa on paljon, ja tyypillisiä ovat ranne- ja olkapäävaivat. (Tilastotietoja työoloista ja työterveydestä. Työterveyslaitos.)
Palkansaajien määrään suhteutettu elintarviketeollisuuden työtapaturmasuhde on noin kaksinkertainen verrattuna kaikkien toimialojen keskiarvoon. Eniten tapaturmia alalla on teurastuksessa
ja lihanjalostuksessa.

Ranne- ja olkapäävaivat ovat
yleisiä elintarviketeollisuudessa.
Eniten tapaturmia alalla sattuu
teurastuksessa ja lihanjalostuksessa.

Kuva: Ruokatieto

2000-luvun loppupuoliskolla alan ongelmiin keskityttiin Helsingin yliopiston koordinoimassa Tuottavuustalkoot -tutkimus- ja kehitysprojektissa. Hankkeeseen osallistui useita isoja elintarvikekonserneja, ja tavoitteena oli luoda käytännön työkaluja poissaolojen alentamiseen ja yhdistää jatkuva työolojen parantaminen osaksi johtamistapaa. Tulokset vahvistavat, että hyviä toimintatapoja
on olemassa ja niiden soveltamisella saadaan tuloksia aikaan.
Puolitoistavuotisen hankkeen aikana sairauspoissaolot laskivat keskimäärin noin kaksi prosenttia.
Parhaat tulokset saatiin yrityksissä, jotka ottivat henkilöstön aktiivisesti mukaan kehittämiseen.
Esimerkiksi Pajuniemi Oy:ssä sairauspoissaolot puolittuivat hankkeen aikana 8,7 prosentista 4,5
prosenttiin. Kehittämismenetelmänä käytettiin Tuula Elorannan muokkaamaa pienryhmämallia,
jonka avulla koko henkilöstö voi osallistua oman työn ja organisaation kehittämiseen. Ohjelmaa
on laajennettu uusille toimialoille 2010-luvulla.
Hyviä tuloksia osallistuvasta kehittämisestä raportoi Marja-Liisa Manka jo vuonna 1999 väitöskirjassaan, joka käsitteli tiimityön muutosprosessia broileritehtaassa. Muutokseen tarvittiin oppimista ja näkemystapojen uudistamista sekä konkreettista työympäristön kehittämistä. Tärkeätä myös
tässä hankkeessa oli se, että työntekijät osallistuivat prosessiin. Esimerkiksi sairauspoissaolot vähenivät selkeästi kehittämisen kohteissa, kun ne muualla tehtaassa kasvoivat.
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Kaupan alalla paljon osa-aikatyötä
Kaupan alalla on tapahtunut isoja muutoksia 2000-luvulla. Kaupparyhmittymät ovat ketjuuntuneet, suuria ostoskeskuksia on tullut lisää ja vähittäiskaupan aukioloajat ovat pidentyneet. Myymälöiden määrä on vähentynyt ja koko kasvanut. (Työ ja terveys Suomessa 2009)
Kaupan alan palkansaajista lähes kaikilla on vakinainen työsuhde ja kaksi kolmesta tekee säännöllistä päivätyötä (Työ ja terveys Suomessa 2009). Silti suurin työoloja määrittävä tekijä ovat työajat.
Kauppojen aukioloajat ovat pidentyneet ja sunnuntaiaukiolot ovat yleistyneet, joten esimerkiksi
viikonlopputyö on yleistä. Osa-aikatyö on Suomessa suurinta vähittäiskaupan alalla; sitä tekee 38
prosenttia alan kaikista palkansaajista (Työvoimatutkimus 2011. Tilastokeskus.).
Opiskelu on osa-aikatyön syy lähes 40 prosentilla osa-aikatyön tekijöistä, mutta aivan yhtä suuri
syy on se, että kokoaikatyön vaihtoehtoa ei ole tarjolla. Kun osa-aikaeläke jätetään ulkopuolelle,
arvioidaan, että osa-aikatyö on edelleen useammin vastentahtoista kuin haluttua. (Hulkko & Pärnänen 2006)
Osa-aikaistuminen alkoi palvelualoilla lisääntyä 1990-luvun laman jälkeen. Laman kanssa samaan
suuntaan vaikuttivat myös aukiolon kasvua mahdollistavat lainsäädännön muutokset. Tarvitaan
esimerkiksi sellaista työvoimaa, joka työskentelee vain viikonloppuisin. Uusien kassajärjestelmien
avulla voidaan kerätä tarkkaa tietoa asiakaskäyntien ajoista ja myynnistä, joten työvoiman kohdentaminen on helpottunut. Osa-aikatyö mahdollistaa työnantajalle ihanteellisen työvoiman käytön ja tuo kustannustehokkuutta. (Hulkko & Pärnänen 2006)
Työ ja terveys Suomessa 2009 -tutkimuksen mukaan alalla joutuu säännöllisesti kuukausittain
joustamaan työajoissa lähes puolet työtehtävien tai esimiesten vaatimuksesta. Yhdellä kolmesta
on mahdollisuus itse säädellä työpäivän pituutta. Työympäristön haitoista yleisimmin koetaan
kylmyyttä ja vetoisuutta.
Tapaturmia sattuu kaupassa harvemmin kuin kaikilla toimialoilla keskimäärin. Samoin ammattitauteja ilmenee vähemmän kuin kaikilla toimialoilla keskimäärin. Sairauspoissaolopäiviä on melko
vähän, ja enemmistö alalla työskentelevistä kuuluu työterveyshuollon piiriin. Kuitenkin 15 prosenttia on vailla kaikille palkansaajille kuuluvaa huoltoa. (Työ ja terveys Suomessa 2009)

5.5

Alkutuottajan haasteet kasvaneet
Maataloustyössä sattuu vuosittain noin 5 000 työtapaturmaa ja noin 300 yrittäjää sairastuu
ammattitautiin. Palkansaajien määrään suhteutettuna työtapaturmia on noin puolet enemmän
kuin kaikilla toimialoilla keskimäärin. Maatalouden työtapaturmat ovat myös vakavia.
Jaksamisongelmat koettelevat maatalousyrittäjän työ- ja toimintakykyä. Tuki- ja liikuntaelinvaivat
ja mielenterveyden ongelmat ovat yleisimpiä työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisen syitä. Ympäristöön, eläinten hyvinvointiin ja tukiehtoihin liittyvät asiat tuovat entistä enemmän paineita kuten
myös talouden, markkinoiden ja maatalouspolitiikan suuret muutokset. (Melan työhyvinvointiohjelma)
Maanviljelijältä vaaditaan nykyisin yrittäjämäistä otetta, ja osaamisvaatimukset ovat sen myötä
kasvaneet. Tämä koskee esimerkiksi tiedon hakemista ja tietotekniikan käyttöä. Kilpailu alalla on
kovaa ja verkostoituminen on tärkeää. Vaikka toiminta perustuu edelleen paljolti perheviljelyyn,
kasvavat tilat palkkaavat myös ulkopuolista työvoimaa. Silloin tarvitaan johtamis- ja esimiestaitoja, joihin perinteitä ei vielä ole. Koulutuspalveluja maanviljelijät saavat ProAgrialta, tuottajien
keskusjärjestöltä MTK:lta, isoilta maito- ja liha-alan elintarvikeyrityksiltä. Koulutusta järjestävät
myös Johtamistaidon opisto, luonnonvara-alan oppilaitokset, ammattikorkeakoulut ja yliopistot.
Lisäksi Työtehoseura tuottaa tietoa maataloustyön organisoinnista ja johtamisesta sekä
turvallisista työmenetelmistä.
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Viljelijä tarvitsee työssään monenlaisia työkoneita. Tavalliset tapaturmat ovat
nyrjähdyksiä ja venähdyksiä ohjaamoon noustessa ja sieltä alas tullessa.
Kuva: MTT:n arkisto/Janne Lehtinen

Erityisen tärkeää alkutuottajien hyvinvoinnin kannalta olisi elintarvikeketjun seuraavan lenkin
tuki. Se on perusteltua siksikin, että viljelijän hyvinvointi vaikuttaa suoraan myös tuoteturvallisuuteen ja eläinten hyvinvointiin. Työhyvinvoinnin on todettu edistävän myönteistä suhtautumista eläinten hyvinvointiin, ja tätä kautta vaikutukset voivat tuntua eläinten tuotoksessa
asti. (Kotro ym. 2010)
5.5.1 Työterveyshuollon kautta kuntoutukseen
Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos hoitaa maaseudun yrittäjien, kuten viljelijöiden, kalastajien, poronhoitajien ja metsänomistajien sosiaaliturvaa. Mela opastaa muun muassa työturvallisuusasioissa ja vastaa maatalouslomituksen järjestämisestä kuntien kanssa tekemillään
toimeksiantosopimuksilla. Eläkelaitoksen laatimassa maatalousyrittäjien työhyvinvointiohjelmassa
osa-alueita ovat työterveyshuolto, lomituspalvelut, kuntoutus sekä työturvallisuuden ja työssä
jaksamisen asiantuntijapalvelut.

Pahat konetapaturmat ovat
maataloudessa harvinaisia;
kuvan uudehko traktori menetti
ohjattavuuden, kaatui valtaojaan
ja syttyi palamaan. Viljelijä pääsi
onneksi ajoissa pois hytistä.

Kuva: Risto Huhtanen

Työhyvinvointi

Vastuullisuus ruokaketjun kilpailuetuna

45

Maatalousyrittäjien työterveyshuolto on tärkeä tukijärjestelmä, mutta koska siihen liittyminen on
yrittäjälle vapaaehtoista, sopimuksen on tehnyt vasta noin 40 prosenttia kaikista maatalousyrittäjistä ja päätoimisistakin maanviljelijöistä noin puolet. Työterveyshuollon kautta yrittäjä saa
terveystarkastuksia, tilakäyntejä, neuvoja työolojen kehittämiseksi sekä mahdollisuuden päästä
kuntoutukseen. Valtaosa työterveyshuollossa olevista viljelijöistä on hankkinut palvelut kunnallisilta työterveysyksiköiltä.
Riskienhallintaa varten on olemassa työkaluja, jotka sopivat käytettäviksi myös maatiloilla. VTT on
kehittänyt pienten ja keskisuurten yritysten riskienhallintaan PK–RH-työkalun, jota se on MTT:n
kanssa muokannut maatilojen tarpeisiin. Sen avulla maatalousyrittäjä voi arvioida henkilöriskejä ja
työturvallisuutta tilalla. (Kotro ym. 2011)
5.5.2 Tukiverkosto viljelijän avuksi
Pro Agria on valtakunnallinen maatalousalan neuvonta- ja kehittämisorganisaatio, joka toimii koko
Suomen alueella. Viime vuosina se on tehostanut maanviljelijöiden voimavarapalveluja.
ProAgrian tuotteistama palvelu, Voimavarariihi, perustuu maanviljelijän tukemisessa
yhteistyöhön, jota rakennetaan tarpeen mukaan esimerkiksi Melan, lomituspalvelun,
työterveyshuollon, pankin, meijerin, teurastamon tai velkatalousneuvojan kesken. Myös
seurakunta ja mielenterveystoimisto voivat olla mukana tukiverkostossa. ProAgria on kouluttanut
16 alueelleen voimavaraneuvojia, jotka kokoavat yhteen paikalliset yhteistyön tekijät.
Tukiverkostoa viljelijä voi hyödyntää esimerkiksi muutostilanteissa, kuten tuotannon
laajentamista suunnitellessaan tai laajentamisen jälkeen ilmenneissä alkuvaikeuksissa. Suuria
investointeja miettiessään viljelijä saattaa tarvita tukea esimerkiksi ajankäytön, ulkopuolisen
työvoiman tarpeen tai jonkin työnosan ulkoistamisen tarpeen arvioinnissa. Myös osaaminen ja
oma koulutustarve on pohdittava ennakkoon. Joskus alkuvaiheen takaiskut laajentamisen jälkeen
vaativat uutta aikataulutusta tai uusia lainanlyhennysten neuvotteluja.
Sukupolvenvaihdokset maatiloilla ovat vaihe, jossa monesti ulkopuolinen keskusteluapu on
hyödyksi. Silloin on käytävä läpi myös sisarussuhteisiin ja eri sukupolvien asumisjärjestelyihin
liittyviä asioita. Voimavarapalvelun tukea viljelijät voivat käyttää myös esimerkiksi tuotannon
muutoksen tai lopettamisen aikana sekä kriiseissä, kuten avioeroissa, kuolemantapauksissa ja
taloudellisissa vaikeuksissa.
5.5.3 Lomituspalvelut auttavat jaksamaan
Hyvin toimiva lomitusjärjestelmä on konkreettisin tuki tuottajan jaksamiselle. Säännöllinen lomien
pitäminen on tärkeää työssä, joka sitoo viikon jokaisena päivänä. Lakisääteiset lomituspalvelut
toimivat, kun tarve tiedetään ajoissa etukäteen, mutta haasteita tulee silloin, kun sijainen tarvittaisiin äkillisesti sairastumisen, tapaturman tai muun kriisin takia. Tässä auttaisivat esimerkiksi
lomitusrenkaat. Niissä tilat tekevät yhteistyötä lomituspalveluiden järjestämiseksi; järjestelyssä
sovitaan lomittajat, jotka hoitavat pääasiassa renkaan tilojen lomituksia.
Yleensäkin sijaisjärjestelmä olisi hyvä järjestää tilalla siten, että työt eivät ole yhden henkilön
jaksamisen tai osaamisen varassa. Tämä vähentäisi tilanteita, joissa uupuminen tai masennus
johtaa eläintenhoidon laiminlyönteihin. Myös yhteistyö toisten tilojen kanssa ja jonkin työvaiheen
ulkoistaminen voivat auttaa maanviljelijää jaksamisessa, erityisesti maataloustyön työhuippujen
tasaamisessa.
Pohdintatehtäviä:
1. Millä kaikilla tavoin yritys hyötyy työhyvinvointia edistävästä toiminnasta?
2. Miten ruokaketjun muut lenkit voisivat tukea tuottajan jaksamista ja hyvinvointia?
3. Haastattele ruokaketjun jotain toimijaa työhyvinvoinnin näkökulmasta hänen työyhteisössään.
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CASE

Koulutus tukee työhyvinvointia leipomoissa
VAASAN Oy:ssä kehitetään vuorovaikutteista
johtamista, osaamista ja henkilöstön osallistumista.
Konsernin yritysvastuuohjelman yhtenä keskeisenä
sisältönä on sosiaalinen vastuu ja työhyvinvoinnin
kehittäminen.
Leipomoalalla toimivaan konserniin kuuluu
Suomen yksiköiden lisäksi yrityksiä myös muista
Pohjoismaista sekä Baltiasta. Suomessa henkilöstömäärä on noin 1 350. Yhtiössä on viime vuosina
satsattu erityisesti lähiesimiesten koulutukseen.
Esimiehille on järjestetty esimerkiksi kehityskeskustelu-, pienryhmä- ja vuorovaikutuskoulutusta.
– Näitä jatkamme. Uusille esimiehille myös muodostetaan nopeasti vertaisryhmiä. Vähintään kerran vuodessa järjestetään työnjohdon päivät, joilla
esimiehet voivat jakaa keskenään hyviä käytäntöjä
ja kokemuksia. Leipomoala on työvoimavaltaista, ja
esimies on työhyvinvoinnin keskeinen vaikuttaja,
sanoo henkilöstöjohtaja Liisa Väyrynen.
Esimiehiä on valmennettu varhaisen tuen mallin
käyttöön. Malliin liittyy se, että esimies ottaa työntekijän kanssa puheeksi esimerkiksi poissaolot, kun
niiden yhdessä sovitut raja-arvot täyttyvät. Tavoitteena on tukea henkilöstön työkykyä ja työssä
suoriutumista ja tarttua asioihin ajoissa. Käydyistä
keskusteluista pidetään seurantaa. Väyrysen mukaan suurin osa työssä selviytymisen ongelmista on
ratkaistavissa työpaikalla toteuttavin keinoin.
Tuki on tarpeen myös silloin, kun työntekijä palaa
työhön pitkän sairausloman jälkeen.Työkokeilut
yhdessä eläkevakuutusyhtiön kanssa ovat viime
vuosina moninkertaistuneet. Kokeilu voi tarkoittaa
alussa kevyempää työtä, lyhyempää työpäivää tai
yövuoroista luopumista.
– Työssä pysyminen on kaikille voitto, myös yhteiskunnalle.
Osaamisesta pidetään kiinni
Liisa Väyrynen painottaa, että henkilöstön ammattitaito ja motivaatio halutaan pitää hyvänä.
Ammattikurssien lisäksi yrityksessä on käytössä
mentorointi, jonka avulla hiljainen tieto saadaan
talteen. Työparityöskentelyssä esimerkiksi kokenut
taikinantekijä siirtää taitojaan nuoremmalle.

Eija Ahokainen pakkaa näkkileivät ja hapankorput
Kotkan tehtaassa; tuotannosta 60 prosenttia menee vientiin.
Ikäohjelmassa ovat mukana kaikki henkilöstöryhmät ja tieto on saatu liikkumaan myös toisin päin:
esimerkiksi tietoteknisissä asioissa nuori voi mentoroida vanhempaa.
Väyrynen kertoo, että yhtiössä pyritään moniosaamiseen, mikä helpottaa esimerkiksi sijaisten
löytymistä. Siksi tehtäväkiertoon kannustetaan.
– Olen itsekin esimerkki tehtäväkiertolaisesta,
olen työskennellyt aiemmin tuotantopäällikkönä,
projektipäällikkönä ja talous- ja tietohallinnon
esimiehenä.
Pienryhmät kehittävät työtä
VAASAN Oy:ssä on monivuotiset perinteet pienryhmätoiminnasta, joka aloitettiin kaikissa yksiköissä vuonna 2004. Pienryhmissä kaikki työntekijät
voivat osallistua työn ja työolojen kehittämiseen.
Pienkokoukset voivat olla lyhyitä vartin tapaamisia
työn ohessa. Työaikojen porrastamisen takia leipomoissa isojen osastokokouksien kokoaminen on
hankalaa.
Pienryhmiä hyödynnetään myös vuoden 2010 lopulla alkaneessa Tiiminä parempaan menestykseen
-toiminnassa, joka perustuu Total Productive Management -laatuajatteluun. Työn sujuvuutta parantavia kehitysehdotuksia on 2012 tammi-toukokuussa kertynyt 3 500, ja niistä 75 prosenttia on
toteutettu.
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– Työn arkea helpottavat ideat voivat olla hyvinkin
pieniä. Esimerkiksi siivousvälineitä tarvitaan jatkuvasti, ja nyt niitä ei tarvitse enää etsiä, kun niille on
merkitty vakiopaikat seinään.
Hyvien käytäntöjen omaksuminen näkyy henkilöstön tunnusluvuissa. Vuonna 2010 sairauspoissaolot
olivat laskeneet 6,5 prosenttiin kokonaistyöajasta
(7,9 vuonna 2006), kun elintarviketeollisuuden

keskiarvo oli 7,2 prosenttia. Työkyvyttömyyseläkkeitä alkoi kolme vuonna 2011, kun vuonna 2006
määrä oli 11. Lisäksi työkyvyttömyyseläkkeelle
jääneiden ikä on noussut. Vuonna 2011 se oli 59,5
vuotta ja 2006 neljä ja puoli vuotta alempi.
Teksti: Päivi Haavisto
Kuva: Juha Metso
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Eläinten hyvinvointi
Eläintuotanto on muuttunut Suomessa nopeasti viime vuosikymmeninä. Tilojen määrä on vähentynyt: 1990-luvun alussa karjatiloja oli noin 65 000, nyt enää vajaa kolmannes siitä. Tilojen koot
ovat kasvaneet, ja esimerkiksi broileritiloilla on keskimäärin 40 000 lintua ja lihasikaloissa 250
eläintä.
Tuotanto on koneellistunut, mikä on muuttanut eläinten hoidon ja hyvinvoinnin seurannan tapoja. Jalostus on lisännyt eläinyksilöiden tuottavuutta ja nopeuttanut kasvua. Vaikka Suomessa tilakoot ovat vielä muuta Eurooppaa pienempiä, kyse on entiseen verrattuna tehotuotannosta.
Se on asettanut myös kuluttajat uuteen tilanteeseen: tuotantoketjulta on alettu toivoa läpinäkyvyyttä ja eläinten hyvinvointi on alkanut kiinnostaa. Ongelmiksi ja kehityskohteiksi tiedetään esimerkiksi tietyt eläinten pitomuodot, kuten lehmien parret, emakoiden porsimishäkit ja sikakarsinoiden vähäiset virikkeet, tai kivuliaat toimenpiteet, kuten vasikoiden nupoutus ja urosporsaiden
kastrointi. Myös tuottajien jaksaminen ja sen vaikutus eläinten hyvinvointiin on noussut yleiseen
tietoisuuteen.
Viimeksi eläinoikeusliikkeen videomateriaalit sika- ja broileritiloilta vuosina 2007, 2009 ja 2011 lisäsivät julkista keskustelua eläinten hyvinvoinnista. Viranomaispuolella ja elintarvikeketjussa on
tehty viime vuosina muutoksia, ja salakuvatut videot ovat osaltaan saattaneet niitä vauhdittaa.
Eläinsuojeluvalvontajärjestelmää on uudistettu ja tehostettu ja elinkeino on uusinut esimerkiksi
sikojen hyvinvoinnin valvontajärjestelmän; teollisuus on hyvinvointitoiminnassaan korostanut varsinkin eläinten terveyttä. Eläinten aseman saama yhteiskunnallinen huomio on paljon suurempaa
kuin esimerkiksi 1990-luvun alussa. (Kupsala 2011)

6.1

Hyvinvointi on eläimen oma kokemus
Tuotantoeläimen perustarpeisiin kuuluvat vesi ja ravinto, terveys, riittävä tila makuualustoineen
sekä hyvä hoito. Eläimillä on myös omat lajityypilliset ja sisäsyntyiset tarpeensa, kuten emakoilla
pesäntekovietti, kanoilla kuopsutustarve tai vasikoilla imeminen. Terveys, korkea tuotos tai eläinsuojelusäännösten vähimmäisvaatimusten täyttyminen ei yksinään vielä takaa hyvinvointia. Se ei
koostu vain perusasioista, vaan myös siitä, mitä eläin kokee ja tuntee.
Eläimen ei pitäisi joutua kärsimään pelosta tai stressistä, ja lisäksi sillä pitäisi olla mahdollisuus kokea myönteisiä tunteita. Suomalaistutkimus on todennut, että esimerkiksi varhaiset vasikkasuhteet ovat tärkeitä vasikoiden hyvinvoinnille ja kaveruussuhteet säilyivät ainakin puolentoista vuoden ikään asti lievittäen stressiä vieraassa paikassa.
Eläinten hyvinvoinnin määritelmiä on lukuisia. Yksi tunnetuimmista on arvioida eläimen hyvinvointia viiden vapauden (Five Freedoms) kautta. Ne on luokitellut Iso-Britannian Farm Animal
Welfare Council. Nämä vapaudet ovat
 vapaus nälästä ja janosta
 vapaus epämukavuudesta
 vapaus kivusta, vammoista ja sairauksista
 vapaus normaaliin käyttäytymiseen sekä
 vapaus pelosta ja kärsimyksestä.
Eläimen kokemista myönteisistä tunteista on vielä vähän tietoa, joten hyvinvointikriteereissä ne
eivät juuri näy. Tulevaisuudessa niistäkin saataneen lisätietoa. Eläinten hyvinvointitutkimus on
kasvava tieteenala ja käyttäytymisen seuranta on sen perusta. Tutkimuksella selvitetään, miten
eläin sopeutuu ympäristöönsä, verrataan eri hoito- ja pitomenetelmien hyvinvointivaikutuksia ja
ratkaistaan käytännön hyvinvointiongelmia.
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Eläinten omaa kokemusta hyvinvoinnista korostaa myös maa- ja metsätalousministeriön asettama
tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta hyvinvoinnin yleismääritelmässään: ’’Hyvinvointi
on eläimen kokemus sen psyykkisestä ja fyysisestä olotilasta. Eläimen hyvinvointiin vaikuttavat
sen mahdollisuudet sopeutua ympäristön tapahtumiin ja olosuhteisiin. Jos sopeutuminen ei onnistu, tai aiheuttaa eläimelle jatkuvaa tai voimakasta stressiä, rasitusta tai patologisia muutoksia,
eläimen hyvinvointi heikkenee. Eläinten hyvinvointiin voidaan vaikuttaa pito-olosuhteilla, hoidolla
ja eläinjalostuksella.’’
6.1.1 Uusi WQ-järjestelmä mittaamaan vastuullisuutta
Ruokaketjun vastuullinen yritys huolehtii eläinten ruokinnasta, terveydestä sekä kasvatus- ja kuljetusolosuhteista, antaa eläimille mahdollisuuden lajinomaiseen käyttäytymiseen, harjoittaa
avointa viestintää ja markkinointia sekä huomioi eläinten hyvinvoinnin raaka-aineiden ja tuotteiden hankinnoissa. Welfare Quality -mittaristoa on hyödynnetty myös MTT:n koordinoimassa vastuullisen yrityksen mittariston kehittämishankkeessa. (Heikkurinen ym. 2012)
Eläinten hyvinvoinnin Welfare Quality - mittausjärjestelmä syntyi 2000-luvun alun laajassa eurooppalaisessa tutkimushankkeessa, jossa on haettu eläinlähtöistä mittaustapaa pelkkien ulkoisten olosuhteiden tarkkailun sijaan. Mittaristo on kehitelty seitsemälle tuotantoeläintyypille (lypsylehmät, lihanaudat, juottovasikat, emakot, lihasiat, munijakanat ja broilerit). WQ pohjautuu neljään periaatteeseen, joihin eläinten hyvinvoinnin katsotaan perustuvan:
1) hyvään ruokintaan
2) hyvään kasvuympäristöön
3) hyvään terveyteen ja
4) tarkoituksenmukaiseen käyttäytymiseen.
Myös tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta on suositellut WQ-mittariston käyttöönottoa eläinten hyvinvoinnin arvioinnissa. Mittaristo on vielä prototyyppi, mutta esimerkiksi sioilla sitä on jo Suomessa testattu Helsingin yliopiston tutkimuksessa, ja on otettu huomioon uudistettaessa Sikavaan liittyvää sikojen terveydenhuoltojärjestelmää vuonna 2012. Tulosten mukaan siat
voivat Suomessa paremmin kuin keskimäärin tutkimuksen vertailumaissa Ranskassa, Espanjassa,
Saksassa ja Britanniassa. (Heikkurinen ym. 2012)

Pihatoissa lehmät saavat liikkua vapaasti. Maatalouslaskennan tietojen
mukaan pihatoissa on käytössä nautapaikkoja nykyisin melkein sama
määrä kuin parsinavetoissa.
Kuva: ScanStockPhoto
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Welfare Quality -mittaristoa käytettäessä on huomioitava, että se ei mittaa absoluuttista hyvinvointia, vaan hyvinvointia tietyn asteikon sisällä. Sikatilat voidaan asettaa paremmuusjärjestykseen, mutta se ei vielä takaa sitä, että skaalan ykkönen olisi paras mahdollinen eläimen kannalta.
Mittaristossa painottuvat eläimen terveys ja muutamat käyttäytymisasiat. Toistaiseksi nämäkin
mittarit kartoittavat enemmän "negatiivista hyvinvointia", kuten sairauksien tai haavojen puuttumista, kuin "positiivista hyvinvointia". WQ:ta on kritisoitu myös työläydestä, koska yhteen tilakäyntiin voi kulua 5–6 tuntia.

6.2

Eläinten hyvinvoinnin taso Suomessa
Suomessa eläinsuojelusäädökset ovat pääosin EU:n minimitasoa. Toisaalta muutamissa kohdin
käytännöt ovat tiukempia; esimerkiksi antibioottien ennaltaehkäisevä käyttö, eläinten häntien typistäminen ja lintujen nokkien leikkaaminen on Suomessa kielletty. Terveysasioissa Suomea auttaa elinkeinon oman aktiivisuuden ja valvonnan lisäksi myös pohjoinen sijainti, jonka ansiosta
meillä on vähemmän tarttuvia tauteja kuin esimerkiksi Etelä-Euroopassa. Eläinten olot kuljetusten
aikana arvioidaan paremmiksi kuin yleisesti Euroopassa, koska kuljetuskalusto on uutta ilmastoinnin ja lämpötilan säätöineen. Suomessa eläinkuljetuksia saa hoitaa vain henkilö, jolla on kuljettajan ja hoitajan pätevyystodistus.
6.2.1 Lääkitys vähäisempää kuin muualla Euroopassa
Suomalaisesta ruokaketjusta löytyy hyviä käytäntöjä liittyen eläinten hyvinvointiin. Osittain nämä
menevät päällekkäin tuoteturvallisuuden hyvien käytäntöjen kanssa. Rehu- ja lannoiteteollisuuden vahvuuksiin kuuluu se, että tavallisiin rehuihin ei ole lisätty antibiootteja, että kasvinsuojeluaineita käytetään vähän ilmasto-olojen vuoksi ja että maaperässä ei ole merkittävästi raskasmetalleja. Lisäksi Eläintautien torjuntayhdistys (ETT) pitää positiivilistaa rehutoimittajista, jotka vapaaehtoisesti osoittavat kykynsä hallita esimerkiksi salmonellariskiä. ETT:llä on myös rehuhygieniaan liittyvä ohjeistus. (Kotro ym. 2011)
Alkutuotannossa eläinten terveyteen liittyviä hyviä käytäntöjä ovat melko laaja sitoutuminen
ETT:n toimintaan ja sen tautivastustus- ja tautisuojausperiaatteisiin. Tuotanto-oloihin vaikuttavat
myös terveydenhuoltoviranomaisten tekemät tuotanto-olosuhdemittaukset. Lisäksi Suomessa
eläimille ei syötetä ennaltaehkäisevää lääkitystä ja muutenkin lääkitys dokumentoidaan hyvin.
Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut eläinsuojeluvaatimukset tuotantoeläinten pidolle.
Naudan ja sian kasvattajat voivat saada tuotantoeläinten hyvinvointitukea 2007–2013, ja sen perusehtoihin liittyy paitsi terveydenhuollon vaatimusten noudattaminen myös muun muassa ruokintaan ja hoitoon sisältyviä asioita. Myös erilaiset kansalliset laatujärjestelmät ja hyvän tuotantotavan toimintaohjeet esimerkiksi siipikarjalle ohjaavat toimintaa tiloilla.
Elintarviketeollisuudessa hyvänä käytäntönä nähdään teurastietojen dokumentointi sikaloiden
terveysluokitusrekisteriiin Sikavaan (www.sikava.fi) ja nautatilojen terveydenhuoltojärjestelmään
Nasevaan (www.naseva.fi). Kaupan hyviä käytäntöjä ovat esimerkiksi vielä kehittämistä vaativa
kuluttajaviestintä ja valikoima-asettelu, eli esimerkiksi kananmunat asetellaan niin, että luomu- ja
vapaan kanan munat ovat näkyvästi esillä. (Kotro ym. 2011)

Eläinten hyvinvointi

Vastuullisuus ruokaketjun kilpailuetuna

52

6.2.2 Eläinpolitiikkaa vahvistettu
EU-jäsenyyden aikana eläinten hyvinvointipolitiikka Suomessa on vahvistunut: Esimerkiksi tuotantoeläinten hyvinvoinnin strategia luotiin vuonna 2006. Muutamaa vuotta myöhemmin maa- ja
metsätalousministeriö asetti tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan, joka tekee muun
muassa selvitystyötä meneillään olevaa eläinsuojelulain ja -asetuksen kokonaisuudistusta varten
(Kupsala 2011). Nykyinen eläinsuojelulaki on vuodelta 1996. Hallituksen esitys uudeksi eläinsuojelulaiksi on suunniteltu annettavaksi eduskunnalle vuonna 2012.
Eläinten hyvinvointia koskevan tutkimustiedon levittämiseksi ja kansallisten tutkimustarpeiden
tunnistamiseksi perustettiin 2000-luvun lopulla Eläinten hyvinvointikeskus (EHK). Se on Helsingin
yliopiston, Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ja maa- ja metsätalousministeriön yhteinen kansallinen asiantuntijaverkosto. Keskus toimii Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan
yhteydessä.
Elintarviketuotannon tarpeisiin kasvatettavien eläinten hyvinvoinnin kehittämisessä on viime vuosina tapahtunut parannuksia lainsäädännön muutosten kautta. Esimerkiksi nautojen ulkoiluttamisasetus on edellyttänyt vuodesta 2006 alkaen, että parsinavetoissa pidettävillä lypsylehmillä on
kesäaikaan vähintään 60 ulkoilupäivää.
Munivia kanoja ei ole saanut pitää varustelemattomissa häkeissä enää vuoden 2012 alusta. Häkeiksi sallitaan ns. virikehäkit, joissa kanoilla on pesä, pehkua nokkimista ja kuopimista varten sekä
orsia. Broilerikasvattamoja koskevat uudet säädökset puolestaan lisäävät hyvinvoinnin valvontaa
siten, että jalkapohjatulehdusten määrä ja kuolleisuus kasvatusaikana arvioidaan jokaisesta teurastetusta broileriparvesta. Tulosten perusteella läänineläinlääkäri voi määrätä kasvatustiheyttä
laskettavaksi.
Lähivuosina kaikissa sikaloissa tiineitä emakoita ja ensimmäistä porsimistaan odottavia ensikoita
on pidettävä ryhmäkarsinassa, jolle on annettu vähimmäismitat. Lisäksi eläimillä on oltava saatavilla tonkimismateriaalia ja ryhmäkarsinan betonisen rakolattian on täytettävä tietyt rakenteelliset
vaatimukset.

6.3

Teollisuus satsannut eläinten terveydenhuoltoon
Elintarviketeollisuus on tehnyt paljon saadakseen eläintuotannon tasalaatuiseksi. Erityisesti eläinten terveydenhuoltoa on kehitetty.
Elintarviketeollisuus ja tuottajat perustivat Eläintautien torjuntayhdistys ry:n (ETT) Suomen liittyessä EU:n jäseneksi vuonna 1995. Jäseniä ovat suomalaiset meijerit, teurastamot ja munapakkaamot. Yhdistys edistää tuotantoeläinten terveyttä ja hyvinvointia koordinoimalla kansallista
eläinten terveydenhuoltoa sekä ohjaamalla eläinaineksen ja rehujen maahantuontia.
ETT ylläpitää sikatilojen terveysluokitusrekisteriä Sikavaa. Tietokanta on vapaaehtoinen ja siihen
kirjataan sikojen terveyteen liittyvät tiedot eläinlääkärin tekemiltä terveydenhuoltokäynneiltä. 95
prosenttia Suomen sikatiloista kuuluu Sikavaan. Vastaavanlainen terveydenhuollon seurantajärjestelmä naudoille on Naseva, johon kuuluu toistaiseksi noin puolet nautatiloista. Siipikarjapuolella ei ole valtakunnallista tietojärjestelmää.
Aivan viime vuosina varsinkin sianlihan tuotantoketju on ollut aktiivinen. Suomen Lihateollisuusyhdistykseen kuuluvat yritykset edellyttävät kaikilta sianlihan sopimustuotantotiloiltaan lainsäädännön ylittävää eläinten terveydenhuollon kansallista tasoa. Esimerkiksi kaikki Sikavassa olevat
lihayritykset ovat ottaneet kipulääkityksen käyttöön karjuporsaiden kastroinnissa vuoden 2012
alusta. Osa yrityksistä edellytti kivunlievitystä jo 2011.
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Elinkeinon ylläpitämän eläinten terveydenhuollon keskeinen osa ovat sikatiloilla säännöllisesti
tehtävät tilakäynnit, joita on päivitetty Welfare Quality -mittariston pohjalta. Suomalainen lihaketju on ottanut käyttöön uusia toimintatapoja, esimerkiksi tiloille tehtävien terveydenhuoltokäyntien määrää on lisätty ja sisältöä uudistettu. Uusia havaintokohteita ovat muun muassa eläinten
kunto ja puhtaus.
Teollisuuden yhteisten hankkeiden lisäksi lihataloilla on omia kehitysohjelmia. Niitä käytetään
muun muassa hyvän tautitilanteen säilyttämiseksi. Esimerkiksi Atrialla on siipikarjapuolella oma
Sikavaa ja Nasevaa vastaava rekisteri. Yksi lihatalon kehityshankkeista on sikojen tuotanto-olojen
kehittäminen hännän purennan poistamiseksi kokonaan; tätä varten parannetaan myös tuotannon seurantaa. Atria ja HK Ruokatalo osallistuvat myös Crnet Oy:n toteuttamaan ”Suomi – vastuullisen lihantuotannon mallimaa – teoriasta kaupallistamiseen” -hankkeeseen (Suvali), jonka tavoitteena on kaupallistaa hyvät lihan tuotantotavat kuluttajalle asti. Tämän tuloksena rakenteilla
on WQ:n periaatteita soveltava sianlihan alkutuotannon kansallinen laatujärjestelmä, joka valmistuu vuonna 2013 (http://www.ltk.fi/fi/hankkeet).

Eläinlääkäri kirjaa nautaterveydenhuollon seurantajärjestelmään
(Naseva) kuuluvalla tilalla tekemänsä terveydenhuoltokäynnin
havainnot tietojärjestelmään, jota
käyttävät myös tilojen valtuuttamat meijerit, teurastamot ja neuvontajärjestöt.

Kuva: Eläintautien torjuntayhdistys ry

6.4

Luomu toistaiseksi ainoa hyvinvointimerkki
Luomueläintiloilla eläinten hyvinvointiin ja lajinmukaiseen käyttäytymiseen kiinnitetään erityistä
huomiota. Tuotantotapaan kuuluu myös luonnonmukaiseen rehuun perustuva ruokinta. Kasvintuotantoon verrattuna eläintuotantoa on vielä melko vähän luonnonmukaisessa tuotannossa.
Määrä on kuitenkin kasvanut viimeisten vuosien aikana, ja vuonna 2011 eläintuottajien lukumäärä
oli noin 640. Tuotantosuunnista eniten luonnonmukaisessa tuotannossa on naudanlihatuottajia,
seuraavaksi maidontuottajia ja kolmanneksi lampaanlihan tuottajia.
Luomukotieläintuotannon tuotantoehdot löytyvät Eviran luomutuotannon ohjeista. Luomusääntöjen keskeisiä eroja eläinsuojelulainsäädäntöön verrattuna ovat muun muassa rehujen lajinmukaisuus, sikojen ja siipikarjan ulkoilu, väljemmät karsinat ja eläinsuojat sekä kokoritilälattioiden ja
eläinten häkkikasvatuksen kielto (Kupsala 2011).
Luomu – valvottua tuotantoa -merkki kertoo tuotteen olevan suomalaisen viranomaisen valvonnassa. Tällä hetkellä luomumerkki onkin Suomessa ainoa merkki, joka kertoo, että eläimen hoitoolosuhteet ovat korkeammat kuin lain vaatima vähimmäistaso. Seuraava askel on miettiä, millaisia
vaihtoehtoja ruokaketju voisi tarjota kuluttajalle, joka on halukas maksamaan enemmän eläinten
hyvinvoinnista.
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Eri maissa on erilaisia vapaaehtoisia tuotemerkkejä, jotka painottavat eläinten hyvinvointia.
Merkki voi olla kauppaketjun oma merkki tai eläinsuojelujärjestön kautta kehitetty järjestelmä,
kuten Freedom Food Englannissa. Uusia innovaatioita voi tehdä myös alkutuottaja: Suomessa iittiläinen sikatilallinen ja suoramyyntikaupan pitäjä on perustanut uuden purupohjasikalansa osakeyhtiöksi. Uuteen sikalaan tulee sikaa kohden tilaa kaksinkertaisesti nykyisiin tilamääräyksiin verrattuna. Osakkeita ostamalla saa asiakasomistajuuden edut ja voi tukea eettistä sikataloutta.

6.5

Hyvinvoinnin valvonta saanut lisää resursseja
Elintarvikeketjun toimijoiden tekemä omavalvonta on ensisijaisin tapa seurata tuotantoeläinten
hyvinvoinnin toteuttamista. Valvovat eläinlääkärit seuraavat tarkastusten avulla säädösten noudattamista.
Viime vuosina valvovia eläinlääkäreitä on voitu palkata jonkin verran lisää. Vuonna 2009 voimaan
astuneen uuden eläinlääkintähuoltolain myötä kuntiin ja kuntayhtymiin on saatu valtion varoin
nelisenkymmentä valvontaan keskittyvää virkaeläinlääkäriä. Heidän avullaan eläinsuojeluvalvonta
voidaan erottaa eläinlääkäreiden muista tehtävistä ja tehostaa tarkastuksia kohteisiin, joissa eläintenpidon epäillään olevan eläinsuojelulainsäädännön vastaista.
Myös aluehallintovirastoihin on saatu 15 uutta läänineläinlääkäriä, jotka tekevät pääasiassa tarkastuksia ja avustavat kunnaneläinlääkäreitä vaikeitten eläinsuojelutapausten hoidossa (Eläinten
hyvinvointi Suomessa 2012).
Ylin valvova viranomainen on maa- ja metsätalousministeriö ja keskushallinnon toimija on Evira.
Aluehallintovirastot huolehtivat valvonnasta omilla toimialueillaan ja niissä on omat läänineläinlääkärit. Paikallisia viranomaisia ovat kunnaneläinlääkärit, kunnan terveydensuojeluvalvonta ja poliisi.
Tarkastuseläinlääkärit valvovat eläinten hyvinvointisäännösten noudattamista teurastamoissa ja
teurastamoiden alueella ja rajaeläinlääkärit rajanylityspaikoilla, maastapoistumispaikoilla ja eläinlääkinnällisillä rajatarkastusasemilla. Koe-eläintoimintaa harjoittavien laitosten valvonta kuuluu
aluehallintovirastolle.
6.5.1 Valvonnan välineenä tarkastukset
Tuotantoeläintilojen otantatarkastuksia tehdään vuosittain satunnaisotannalla ja eläinlajikohtaisesti määriteltyjen riskitekijöiden perusteella. Näitä EU-eläinsuojelutarkastuksia hoitavat nykyisin
aluehallintovirastojen läänineläinlääkärit. Tarkastuksia on laajennettu vuosittain koskemaan uusia
tuotantoeläinlajeja, ja vuoden 2012 aikana ne aloitettiin myös broileritiloilla. Vuosittain tarkastetaan esimerkiksi sikatiloista 2 – 8 prosenttia ja munintakanaloista 7–15 prosenttia.
Vuonna 2011 otantaan perustuva eläinsuojelutarkastus tehtiin 545 tuotantoeläintilalla. Eläinsuojelusäädösten vastaista menettelyä raportoitiin runsaalla neljäsosalla tarkastetuista tiloista. Epäkohtia oli edelleen paljon turkistarhoilla, mutta esimerkiksi sikatilojen tilanne oli parantunut. Nautojen ja lampaiden hoidossa laiminlyöntien osuus oli kasvanut. Puutteet koskivat esimerkiksi pitopaikan puhtaanapitoa ja makuupaikkojen kuntoa. Kunnollinen säänsuoja saattoi puuttua laitumilta tai ulkotarhoista ja esimerkiksi riittävä vedensaanti oli laiminlyöty. Kiireellisiä toimia vaati kahden nautatilan ja yhden turkistarhan tilanne. (Evira 2012)
Eläinsuojelu huomioidaan myös maataloustukien täydentävien ehtojen valvonnan yhteydessä. Silloin tarkistetaan tila- ja olosuhdevaatimuksia sekä eläinten ruokintaa ja juottoa koskevia vaatimuksia.
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Eläinkuljetusten EU-eläinsuojelutarkastuksia pyritään tekemään vuosittain 2–4 prosenttiin eläinkuljetuksista. Valvontaviranomaisia ovat aluehallintovirastojen läänineläinlääkärit, kunnaneläinlääkäri ja poliisi, teurastamon alueella tarkastuseläinlääkäri sekä rajanylityspaikkojen alueella rajaeläinlääkäri. Eläinsuojelun epäkohtia havaitaan keskimäärin 23 prosentissa tarkastetuista kuljetuksista, ja tyypillisesti epäkohtia on useita asiakirjapuutteista liialliseen kuormaustiheyteen.
Epäilyyn perustuvan eläinsuojelutarkastuksen tekee useimmiten kunnaneläinlääkäri. Siihen voivat
osallistua myös poliisi ja terveystarkastaja. Muuta tuotantoeläinten hyvinvointivalvontaa on esimerkiksi luomuvalvonta, jota ohjaa Evira. Luomumarkkinointikieltoja annetaan harvoin. Kieltoja
voivat aiheuttaa esimerkiksi ulkoiluvaatimuksissa todetut laiminlyönnit.

Pohdintatehtäviä:
1. Vertaile eläinten elinolosuhteita luonnonmukaisessa ja tavanomaisessa kotieläintuotannossa.
2. Miten suomalaiset lihatalot huomioivat eläinten hyvinvoinnin vastuullisuus-ohjelmissaan ja
kehityshankkeissaan? Vertaile esimerkiksi kahta elintarvikeyritystä.

CASE

Luomusikojen päästävä ulkoilemaan
Nymanien yhdistelmäsikala on luomumittakaavassa iso, 200 emakkoa ja 1 000 lihasikaa. Suomen
suurin luomusikala Varsinais-Suomessa Loimaalla
on laajentunut nykyiseen kokoonsa vähitellen vuodesta 1995.
Sikalaa pyörittävät veljekset Jaakko ja Kari Nyman
sekä Karin vaimo Mervi Nyman. Vuodesta 2007
yritysmuotona on ollut osakeyhtiö. Luomusikaloita
on Suomessa vähän, noin 15.
Luomutuotannossa eläimen luontaiset tarpeet
pyritään huomioimaan tavallista tarkemmin. Tilantarve luomusikalassa on vähintään tuplaten se
mikä tavanomaisessa sikalassa. Esimerkiksi emakot
ovat ryhmissä muulloin kuin porsimis- ja imetysaikana eikä niitä saa pitää kääntymisen estävässä
häkissä. Luomusikojen on myös päästävä ulkotarhaan, ulkoilujaloittelualueelle tai laitumelle vähintään toukokuusta lokakuuhun. Luomusäännöksiin
kuuluu lisäksi, että sikojen ruokaan lisätään päivittäin karkearehua.

Kari Nyman kertoo, että joutilaspihaton ulkotarhan
savettua osuutta kastellaan kuivana aikana, jotta
siat pääsevät siinä rypemään.
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Nymanien lihasikalassa ulkotarhan alue on käytössä talvisinkin erityisen seinäratkaisun avulla. Avonaiset seinä-kattoluukut voidaan sulkea tarvittaessa muulloinkin sateella. Ulkotarha on eläintautien
varalta ja ympäristösyistä betonipohjainen, mutta
lattian päällä on luomusääntöjen mukaisesti turvetta, jota eläimet pääsevät tonkimaan.
– Osa ulkotarhasta on myös savettu, ja kuivana
aikana sitä kastellaankin, jotta siat voivat siellä
rypeä. Erityisesti emakoille savikerros toimii aurinkosuojana ja estää hyönteisten pistot, Kari Nyman
kertoo.
Hänen mukaansa esimerkiksi kesän 2010 pitkät
kuumat jaksot eivät aiheuttaneet muutoksia luomulihan laatuun, mutta tavanomaisessa tuotannossa lisästressi näkyi lisääntyneenä lihasrappeumana.
Perhekarsina sosiaalistaa
Loimaalla stressiä vähentää esimerkiksi perhekarsina, joka on tilan oma käytäntö. Emakot kyllä porsivat yksin, ja porsaat ovat kolme viikkoa emänsä
kanssa omassa karsinassa, jotta ehtivät leimautua.
Sen jälkeen joko kaksi tai neljä emakkoa pahnueineen siirretään yhteiseen perhekarsinaan.
– Tästä olemme saaneet aika mukavia kokemuksia. Eläimistä tulee sosiaalisempia. Emakot eivät
tappele, kun porsaat ovat mukana, ja ne huolehtivat pahnueistaan yhdessä ja tottuvat toisiinsa.
Siten emakoiden joutilasajastakin ryhmäpihatossa
tulee leppoisampi.

Luomupossut vieroitetaan emästä kuuden viikon
ikäisinä, mutta ne jäävät kasvamaan samaan perhekarsinaan vielä puoleksitoista kuukaudeksi. Tämä helpottaa emästä eroamista. Kahdentoista
viikon ikäisenä porsaat siirtyvät lihasikalan puolelle, ja teurasikä on kuudesta kahdeksaan kuukauden
ikäisenä. Luomusika kasvaa hitaammin, koska se
liikkuu ja kuluttaa energiaa enemmän kuin tavanomainen lihasika.
Soijatuotteista luovuttu
Luomusika syö luonnonmukaisesti tuotettua rehua.
Vielä toistaiseksi siihen on voimassa poikkeus, eli
eläimen syömästä rehusta viisi prosenttia saa olla
tavanomaisesti tuotettua, mikäli luomurehua ei ole
riittävästi saatavilla.
Nymanit viljelevät itse 20 prosenttia sikojen ruuasta. Eläimet syövät kotimaisia viljoja, hernettä, härkäpapua ja pieniltä tuottajilta saatavia rypsipuristeita. Päivittäin ruokaan on kuuluttava myös karkearehua, joka on paalattua timoteita ja nurminataa.
– Rehustus toimii hyvin. Soijatuotteista luovuimme
jo 2007. Ulkomailla tuotetun soijan käyttö ei ole
mielekästä taloudellisesti eikä ravitsemuksellisesti.
Mielestäni Suomessa valkuaisen saanti voisi perustua nykyistä enemmän palkokasveihin. Ilman soijaa
kasvaneen sian liha on tummempaa ja piirun verran laadukkaampaa, Kari Nyman sanoo.
Teksti ja kuva: Päivi Haavisto
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Paikallinen hyvinvointi
Ruokaketjun vastuullisuudessa paikallisuus nähdään nimenomaan paikallisena hyvinvointina. Fyysisen paikan lisäksi siinä tärkeitä ovat kulttuuriset tekijät.
Fyysiseen paikkaan, lähialueeseen, liittyy se, että yritys käyttää kauden raaka-aineita, pitää tuotannon ja valikoimat monipuolisina, hankkii ostopalveluita maakunnasta (Heikkurinen ym. 2012).
Elintarviketalouden alueellista merkitystä on selvittänyt muun muassa Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti Kouvolan seutukunnalla. Laskelmien mukaan elintarviketalous nostaa 95 000 asukkaan alueen työllisyyttä kerroinvaikutuksineen kaikkiaan 1 200 henkilötyövuodella. Talouden kerrannaisvaikutuksia syntyy esimerkiksi siitä, että elintarviketalous hankkii omaa tuotostaan varten
erilaisia palveluja ja tarvikkeita, kuten energiaa, vesi- ja jätehuollon palveluja, vakuutuksia ja rakennustarvikkeita.
Lisäarvona paikallisuudesta seuraa muun muassa maaseudun säilyminen elinvoimaisena ja kriisiaikojen omavaraisuus.
Sosiaalis-kulttuuriset-tekijät ovat tärkeä osa paikallista hyvinvointia. Niihin liittyy vahvasti vuorovaikutus, joka edistää yrityksen toiminnan läpinäkyvyyttä ja auttaa kehittämään palveluita kysyntää vastaaviksi. Paikallisesta hyvinvoinnista huolehtiva yritys tukee sopimustuottajia aktiivisella
koulutus- ja kehittämistoiminnalla, esittelee paikallisia yrityksiä ja tuotteita sekä hyödyntää tuotekehityksessä ja reseptiikassa paikallista ruokakulttuuria. (Heikkurinen ym. 2012 ja Kotro ym. 2011)

Torilta on helppo löytää lähiruokaa. Kuva: Minna Nurro

7.1

Lähiruoka on yksi paikallisuuden ilmentymä
Kuluttajalle konkreettisinta paikallisuutta on lähiruoka. Lähiruoka elää vahvaa nousukautta, mutta
lähiruoka-termin sisältö on ollut meillä pitkään ristiriitainen ja vaihteleva. Osa toimijoista katsoo,
että vain omassa maakunnassa tuotettu ruoka on lähiruokaa, osa taas pitää kaikkea Suomessa
valmistettua ruokaa lähiruokana. Uhkana on se, että suomalaisuuden ja paikallisuuden sulauttamisella hukataan osa kumpaisenkin kilpailuedusta. Esimerkiksi paikallisuudessa alueelliset ruokaperinteet ja paikallisidentiteetti tukevat tuotteen tunnetuksi tekemisessä ja markkinointia auttavien mielleyhtymien luomisessa.
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Viime aikoina lähiruuasta puhuttaessa on alettu painottaa paikallisuutta aiempaa enemmän. Maaja metsätalousministeriön teettämä Lähiruokaselvitys (Kurunmäki ym. 2012) rajaa lähiruuan lyhyesti paikallisruuaksi ja tarkemmin "ruuantuotannoksi ja kulutukseksi, joka käyttää oman alueensa
raaka-aineita ja tuotantopanoksia edistäen oman alueensa taloutta, työllisyyttä ja ruokakulttuuria".
Kuluttaja voi toki edelleen määritellä joustavasti lähiruokansa, onhan siinä myös tunnetason läheisyyttä. Helsinkiläiselle lähiruokaa saattaa olla vaikkapa lapsuuden mummolakunnassa valmistettu kutunjuusto. Paikallisuuden lisäksi lähiruokaan liitettyjä määreitä ovat tuoreus, sesonginmukaisuus, turhien välikäsien ja pakkausten välttäminen sekä koko tuotantoketjun jäljitettävyys.
Lähiruuan ohella myös luomuruoka tarjoaa kuluttajalle eettisyyttä valintojen pohjaksi. Lähi- ja
luomuruuasta puhutaan usein yhdessä, mutta niillä on selvä ero: luomuruualle ominaista on tuotantomenetelmien luonnonmukaisuus eikä tuotannon sijaintipaikalla ole merkitystä.
Lähi- ja luomuruoka ja yleensä pienimuotoisesti tuotettu ruoka ovat alkaneet muutaman viime
vuoden aikana kiinnostaa kuluttajia entistä laajemmin. Kuluttajatutkimuskeskuksen kyselyssä kuluttajista lähes 60 prosenttia arvostaa lähiruokaa ja lähes 40 prosenttia luomua ruuan valintatilanteessa. Kasvu 2000-luvun puolivälissä tehtyyn kyselyyn on selkeä, lähiruuassa jopa 18 prosenttiyksikköä. (Peltoniemi & Yrjölä 2012)
Trendi on nähtävissä myös kansainvälisesti. Nyt haetaan vastavoimaa keskittymiselle ja globaaleille ruokaketjuille. Tutkimusten mukaan kuluttaja haluaa tuoreen, lisäaineettoman ja luonnollisen
tuotteen. Hän arvostaa myös jäljitettävyyttä, taloudellisia vaikutuksia, lyhyttä toimitusketjua sekä
ruoka- ja perinnekulttuuria. Kysynnän ennustetaan kasvavan, joten lähivuodet lupaavat mahdollisuuksia pienille ja keskisuurille yrittäjille, joita elintarvikeketjussa on valtaosa.
7.1.1 Heikko tiedonkulku hidastanut lähiruuan käytön kasvua
Vaikka kuluttajakyselyissä lähiruokaan suhtaudutaan myönteisesti, sitä ostetaan Suomessa vielä
suhteellisen vähän. Sitran kuluttajatutkimuksen mukaan yli 60 prosenttia kotitalouksista käyttää
lähiruokaan alle 40 euroa kuussa. Suurin syy vähäiseen käyttöön on Sitran tutkimuksen mukaan
heikko saatavuus. Suomalainen ostaa mielellään elintarvikkeet kerralla, mutta omasta päivittäistavarakaupasta hän ei lähiruokaa välttämättä löydä. Toisaalta lähiruuan erottaminen valikoimasta
voi olla kuluttajalle vaikeaa, koska sitä ei läheskään aina myydä selkeästi lähiruokana tai esimerkiksi erillisillä lähiruuan osastoilla kaupassa.
Suomessa käytettävän ruuan raaka-aineista noin 75 prosentin arvioidaan olevan peräisin kotimaasta. Ruuasta noin 82 prosenttia on Suomessa valmistettua ja siitä noin kahdeksan prosenttia
on lähiruokaa. Luomun osuus markkinoista on runsas prosentti (Kurunmäki ym. 2010). Lähiruuasta ei ole juuri kattavia tilastoja johtuen lähiruuan määritelmän epämääräisyydestä. Siksi ennusteet
ja arviotkin ovat summittaisia. Sitra on tehnyt laskelmia luomuruuan mukaan, ja niissä lähiruokamarkkinoiden arvioidaan vuonna 2008 olleen suuruudeltaan 74 miljoonaa euroa. Vuonna 2015
markkinat olisivat ennusteen mukaan 100 – 200 miljoonaa euroa. Jotta tähän päästään, tarvitaan
lähiruuan tarjoajien aktivointia, poliittista tukea lähiruuan edistämiseen ja uusia logistisia ratkaisuja. (Mäkipeska & Sihvonen 2010)
Lähiruokamarkkinoita vaivaavat tiedonkulun ongelmat. Tuottajatiedot ovat hajallaan ja tuotteet
vaihtelevat kausittain, joten ostajat eivät tiedä, mitä on tarjolla. Toisaalta myöskään tuottajat eivät tiedä, mitä ostajat haluaisivat, sillä yhteinen tuotekehittely puuttuu. Suomalainen elintarvikekauppa ja jakelu käsittelevät tehokkaasti isoja eriä, ja siihen toimintajärjestelmään on vaikea sovittaa pieniä tavarantoimittajia ja kausituotteita. Lisäksi pientuottajilta puuttuu keskinäistä yhteistyötä. Tuottajien ja kuluttajien kohtaamisongelmaan on etsitty vuosien mittaan ratkaisuja monissa
alueellisissa ja valtakunnallisissa hankkeissa ja tutkimuksissa.
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Hallitusohjelmaan 2011 on kirjattu, että luomualan ja lähiruuan tuotantoa monipuolistetaan ja lisätään kysyntää vastaavaksi, luomuruokaketjua kehitetään ja lähiruuan jalostusastetta nostetaan.
Tavoitteena on esimerkiksi kasvattaa luomu- ja lähiruuan osuutta julkisista hankinnoista.

7.2

Kauppa ja ravintolat hakevat pieniä tavarantoimittajia
Kuluttajan ostoskassissa tavallisinta lähiruokaa ovat leipä, kasvikset ja vihannekset. Myös kala, kananmunat, hunaja, liha ja jauhot ovat tuttua lähiruokaa. Sitä ostetaan mieluiten päivittäistavarakaupasta, torilta ja suoraan tuottajalta. Päivittäistavarakaupat ja ravitsemusliikkeet edustavat perinteistä, pitkää ruokaketjua. Niiden kautta lähiruuan markkinat olisivat laajimmat.
Vähittäiskauppa on Suomessa keskittynyt pääasiassa S- ja K-ryhmälle, joiden osuus on 80 prosenttia markkinoista. Lähiruuan osuus päivittäistavaramyymälöissä on edelleen pieni, arviolta kahdeksan prosenttia (Kurunmäki ym. 2012). Kaupat ovat kuitenkin koko ajan lisänneet tarjontaansa. Kuluttajan arvostama lähiruoka on hyvä keino lisätä asiakastyytyväisyyttä ja vaikuttaa yhteiskunnallisesti. Isot marketit ovat ottaneet osastoikseen pieniä lähiruokakauppoja tai erottaneet lähiruokaa
varten hyllykköjä. Elintarvikekauppa on kiinnostunut myös nettikaupasta, joka vähitellen laajenee.
Lisäksi Päivittäistavarakauppa ry (PTY) on alkanut kehittää yhteistyötä pienten ja keskisuurten tavarantoimittajien kanssa valmentamalla mikroyrityksiä kontaktien luomisessa ja verkostoitumisessa kaupan kanssa. Suomen Lähikauppa Oy on myös löysentänyt ketjuohjausta, jotta paikalliset
kauppiaat voivat tehdä vapaammin omia hankintapäätöksiä.
Lähiruokaa käyttävät ravintolat eivät nykyisellään tee hankinnoissa ja kuljetuksissa juuri yhteistyötä kovan kilpailun takia. Ravintoloitsijat kertovat, että sopivan tuottajakunnan etsimiseen kuluu
paljon aikaa ja vaivaa, joten näin syntyneitä asiakassuhteita ei haluta jakaa muille (Ollila ym.
2011).
Erilaisten hankkeiden avulla ravintoloita on innostettu tarjoamaan lähiruokaa. Esimerkiksi suomalaisen ruuan ja ruokakulttuurin arvostusta pyrkii lisäämään Ruokatieto Yhdistys ry:n kehittämä
Makujen Suomi – Taste of Finland -ravintolakonsepti, jossa huomioidaan suomalaiset raaka-aineet
ja niiden sesongit. Tasteoffinland.fi-sivustolla on lista KaupunkiMenu- ja MaakuntaMenuravintoloista. Myös Turussa joukko ravintoloita on sitoutunut lisäämään lähellä tuotettujen raakaaineiden käyttöä.

Myös isot marketit ovat alkaneet
kiinnostua lähiruuasta ja
tuovat sitä esille erillisillä
hyllyköillä.

Kuva: Minna Nurro

Paikallinen hyvinvointi

Vastuullisuus ruokaketjun kilpailuetuna

7.3

61

Suurkeittiöistä paikallisuuden vetureita
Julkinen sektori, eli kunnat ja valtio, voisi vaikuttaa paikallisen ruuan menekkiin merkittävästi, sillä
se käyttää vuosittain 300 miljoonaa euroa ruokapalveluiden ostoon. Aluetaloudellisten hyvinvointivaikutusten ohella lähiruuan käytöllä välitetään ruokaan liittyviä arvoja ja asenteita (Järvelä ym.
2011). Esimerkiksi kouluissa ruokailuun on mahdollista yhdistää opetuksellista sisältöä.
Julkisille ruokapalveluille on määritetty laatukriteerit, ja Valtioneuvoston periaatepäätös on kannustanut kestäviin valintoihin sekä ohjeistanut keittiöitä tarjoamaan viikoittain ainakin yhden
kasvisaterian, sesonginmukaisen aterian tai luomuaterian jo vuodesta 2010 alkaen.
Tarkka hankintanormisto määrittelee kuntien hankinnat. Hankintalain tulkintoineen onkin sanottu
haittaavan lähiruuan hankintaa ja pieniä tuottajia. Toisaalta myös ruokapalveluja on arvosteltu
hankintaosaamisen puutteesta. Kuntakohtaiset erot lähiruuan käytössä ovat suuria, ja lähiruuan
käyttöaste näyttäisi olevan isompi pienemmissä kunnissa (Vänttinen & Korpi-Vartiainen 2010).
Lähituottajat pystyvät vastaamaan kuntien tarpeisiin paremmin, kun he tuntevat hankinnan säännöt ja laatukriteerit ja kun ostaja tutustuu ennen hankintaprosessia siihen, mitä paikallisilla tuottajilla on tarjottavana (Vänttinen & Korpi-Vartiainen 2010). Vaikka lähiruokaa tai kotimaisuutta ei
voida käyttää vähimmäisvaatimuksena tarjouspyynnöissä, voidaan tuotteelle asettaa laatuvaatimuksia, jotka liittyvät esimerkiksi tuoreuteen tai ympäristövaikutuksiin. Lisäksi pienhankinnat on
mahdollista ostaa ilman kilpailutusta, jos hankinnan arvo on vähäinen tai kilpailuttaminen on
muuten epätarkoituksenmukaista.
Yhteistoiminnan kehittämiseksi esimerkiksi Turun yliopiston LounaFood-hankkeessa on tehty lähiruokaan liittyviä hankintaoppaita. Oleellista on, että alkutuottajat ovat myös itse aktiivisia ja verkostoituvat. Kaiken kaikkiaan tarvitaan keskustelua ketjun eri toimijoiden välillä.
Kiuruvesi Pohjois-Savossa on hyvä esimerkki siitä, että hankintalaki ei ole este, kunhan päättäjillä
on tahto hankkia lähiruokaa. Lähi- ja luomuruoka on kirjattu kaupungin strategiaan, ja koulukeittiöt ostavat yli puolet ruuasta paikallisesti. Esimerkiksi alueen järvikala tulee koulukeittiöille yhdeltä
lähitoimittajalta. Lisäksi ruokapalvelu on tehnyt lähituottajien kanssa tuotekehittelyä, joten valmisruuat on voitu korvata paikallisilla jalosteilla, kuten lihapullilla ja kalamurekkeilla. Luomu- ja
lähiruuan lisäkustannus on kaksi prosenttia koulujen ruokapalvelun budjetista. (Ruohomaa 2011)

7.4

Tuottajille voimaa verkostoitumisesta
Jotta lähiruuan käyttö laajenisi, pientuottajalta odotetaan aktiivisuutta kohdata asiakkaansa ja
tehdä myös tuotekehitystä heidän kanssaan. Erityinen kehittämisen paikka on tuotannon erikoistumisessa; kuluttajat ja jakelijat toivovat myös jalostetumpia ja valmiimpia tuotteita (Mäkipeska &
Sihvonen 2010). Valtaosa elintarvikealan yrityksistä on mikroyrityksiä, joiden resurssit eivät yksinään riitä kotimaan vähittäiskaupan tai suurkeittiöiden tarpeisiin. Tuottajien on opittava tekemään keskinäistä yhteistyötä, jotta he pystyvät tasaamaan tuotantovaihteluita, rationalisoimaan
kuljetuksia ja lisäämään näkyvyyttä (Ollila ym. 2011). Yhteistyö lisää myös neuvotteluvoimaa ja
auttaa markkinoinnissa.
Tavoite on, että kuluttaja kohtaa lähiruuan nykyistä useammin päivittäistavaraliikkeissä, ravintoloissa ja joukkoruokailussa. Myös suorat kontaktit tuottajaan ovat tärkeitä. Iso joukko kuluttajista
eli 67 prosenttia kertoo olevansa tulevaisuudessa kiinnostunut asioimaan suoraan tuottajan kanssa. Tuottajat voivat mahdollisuuksien mukaan käyttää rinnakkain erilaisia jakelukanavia, kuten
päivittäistavarakauppoja, verkkokauppoja ja suoraa myyntiä. Myös erilaiset kampanjat ja lähiruokatapahtumat maakunnissa ovat tärkeitä kohtaamispaikkoja.
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Viime vuosina ovat lisääntyneet lähi-, luomu- sekä pienimuotoisesti tuotettuun ruokaan erikoistuneet kivijalkakaupat ja maatilatorit. Kyläkaupat, kauppahallien erikoismyymälät ja nettiruokakaupat ovat niin ikään paikallisen ruuan ostospaikkoja. Esimerkiksi luomusta 18 prosenttia ostetaan
isojen ketjujen päivittäistavaramyymälöiden ulkopuolelta.
Moniin kaupunkeihin on perustettu ruokapiirejä, joissa joukko kuluttajia tilaa yhdessä suuremman
määrän luomu- tai lähituotteita suoraan tuottajilta. Yhteistilaukset toimitetaan jakelupisteelle sovittuna päivänä. Aivan uuden tavan päästä lähiruuan lähteille on toteuttanut Herttoniemen ruokaosuuskunta. Se on vuokrannut pellon ja palkannut puutarhurin, ja tämä rahoitetaan kotitalouksien maksamalla vuotuisella satomaksulla. Pellon sato jaetaan osuuskunnan jäsenten kesken.
Kaupunkilaisten oma pelto -hanke on Suomen ensimmäinen, mutta vastaavia on suunnitteilla
muun muassa Tampereelle, Ouluun ja Turkuun.
Lähiruuan tuottajia ja myyjiä löytää netistä erilaisista osoitteistoista. Ruoka-Suomen ylläpitämässä
Aitojamakuja.fi-sivuston hakupalvelussa on 1500 pienen ruokayrityksen tiedot. Luomuliiton sivuilta löytyy luomuruuan tuottajia ja Maakuntien Parhaat -sivustolta laatumerkin saaneita pienyrityksiä. Viime vuosina on syntynyt useita pienyritysten tuotteita kuluttajalle välittäviä verkkokauppoja
kuten makumaku.fi, tuoretori.fi ja seulo.fi, joissa tuotetilaukset ja -maksun voi suorittaa verkossa
ja noutaa tuotteet itse tai tilata ne ovelle toimitettuna.

Pohdintatehtäviä:
1

Kuvaile lyhyesti oman kotiseutusi paikallista ruokakulttuuria.

2

Mikä olisi itsellesi kätevin tapa hankkia lähiruokaa? Oletko valmis ostamaan sitä suoraan
tuottajalta?

3

Saatko mielestäsi helposti tietoa pientuottajien tuotteista? Mitä kautta tieto tavoittaisi sinut?
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CASE

Lähiruokapuodin kahvila tasaa ruokahävikkiä
Ruokapuoti Lempi tarjoaa lähiruokaa ostoskassiin
sekä lounaskahvilan palveluita keittoineen ja
leivonnaisineen.
Tampereen Tammelassa sijaitsevaa lähiruokapuotia on luotsannut toukokuusta 2013 alkaen uusi
yrittäjä Sanna Iso-Markku.
–Edeltäjäni eli Lempin aloittajat tekivät valtaisan
työn kartoittaessaan tuottajia ja hakiessaan heidän
yhteystietojaan. Tästä on hyvä jatkaa vuonna 2011
perustettua kauppaa ja muokata omaa linjaa, hän
sanoo.
Hän tietää hyvin, että pienellä ruokakaupalla on
kova työ selvitä isojen markettien puristuksessa.
Siksi esimerkiksi ruuan hävikki on mietittävä
tarkasti. Iso-Markku on laajentanut puodin kahvilaa
ja toivoo sen kattavan vähitellen puolet myös
myynnistä. Arkisin kahvilassa on tarjolla oman
kaupan raaka-aineista tehty keittolounas.
–Yksi lounastarjoilun tavoite onkin pitää
ruokahävikki mahdollisimman pienenä.
Iso-Markku työskenteli viimeisen vuoden ennen
Lempiä Pälkäneellä Rönnvikin viinitilan myynnissä
ja markkinoinnissa. Sitä aiemmin hän on toiminut
pitkään Kotipizza-yrittäjänä, vastannut Pirkkalan
lentokentän kakkosterminaalin kahvilapalveluista
ja ollut mukana rakentamassa kahvilakonseptia
Finavialle, joka ylläpitää suurta osaa suomalaisista
lentoasemista.
–Lähiruoka on silti ollut ajatuksissani pitkään.
Muistelen viitisen vuotta sitten kesälomalla
lukeneeni Heinolan Heilan maalaistorista ja
viinipuodista ja ajatelleeni silloin, että nyt tiedän
mikä minusta tulee isona. Siitä lähtien aihe pysyi
puheissa: Sitten kun minulla on kauppa ja kahvila…
Luomuruisleipä kerää suosiota
Jo Lempin perustajakauppiaiden tavoitteena oli se,
että ostaja saa lähiruokakaupasta peruselintarvikkeet jokapäiväiseen ruuanlaittoon. Samaan pyrkii
Sanna Iso-Markku.

Ruokapuoti Lempin tuotevalikoima ei synny sattumalta. Kauppias Sanna Iso-Markulle on tärkeää, että
hän tuntee myymänsä lähiruuan hyvin ja voi jakaa
myös tuottajan arvot. Myyntityössä apuna on hänen
opiskelijatyttärensä Jessika Ala-Haavisto.

Lähiruokakauppias sanoo, ettei pysty kilpailemaan
isojen kauppojen kanssa.
–Yritän kuitenkin hinnoitella tuotteet niin, että
asiakkaiden kipukynnys ei ylittyisi.
Itse leivotusta ja juureen tehdystä luomuruisleivästä on muodostumassa kaupan tuotemerkki,
jota kysellään niin tiskillä kuin Facebookissa.
–Myös irtotavarana myytävät luomukananmunat
ovat haluttu tuote, jota varta vasten tullaan meiltä
hakemaan. Kaikki maitotuotteet tulevat Ahlmanin
tilalta Tampereelta, myös niitä kysytään paljon ja
ne on hinnoiteltu samoin kuin tilalla.
Alkuperä kiinnostaa ostajia
Asiakkaat arvostavat sitä, että ruoka on tuotettu
lähellä ja että se on puhdasta. He haluavat tietää,
mistä ruoka tulee ja mitä se sisältää.
–Minulle on tärkeää, että pystyn kertomaan
tuotteista, pidän niistä itse ja tunnen tuottajat.
Valitsen tuottajat, jotka ovat tässä sydämellään
mukana ja huolehtivat esimerkiksi eläinten hyvinvoinnista, silloin tuotteessakin on enemmän
sielua.

–On ollut hienoa huomata, että koko ajan näiden
asiakkaiden määrä on kasvanut. Viikonloppua
kohden haetaan sitten erityisherkkuja.
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Yksi esimerkki kauppiaan omaan makuun
sopivasta uudesta tuotteesta on Tampereen
paahtimon valmistama suodatinkahvi.
Tuore yrittäjä tulee Kangasalta aivan Tampereen
rajan tuntumasta ja kertoo, että hän ei kuljeta
itse tuotteita kuten edeltäjänsä.
–Siihen en yritä venyä. Pidän myös kaksi vapaapäivää viikossa, mikä on jo nyt osoittautunut
hyväksi ratkaisuksi. Puoti on suljettu sunnuntaina
ja maanantaina.

–Toistaiseksi tuottajat eivät ole tehneet
keskenään jakeluyhteistyötä. Olisi loistavaa, jos
sellaista olisi, se rikastuttaisi ja helpottaisi
toimintaa. Esimerkiksi Rönnvikin viinitilan
kotikylässä Laitikkalassa Pälkäneellä on paljon
pientuottajia, Sanna Iso-Markku sanoo.

Teksti: Päivi Haavisto
Kuva: Minna Nurro
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Taloudellinen vastuu
Yrityksen taloudellisen vastuun edellytys on, että liiketoiminta on kannattavaa ja kilpailukykyistä,
jotta yritys pystyy huolehtimaan toimintansa jatkuvuudesta ja lakisääteisistä velvoitteistaan. Tämä
pätee myös suomalaiseen ruokaketjuun, jonka toimijoiden taloudellinen menestys turvaa kotimaista elintarviketuotantoa ja maaseudun elinvoimaisuutta (Elintarviketeollisuusliitto ry 2005).
Yrityksen taloudellinen kannattavuus luo tarvittavat edellytykset vastuullisuuden muiden ulottuvuuksien huomioimiseen ruokaketjussa.
Erittäin suppeasti käsitetyllä taloudellisella vastuulla on tarkoitettu sitä, että yrityksen on oltava
kannattava ja tuotettava voittoa omistajilleen. Tämä näkemys on kuitenkin niin kapea, että sitä
pidetään nykyään jopa virheellisenä.
Laajemmin käsitettynä taloudellinen vastuu viittaa rahavirtoihin yrityksen ja muiden toimijoiden
(sidosryhmien) välillä: yritys luo vaurautta ja hyvinvointia paitsi omistajilleen myös laajemmin ympäröivään yhteiskuntaan. Käytännössä tämä on yrityksen normaalia, lainmukaista toimintaa: yritys
maksaa esimerkiksi veroja yhteiskunnalle, palkkaa henkilöstölleen ja korkoa rahoittajilleen sekä
tuottaa tuloja alihankkijoilleen ostamalla tuotteita ja palveluja. Myös yrityksen harjoittama hyväntekeväisyys tai sponsorointi sisältyy taloudelliseen vastuuseen. On syytä huomata, että rahavirrat
voivat kulkea myös yhteiskunnalta yritykselle, esimerkiksi maataloustukina, vientitukina tai muina
yritystukina.
Kaikkein laajimman käsityksen mukaan taloudellisessa vastuussa on kyse yrityksen toiminnan vaikutuksista sen sidosryhmien taloudellisiin toimintaedellytyksiin ja menestykseen. Tällöin taloudellisessa vastuussa on kyse paitsi vaurauden luomisesta myös sen oikeudenmukaisesta jakamisesta.
Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi korruption välttämistä, poliittista oikeudenmukaisuutta sekä palkkojen, hinnoittelun ja kilpailun reiluutta. Oikeudenmukaisuuden toteutumista voidaan tarkastella yksittäisen yrityksen sisällä, tuotantoketjun eri osapuolten välillä tai paikallisesti, kansallisesti ja jopa globaalisti.
Ruuantuotannossa kaikki mainitut näkökulmat ovat tärkeitä. Tiivistetysti voi sanoa, että ruokaketjun yritysten taloudellinen vastuullisuus koostuu yritysten toiminnan taloudellisista vaikutuksista
sidosryhmiin ja kuluttajiin, ketjun läpinäkyvästä hinnanmuodostuksesta ja vastuullisista investoinneista (Forsman-Hugg ym. 2009). Taloudellisesti vastuullinen yritys maksaa kohtuullisia palkkoja,
huolehtii kannattavuudestaan ja jatkuvuudestaan, tuottaa yhteiskunnalle taloudellista hyvinvointia, suojautuu markkina- ja hintariskeiltä, vastaa omistajien tuotto-odotuksiin sekä antaa taloudellista tukea (Heikkurinen ym. 2012). Kun yritysten välinen kilpailu toimii hyvin, kuluttajilla on mahdollisuus valita tarpeitaan parhaiten vastaavat hyödykkeet sekä niiden tarjoajat.

8.1

Mikä motivoi taloudelliseen vastuullisuuteen?
Laajasti käsitetty taloudellinen vastuullisuus saattaa lyhyellä aikavälillä vaikuttaa epäviisaalta toiminnalta, esimerkiksi jos yritys tinkii voitoistaan henkilöstönsä tai sidosryhmiensä hyväksi. Mikä
siis motivoi yrityksiä toimimaan taloudellisesti vastuullisesti?
Taloudellinen vastuullisuus on tasapainottelua lyhyen aikavälin voitontavoittelun ja kaukonäköisen ajattelun välillä. Pitkällä aikavälillä jokainen yritys hyötyy siitä, että sen toimintaympäristössä
on menestyviä yrityskumppaneita ja maksukykyisiä asiakkaita. Ruokaketjussa tämä tarkoittaa esimerkiksi suomalaisten raaka-aineiden ja tuotteiden jonkinasteista suosimista eli huolehtimista sekä alkutuotannon että elintarvikkeiden jalostuksen toimintaedellytyksistä, sillä kotimaisen maataloustuotannon merkittävästä vähenemisestä olisi huomattavia seuraamuksia koko ruokaketjulle.
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Globaalisti ruokaketjun taloudellinen vastuullisuus voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että yritys
edistää heikoimmassa asemassa olevien sidosryhmiensä mahdollisuuksia saada välttämättömyyshyödykkeitä tai ainakaan ei vahingoita näitä mahdollisuuksia. Taloudellista vastuullisuutta
edustaa myös välttämättömyyshyödykkeiden tarjoaminen kohtuuhintaan sidosryhmälle, esimerkiksi peruselintarvikkeiden, lannoitteiden tai siemenviljan myyminen edullisesti kehitysmaihin.
Taloudellisesti vastuullinen toiminta luo yritykselle hyvää mainetta ja kohentaa sen imagoa. Toisaalta taloudellisesti vastuuton toiminta, ääritapauksena lakien rikkominen, voi johtaa huonoon
maineeseen ja taloudellisiin tappioihin.

8.2

Maatilan osattava hallita taloudellisia riskejä
Monet yritysten taloudelliseen tilanteeseen vaikuttavat seikat eivät ole niiden omissa käsissä.
Tämä pätee myös maatilayrityksiin, jotka joutuvat nykyään sopeutumaan maataloustuotteiden
ja tuotantopanosten globaaleihin hinnanmuutoksiin. Markkina- ja hintariskeiltä suojautuminen
on tullut aiempaa tärkeämmäksi ja edellyttää maatiloilta uudenlaista osaamista.
Taloudellisesti vastuullinen maatila pyrkii hallitsemaan taloudellisia riskejään erilaisilla toimilla,
esimerkiksi ajoittamalla tuotannon myynti oikein tai solmimalla pitkäaikaisia tuotantosopimuksia
teollisuuden kanssa. Myös laatujärjestelmän noudattaminen auttaa taloudellisten riskien hallinnassa varmistaessaan tuotannon hyvää laatua ja siten myös siitä saatavaa hintaa. Markkinariskeiltä voi suojautua myös erilaisilla futuureilla ja johdannaisilla, joilla pyritään vakauttaman hintatasoa pitkällä aikavälillä.
Suuret investoinnit, kuten uuden eläinsuojan rakentaminen tai peltotyökoneen hankkiminen, vaativat tarkat kannattavuuslaskelmat, sillä maatilan investointeja on vaikea tai jopa mahdoton siirtää muuhun käyttöön. Tärkeistä investoinneista ei kuitenkaan pidä tinkiä lyhyen aikavälin voiton
takia, jos on nähtävissä, että investointi turvaa toiminnan jatkuvuuden pitkällä aikavälillä. Investoinnissa on aina ajateltava tuoton aikaansaamista, ei vain toiminnan ylläpitämistä. Investointia ei
pidä ajatella pelkkänä kulueränä, vaan tulevan tuoton ja voiton takaajana.

Maanviljelijöiden ammattitaitoon kuuluu myös taloudellisten riskien hallinta.
Investointien kannattavuus lasketaan tarkkaan. Kuva: MTK:n kuva-arkisto
Kun maatilayritys toimii kannattavasti, se samalla synnyttää kerrannaisvaikutuksia eli hyödyttää
aluetaloutta esimerkiksi ostaessaan tuotantopanoksia, maksaessaan veroja ja työllistäessään tilatyöntekijöitä ja urakoitsijoita. Maatilan taloudellinen vastuullisuus tukee siis vahvasti myös paikallista hyvinvointia.
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Maatalousyritysten kehittymiseen vaikuttavat suuresti myös maataloudelle maksettavat erilaiset
tuet. Niillä on erityisesti Suomessa ollut keskeinen rooli maatalouden kilpailuedellytysten turvaamisessa. Tukien merkitys maatalouden tulonmuodostuksessa on siksi Suomessa suurempi kuin
muissa EU-maissa. Maataloustuet voi nähdä myös elintarvikkeiden hintatukena, sillä osa niistä
”valuu” väistämättä elintarviketeollisuudelle, kaupalle ja/tai kuluttajalle, kun maataloustuotteista
ei makseta tuottajille täyttä markkinahintaa vaan suuri osa tuottajien liikevaihdosta tulee tuista.
(Kuosmanen ym. 2009)

8.3

Kaupalla on ruokaketjussa vahva neuvotteluasema
Yksi ruokaketjun taloudellisen vastuullisuuden keskeinen elementti on hinnanmuodostuksen läpinäkyvyys eli tiedon saanti siitä, miten suuri osuus ruuan kuluttajahinnasta jää ketjun eri osille.
Käytännössä tästä ei ole saatavilla tarkkoja tietoja, sillä raaka-aineiden ja tuotteiden hinnoittelun
katsotaan kuuluvan liikesalaisuuden piiriin.
Vähittäiskauppa on Suomessa poikkeuksellisen voimakas ruokaketjun toimija, sillä kauppa on erittäin keskittynyttä: kaksi suurinta kauppaketjua hallitsevat yhteensä noin 80 prosenttia maamme
elintarvikemarkkinoista. 1990-luvulla alkanut kaupan keskittymiskehitys on yleinen ilmiö teollistuneissa länsimaissa, mutta näin pitkälle se on mennyt harvassa maassa. Keskittymistä on edistänyt
se, että talouden kansainvälistyminen on avannut suurille kauppaketjuille ovia kansainväliseen
hankintayhteistyöhön, minkä ansiosta kauppa pystyy kilpailuttamaan teollisuutta ja tuottajia tiukoin ehdoin. Lisäksi Suomessa suurilla kauppaketjuilla on riittävän tehokas logistiikka, jonka ansiosta ne ovat voineet levittäytyä laajan ja harvaanasutun maan joka kolkkaan. Ruokakaupan uusia
ketjuja ei Suomeen juuri ole ilmaantunut EU-aikanakaan. Kynnys lähteä ns. kypsille vähittäiskauppamarkkinoille on korkea, koska markkinoillepääsy ja sieltä poistuminen on erittäin kallista.
Vahva neuvotteluasema on tehnyt vähittäiskaupasta eräänlaisen ruokaketjun portinvartijan.
MTT:n ja PTT:n vuonna 2011 julkaiseman tutkimuksen mukaan kaupan neuvotteluasema suhteessa alkutuotantoon ja elintarviketeollisuuteen on vahvistunut koko 2000-luvun ajan, ja vähittäiskaupan osuus ruuan kuluttajahinnasta eli ns. hintamarginaali on kasvanut. Tutkijoiden mielestä tämä antaa viitteitä siitä, että Suomen ruokamarkkinoilla vallitsee epätäydellinen kilpailu,
jossa vähittäiskaupalla on selkeä ylivoima-asema. (Arovuori ym. 2011)

8.4

Myös elintarviketeollisuus on varsin keskittynyttä
Taloudellisen vastuun näkökulmasta ruokaketjun yhden osan erittäin vahva asema suhteessa
muihin on ongelmallista, sillä se heikentää sekä alkutuotannon että elintarviketeollisuuden kilpailukykyä. Kilpailuviraston vuonna 2011 tekemässä selvityksessä (Björkroth ym. 2012) kävi ilmi, että
vähittäiskauppa saattaa pitää vahvan neuvotteluasemansa turvin yllä epäreiluja kaupallisia käytäntöjä, jotka haittaavat kilpailua: näitä ovat esimerkiksi tavarantoimittajilta vaadittavat hyllymaksut tai riskinsiirto kaupalta tavarantoimittajille mm. takaisinostovaatimuksena ja pitkinä maksuaikoina. Kaikki yksittäiset kaupat eivät tätä tee, mutta epäreilut käytännöt osoittautuivat selvityksessä silti yleisiksi.
Toisaalta myös suomalainen elintarviketeollisuus on 1990-luvulta lähtien keskittynyt vahvasti,
osaksi vahvistaakseen neuvotteluasemaansa suhteessa kauppaan. Keskittyneimpiä elintarviketeollisuuden toimialoja ovat meijeri- ja lihateollisuus, hajanaisin puolestaan leipomosektori. Käytännössä elintarviketeollisuuden keskittyminen on johtanut keskisuurten yritysten häviämiseen: suuret yritykset ovat selvinneet kokonsa ansiosta ja pienet erikoistumalla.
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8.5 Kuluttaja haluaa maksaa oikeudenmukaista hintaa
Myös kuluttajat ovat tutkimusten mukaan erittäin kiinnostuneita ruuan hinnan läpinäkyvyydestä.
Kuluttajan näkökulmasta ruokaketju voi toimia tehokkaasti, jos voimasuhteiden epätasapaino ei
näy kuluttajahintojen nousuna. Kilpailuviraston selvityksessä tosin huomautetaan, että kaupan
vahvan aseman ja epäreilujen kaupallisten käytäntöjen takia tavarantoimittajien hintakilpailukyky
ei välttämättä välity tuotteiden kuluttajahintoihin (Björkroth ym. 2012).
Kuluttajien maksuhalukkuus kiteytyy keskeisesti siihen, että he olettavat ruuan hinnan olevan hyväksyttävä ja oikeudenmukainen. Ollilan (2012) tutkimuksen mukaan oikeudenmukaisuuden tunne ei liity vain hinnan ja määrän tai laadun yhteyksiin, vaan on kokonaisvaltainen tunnekokemus.
Kuluttaja haluaa, että tuotteen hinta on ns. reilu. Myös ruuan halpa hinta voidaan kokea ”epäreiluna”, jos siihen liittyy epäily esimerkiksi ympäristöä vahingoittavasta tai eläinten hyvinvointia
laiminlyövästä tuotannosta. Lisäksi kuluttajat haluavat ymmärtää, mistä hinnassa maksetaan;
etenkin, jos hinta koetaan kalliinpuoleiseksi. Varsinkin vastuullisuudella markkinoitavien elintarvikkeiden hinnan oikeudenmukaisuus ja sen todentaminen ovat keskeisiä tekijöitä siinä, miten
tuotteet hyväksytään säännölliseen käyttöön. Oikeudenmukaisuuden todentaminen on ruokaketjulle suuri haaste. (Ollila 2012)

Pohdintatehtäviä:
1. Miten yritys voi osoittaa taloudellista vastuullisuutta?
2. Onko yrityksen harjoittama sponsorointi mielestäsi enemmän taloudellista vastuullisuutta
vai markkinointia? Perustele.
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CASE

Pienpanimoissa työskennellään pieteetillä
Suomessa toimii 22 pienpanimoa, jotka rikastuttavat täkäläistä juomakulttuuria tarjoamalla kuluttajille kotimaisia erikoisoluita. Pienpanimo on yritys,
joka valmistaa olutta enintään 10 miljoonaa litraa
vuodessa. Niiden valikoimassa voi olla myös sahtia,
siideriä, long drink -juomia tai virvoitusjuomia.
Viime vuosina pienpanimoiden oluentuotanto on
kasvanut selvästi. Vuonna 2008 ne panivat olutta
yhteensä noin kolme miljoonaa litraa, mutta vuonna 2011 jo 8,5 miljoonaa litraa. Pienpanimoliitto
ry:n puheenjohtaja ja Lammin Sahdin toimitusjohtaja Pekka Kääriäinen näkee nousutrendin takana
useita tekijöitä.
– Kuluttajien kiinnostus erikoisoluita kohtaan on
herännyt. Me kisaamme maulla ja monipuolisuudella maahantuotujen erikoistuotteiden kanssa,
emme niinkään suurten panimoiden volyymituotteiden kanssa. Lisäksi kauppa on saatu aika hyvin
mukaan laajentamaan valikoimaansa, missä meille
on tärkeää hyvin toimiva logistiikkayhteistyö suurten panimojen kanssa, Kääriäinen analysoi.
Lisäksi pienpanimot markkinoivat tuotteitaan aktiivisesti, esimerkiksi kesäisin järjestettävällä Suuret
Oluet – Pienet Panimot -kiertueella ja Syystoberfestivaaleilla. Yhdessä suurten panimoiden kanssa
ne ovat myös mukana järjestämässä Suomen Paras
Olut -kilpailua.
Monella pienpanimolla oma ravintola

Pienpanimojen tuotanto on kasvanut vauhdilla
viime vuosina, kertoo Pienpanimoliiton puheenjohtaja Pekka Kääriäinen.

panimomestari on hankkinut koulutuksensa Englannissa, Saksassa tai Tanskassa.
Kiinnostusta pienpanimoja kohtaan kuitenkin riittää, siitä pitää huolen Suomessa virinnyt olutharrastus. Moni pienpanimo kouluttaa osaajansa itse.
– Oluenharrastajista tulee pienpanimoihin jonkin
verran työväkeä. Elintarvikealan perustutkinto on
hyvä pohjakoulutus, ja muutamat alan oppilaitokset järjestävät lyhytmuotoisia kursseja, Kääriäinen
kertoo.

Pienpanimoiden yhteenlaskettu vuotuinen liikevaihto on 30–40 miljoonaa euroa ja ne työllistävät
keskimäärin 100–200 henkeä. Henkilöstön määrä
vaihtelee kuitenkin erittäin suuresti sesongin mukaan, sillä monien pienpanimojen yhteydessä toimii vain osan vuotta auki oleva panimoravintola.
Pienpanimoiden liikevaihdosta yli puolet muodostuukin kolmen kesäkuukauden aikana.

Juomia suomalaisista raaka-aineista

– Oma panimoravintola on suorin ja luontevin tie
lähelle kuluttajaa. Se säästää myös tuotteiden pakkaus- ja logistiikkakuluja, Kääriäinen toteaa.

Uusia pienpanimoita Suomeen perustetaan harvakseltaan, sillä toiminta vaatii suuria alkupääomia.
Juomien valmistus pienpanimossa vaatii paljon
osaamista ja muistuttaa käsityötä, joten myös tuotantokustannukset ovat korkeat. Pienpanimoissa
työskennellään kuitenkin suurella pieteetillä, työtä
ja sen lopputulosta sekä kehittyvää suomalaista
juomakulttuuria kunnioittaen.

Myös henkilöstöä on lisätty
Viime vuosien tuotannon kasvun myötä pienpanimot ovat lisänneet henkilöstöään ja palkanneet kymmeniä työntekijöitä lisää. Ammattitaitoista työvoimaa ei ole aivan helposti saatavissa, sillä
Suomesta puuttuu panimomestarin ammattitutkintoon johtava koulutus. Moni suomalainen

Suurin osa suomalaisten pienpanimojen käyttämistä raaka-aineista on kotimaista tuotantoa: olut
pannaan pääosin kotimaisesta ohramaltaasta ja
siiderit valmistetaan kotimaisista omenoista. Muualta tuodaan humalat sekä jonkin verran erikoismallasta.

Teksti: Minna Nurro
Kuva: Heikki Kähkönen
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Vastuullinen kulutus
Ruuan vastuullisuus kiinnostaa yhä useampia kuluttajia. Vastuullinen kuluttaja pyrkii tekemään
valintoja, jotka lisäävät hänen omaa tai perheensä hyvinvointia ja lisäksi ovat hyväksi muille ihmisille, eläimille ja ympäristölle – tai eivät ainakaan olennaisesti heikennä näiden hyvinvoinnin edellytyksiä. Vastuullinen kuluttaja ajattelee ruokavalintojensa vaikutuksia siis omaa suutaan pidemmälle. Vastuullista kulutusta voi tarkastella myös poliittisena kulutuksena, joka sisältää sosiaalisia,
kulttuurisia sekä eläimiin ja ympäristöön liittyviä huolenaiheita, jotka ylittävät yksittäisten kuluttajien tai kotitalouksien välittömän oman edun tavoittelun (Klintman & Boström 2006).
Kuluttajien kasvaneeseen kiinnostukseen vastuullisuutta kohtaan on monia syitä. Julkinen keskustelu ruuasta yleensä on lisääntynyt 2000-luvulla, ja myös vastuullisuuteen kiinnitetään julkisuudessa entistä enemmän huomiota. Perinteisen median lisäksi sosiaalisen median luomat verkostot
ovat lisänneet kuluttajien tietoisuutta ruuasta ja ruuantuotannosta.
KTK:n, PTT:n ja MTT:n tekemän tutkimuksen (Peltoniemi & Yrjölä 2012) mukaan informaation lisääntyminen ja koulutustason nousu on tehnyt etenkin alle 25-vuotiaista hyvin valveutuneita kuluttajia ja tietoisia ruuan ominaisuuksista. Useimmilla kuluttajilla on myös entistä enemmän varaa
tehdä ruokavalintoja muidenkin kriteerien kuin hinnan perusteella. Toisaalta vähävaraiset taloudet elävät monesti olosuhteiden pakosta säästeliäämmin ja siten myös ekologisemmin kuin varakkaat taloudet. Ruuan osuus kotitalouksien kulutusmenoista on nykyään keskimäärin noin 12 %.
Vastuullisuuden kysyntää on kenties siivittänyt myös kuluttajien eräänlainen vastareaktio teollisesti tuotetuksi koettua ruokaa kohtaan. Tästä kertonee esimerkiksi luomu- ja lähiruuan suosion
selvä lisääntyminen ainakin asennetasolla: em. tutkimuksen kuluttajakyselyssä luomua ja lähiruokaa piti vuonna 2011 vähintään melko tärkeänä ruuan valintakriteerinä 39 % ja 59 % vastanneista,
kun vuonna 2005 vastaavat luvut olivat 26 % ja 41 %. Luomu- ja lähiruuassa sekä pientuottajien
tuotteissa arvostettiin erityisesti eläinten ja työntekijöiden hyvinvointia. Kuluttajista 65 % piti vähintään melko tärkeänä ruuan valintakriteerinä tuottajan saamaa korvausta. Tämä on linjassa sen
tutkimustuloksen kanssa, että kuluttajat arvostavat aiempaa enemmän myös ulkomaisia Reilun
kaupan tuotteita. KTK:n ja PTT:n kyselyyn vastasi noin 1 350 kuluttajaa. (Peltoniemi & Yrjölä 2012)

9.1

Kuluttajilla on erilaisia tärkeysjärjestyksiä
Harva tavallinen kuluttaja kuitenkaan hahmottaa vastuullisuuden sisältöä kovin tarkasti saati edellä käsiteltyjen vastuullisuuden seitsemän ulottuvuuden kautta. Vastuullisuus käsitteenä on melko
tuore, eikä sen sisältö ole vielä yleisesti vakiintunut: se on yhä varsin ”ameebamainen” eli alati
uudelleen muotoutuva käsite. Kuluttajille tutuimpia ruuan vastuullisuuteen liittyviä elementtejä
ovat todennäköisesti ympäristöasiat, eläinten hyvinvointi ja globaali oikeudenmukaisuus, koska
nämä asiat ovat olleet julkisuudessa esillä jo varsin pitkään. Myös luomu- ja lähiruuan suosiminen
mielletään nykyään vastuulliseksi kuluttamiseksi.
Kuluttajat eivät ole yhtenäinen lauma ihmisiä, vaan jokaisella on omat yksilölliset arvostuksensa
sen suhteen, mitkä vastuullisuuteen liittyvät asiat ovat tärkeimpiä: joku arvostaa eniten ruuan
terveellisyyttä, toinen haluaa ostaa paikallisesti tuotettua ruokaa aina kun se on mahdollista, kolmas miettii ruokavalintojaan ensisijaisesti ympäristönäkökulmasta.
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MTT:n ja KTK:n tutkimushankkeessa kyseltiin vuodenvaihteessa 2011–2012 noin 1 300 kuluttajan
näkemyksiä ruokaketjun vastuullisuuden eri ulottuvuuksien tärkeydestä (kts. kuvio). Vastausten
perusteella tärkeimmäksi nousi tuoteturvallisuus ja toiseksi tärkein oli ympäristövastuullisuus.
Vähiten tärkeimmiksi nähtiin taloudellinen vastuullisuus ja paikallinen hyvinvointi. Vastaajat pitivät kuitenkin kaikkia vastuullisuuden ulottuvuuksia selvästi tärkeinä, ja erot eri ulottuvuuksien
välillä olivat pieniä. (Heikkurinen ym. 2012)

Kuluttajilta tiedusteltiin, kuinka tärkeää elintarvikeketjun on tulevaisuudessa paneutua
vastuullisuuden eri ulottuvuuksiin. Lähde: Heikkurinen ym. 2012

Ruuan vastuullisuuden määrittely ja sen mittaaminen ovat siis vasta rakenteilla; tässä suomalainen ruokaketju, kuluttajat mukaan lukien, on tehnyt uraauurtavaa yhteistyötä. Vastuullisuuden
edistämiseksi edelleen onkin tärkeää konkretisoida asioita ja luoda siten yhteisymmärrystä vastuullisuuden sisällöstä.

9.2

Vastuullinen kuluttaminen koetaan vaikeaksi
Vastuullinen kuluttaminen koetaan melko vaikeaksi. Pääsyy tähän on se, että kuluttajien saatavilla
ei ole helposti ja luotettavasti tietoa siitä, miten ruoka tuotetaan ja millaisia vaikutuksia ruuantuotannolla on eri asioihin. Vaikka tietoa on nykyään tarjolla valtavasti, olennaisten asioiden erottaminen vähemmän olennaisista on maallikolle monesti vaikeaa. MTT:n tutkimuksessa (Kotro ym.
2011) havaittiin, että kuluttajat kaipaavat tietoa etenkin alkutuotannosta ja elintarviketeollisuudesta. Tietoa haluttaisiin nykyistä enemmän mm. ruuan hinnanmuodostuksesta tuotantoketjussa,
tuoteturvallisuudesta, raaka-aineiden alkuperästä sekä eläinten hyvinvoinnista. Kaupalla voisi olla
iso rooli vastuullisen kulutuksen edistäjänä, jos ne painottaisivat valikoimissaan vastuullisesti tuotettuja elintarvikkeita.
Kotimaisten elintarvikkeiden tuotanto-oloista tietoa on toki saatavilla jo nyt, joskin se saattaa vaatia kuluttajalta aktiivisuutta. Esimerkiksi monet yksityiset ravintolat osaavat kertoa hyvinkin tarkkaan, mistä niiden tarjoilema ruoka on peräisin. Vähittäiskaupan elintarvikkeista helpointa on jäljittää kananmunien tuotantotila kuoreen leimatun lakisääteisen koodin perusteella. Liha-alan yritykset ovat viime aikoina ryhtyneet lisäämään markkinointikeinona tiettyihin tuotteisiinsa tietoja
tuotantotilasta. Hankalinta kuluttajalle lienee maitotuotteiden alkuperän jäljittäminen, sillä maitotuotteet valmistetaan suurissa erissä useamman tilan raakamaidosta. Tuotantotilan selvittäminen ei tosin välttämättä kerro kuluttajalle vielä mitään esimerkiksi eläinten elinolosuhteista.
Sen sijaan mitä kauempaa tuodusta ja jalostetummasta elintarvikkeesta on kysymys, sitä vaikeampaa on saada tietoa ruuan alkuperästä, saati tuottajien ja tuotantoeläinten oloista tai vaikkapa
käytetyistä torjunta-aineista.
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Vastuullinen kuluttaminen saatetaan kokea vaikeaksi. Tuotevalikoimat
ovat valtavat, mutta luotettavaa tietoa elintarvikkeiden vastuullisuudesta
ei ole helposti saatavilla.

Vastuullisen kuluttamisen haasteellisuutta lisää se, että ruuan vastuullisuutta pitäisi punnita tuotteen koko elinkaaren ajalta. Lisäksi eri elintarvikkeiden ja tuoteryhmien vastuullisuuden vertaileminen on hankalaa. Vastuullisuuden mittareiden (Heikkurinen ym. 2012) yhteismitallistaminen on
ongelmallista, ja vastuullisuuden eri ulottuvuuksien kriteerit saattavat olla ristiriitaisia keskenään.
Vastuullisuuden yhdellä ulottuvuudella hyväksi arvioitu tuote ei välttämättä ole sitä, kun asiaa
tarkastellaan jonkin toisen ulottuvuuden näkökulmasta.
Tämän takia kuluttajat luovat ruokavalinnoilleen omia vastuullisuusstrategioitaan, joissa asettavat
itselleen tärkeät asiat ensisijaisiksi kriteereiksi. Esimerkiksi luomu- tai lähiruuan suosiminen voi olla tällainen vastuullisuusstrategia. Myös erilaiset merkit (esimerkiksi luomumerkki, Hyvää Suomesta, Sydänmerkki, Reilu kauppa, kalan ja äyriäisten MSC-sertifiointi, kahvin, kaakaon ja teen UTZsertifiointi sekä hiilijalanjälkimerkinnät) ohjaavat kuluttajia valitsemaan tuotteita omien arvostustensa mukaan. Ruuan merkeistä suurin osa kertoo tuotantotavasta tai ympäristövaikutuksista,
Sydänmerkki ravitsemuksesta ja Reilu kauppa (tuottajamaan) paikallisesta hyvinvoinnista, mutta
vastuullisuuden muista ulottuvuuksista kertovia merkintöjä on olemassa hyvin vähän.
Kuluttaja voi valita omien arvostustensa mukaisia elintarvikkeita esimerkiksi ruuan alkuperästä tai
tuotantotavasta kertovien sertifiointimerkkien avulla.

Hyvää Suomesta

EU:n luomumerkki

Reilun Kaupan merkki

Sydänmerkki

Hiilijalanjälkimerkki
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Miten kuluttaa vastuullisesti?
Vaikka vastuullinen kuluttaminen on vaikeaa, se ei silti ole mahdotonta: tietoa on kyllä tarjolla,
joskin sen hankkiminen vaatii vaivannäköä. Helpoiten tietoa on ehkä saatavilla ympäristövastuullisuudesta, sillä monet ympäristöjärjestöt ovat laatineet ympäristöystävällisen kuluttamisen oppaita tai ohjeistoja (esim. wwf.fi/maapallomme/vastuullinen-elamantapa/ruoka). Myös ruokaketjun
yritykset ovat laatineet vastuullisen kulutuksen ohjeita, esimerkiksi SOK on julkaissut muutakin
kuin ruokaa käsittelevän Vastuullisen kuluttajan osto-oppaan (SOK 2012). Lisäksi monet ruokaalan yritykset julkaisevat yhteiskuntavastuuraportteja, ja kertovat vastuullisuuden eteen tekemästään työstä nettisivuillaan.
Ympäristöä arvostavalle kuluttajalle on tarjolla runsaasti tietoa valintojen pohjaksi. Kuluttajan
kannattaa tarkastella ruuan koko elinkaarta ja miettiä tuotannon vaikutuksia ilmakehään, vesivaroihin ja vesistöihin sekä luonnon monimuotoisuuteen. Sen sijaan ruuan kuljetusmatkalla ei juuri
ole merkitystä ruuan ympäristövaikutuksiin. Ympäristön ystävä painottaa ruokavaliossaan kasviksia ja kauden sesonkituotteita, esimerkiksi kesällä marjoja ja tuoreita kasviksia, syksyllä sieniä ja
muita satokauden antimia, talvella kaalia, porkkanaa ja juureksia, ja kalaa pyyntikauden mukaan.
Liha kannattaa nauttia mieluummin keittoina tai pataruokina kuin paistina tai pihveinä, sillä näin
annokseen sisältyvän lihan määrä on pienempi. Vastuullisesti pyydetyn kalan valinnassa auttaa
WWF:n julkaisema Kuluttajan kalaopas (WWF 2012) ja ekologisesti kestävästä kalastuksesta kertova MSC-sertifikaatti. Hiilijalanjälkimerkkejä on Suomessa 40–50 tuotteessa, mutta merkintöjen
vertailu on vielä vaikeaa. Vesijalanjäljen osalta suomalainen raaka-aine, esimerkiksi peruna, on
yleensä parempi vaihtoehto kuin muualta tuotu vastaava, kuten riisi.
Tärkeä ympäristöteko on ruokahävikin välttäminen, sillä pois heitetyn ruuan tuottaminen on
kuormittanut ympäristöä täysin turhaan. MTT:n tutkimuksen (Silvennoinen ym. 2012) mukaan
suomalaiset kotitaloudet haaskaavat ruokaa vuosittain yhteensä 120–160 miljoonaa kiloa, keskimäärin 23 kg per henkilö. Tutkimukseen osallistuneissa kotitalouksissa hävikkiin päätyi eniten vihanneksia, kotiruokaa, maitotuotteita, leipää, hedelmiä ja marjoja. Ruokahävikin vähentämiskeinot ovat yksinkertaisia ja helppoja: ateriat kannattaa suunnitella etukäteen, ostaa kaupasta vain
se mitä tarvitaan, säilyttää ruuat oikeassa lämpötilassa ja syödä jääkaapista pois ensiksi pilaantuvimmat tuotteet. Aterialta yli jäävän ruuan voi pakastaa, tai säilyttää jääkaapissa ja hyödyntää
seuraavan päivän aterian valmistuksessa. Myös ”parasta ennen” - ja ”viimeinen käyttöpäivä” merkintöjen ero on syytä tuntea: ”parasta ennen” -merkitty ruoka on useimmiten vielä täysin syötävää päiväyksen jälkeenkin.
Tuoteturvallisuus on vastuullisuuden ulottuvuuksista se, jonka toteutumisen jo elintarvikelaki
varmistaa hyvin pitkälle – turvallinen ruoka on Suomessa siis eräänlainen julkishyödyke. Laki esimerkiksi edellyttää toimijan vetävän tuote-erän markkinoilta, jos siinä on syytä edes epäillä terveysriskiä. Tuoteturvallisuus on tutkimusten mukaan myös kuluttajien eniten arvostama vastuullisuuden ulottuvuus. Lähtökohtaisesti ruuan olisikin oltava ehdottoman turvallista, kun se päätyy
kuluttajan ruokakassiin. Myös kuluttaja itse pystyy vaikuttamaan tuoteturvallisuuteen paljon ruuan oikealla säilytyksellä. Esimerkiksi kylmäketjun katkeaminen kesäkuumalla voi aiheuttaa herkkien elintarvikkeiden kuten kalan, lihan ja maitotuotteiden pilaantumisen, vaikka ne kaupasta lähtiessä olisivatkin olleet priimakunnossa.
Ravitsemuksesta kiinnostuneelle kuluttajalle tietoa on tarjolla runsaasti alkaen elintarvikepakkausten ravintoarvo- ja allergiamerkinnöistä. Yksittäisillä tuotteilla ei kuitenkaan ole suurta merkitystä kuluttajan terveydentilan kannalta, vaan ehdottomasti tärkeämpää on ruokavalion kokonaisuus. Tietoa ruuan ja terveyden välisestä vuorovaikutuksesta on saatavilla sekä mediasta että asiantuntijaorganisaatioiden julkaisuista ja nettisivuilta (esim. Valtion Ravitsemusneuvottelukunta:
www.ravitsemusneuvottelukunta.fi, Sydänliitto: www.sydanliitto.fi/terveellinenruokavalio ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: www.thl.fi -> Ravitsemus), sen sijaan internetin keskustelupalstoihin ja erilaisia ravintolisiä markkinoiviin nettisivustoihin kannattaa suhtautua kriittisesti.
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Ravitsemustutkimusta tehdään sekä Suomessa että maailmalla paljon, ja tutkimustulokset saattavat toisinaan olla ristiriitaisia, mikä tietysti hämmentää kuluttajaa. Niin ikään näkemyksiä saattavat jakaa erilaiset laihdutusdieetit ja muut ruokavaliotrendit, esimerkiksi karppaus eli vähähiilihydraattinen ruokavalio.
Työhyvinvointiin kuluttajan sen sijaan on vaikea vaikuttaa tai saada siitä kattavasti tietoa, sillä sitä
on vaikea mitata ja todentaa. Ruokaketjun toimijoiden työhyvinvointi nousee julkisuuteen lähinnä
silloin, kun jotain menee pieleen: maatilalla tai elintarviketeollisuudessa sattuu työtapaturma, ulkomaisten marjanpoimijoiden asuinolosuhteet osoittautuvat alkeellisiksi tai kohudokumentti paljastaa espanjalaisten tomaattiviljelmien turvautuvan orjatyövoimaan. Työhyvinvoinnin parantamiseksi tehdään monissa ruokaketjun yrityksissä kuitenkin tuloksellista työtä, ja esimerkiksi Atria sai
keväällä 2012 Työturvallisuuskeskuksen palkinnon työhyvinvoinnin pitkäjänteisestä ja monipuolisesta kehittämisestä. Lisäksi useat yritykset kirjaavat vuosikertomuksiinsa mm. henkilöstötilinpäätöslukuja, kuten koulutukseen, työterveyshuoltoon tai työkyvyn ylläpitoon käytettyjä summia.
Kuluttaja voikin olla melko varma siitä, että kotimainen ruoka on tuotettu hyvissä työoloissa, sen
takaavat jo suomalaiset työlait ja -sopimukset. Sen sijaan ulkomailta tuotavan ruuan suhteen tästä
ei ole takeita. Mitä kauempaa ruoka tulee, sen vaikeampaa on saada luotettavaa tietoa ruuan
tuottajien ja alan työntekijöiden työolosuhteista. Yksi harvoista keinoista on suosia Reilun kaupan
merkillä varustettuja tuotteita, sillä työhyvinvoinnista huolehtiminen kuuluu merkin vaatimuksiin.
Eläinten hyvinvointi on viime vuosina saanut runsaasti negatiivista julkisuutta, minkä takia ruokaketju on ryhtynyt kohentamaan tuotantoeläinten olosuhteita ja viranomaiset tiukentaneet määräyksiä ja eläinsuojeluvalvontaa. Kuluttajille on nykyään tarjolla runsaasti tietoa eläinten hyvinvoinnista yleisellä tasolla sekä viranomaisten (www.mmm.fi, www.evira.fi) ja tutkimuksen (elaintenhyvinvointikeskus.edublogs.org, www.vetmed.helsinki.fi/hyvinvointikeskus/index.htm) että
tiukasti kantaa ottavien eläinsuojelujärjestöjen (www.animalia.fi, www.sey.fi) internetsivuilla,
mutta käytännössä eläimen kasvatusolosuhteista on liki mahdoton saada tietoa käytännön ostotilanteessa kaupassa. Tällä hetkellä kuluttajan ainoa keino edes jossain määrin varmistua ruuan vastuullisuudesta eläinten hyvinvoinnin suhteen on suosia luomua, sillä luomutuotannon ehdot edellyttävät mm. tavanomaista enemmän liikkumatilaa eläimille sekä niiden lajinmukaisten tarpeiden
huomioimista.
Kuluttajan tiedonsaanti voi helpottua tulevaisuudessa, sillä esimerkiksi liha-ala työstää sianlihantuotantoon alkutuotannon kansallista laatujärjestelmää, jossa sovelletaan Welfare Quality järjestelmän periaatteita (www.ltk.fi/fi/hankkeet). Sen on tarkoitus olla valmis vuonna 2013, ja
jatkossa siitä voidaan kertoa kuluttajille esimerkiksi tuotteen pakkausmerkinnöissä.
Paikallinen hyvinvointi on kuluttajan näkökulmasta ehkä helpoin vastuullisuuden ulottuvuus, sillä
se konkretisoituu lähiruuassa. Jokainen kuluttaja, joka suosii lähialueilla tuotettua ja valmistettua
ruokaa, tukee osaltaan paikallista taloudellista hyvinvointia. Samalla hän saattaa tukea myös paikallista ruokakulttuuria, sillä monesti paikallinen tuotanto edustaa paikallista erikoisuutta – esimerkiksi tamperelainen mustamakkara ja rievä, savolainen riihiruisleipä ja kalakukko, oululainen
ohut ohraleipä, varsinaissuomalainen talkkuna, saaristolaisleipä ja hämäläinen sahti. Paikalliset
erikoisuudet tekevät suomalaisesta ruokakulttuurista rikkaan ja omaleimaisen.
Taloudellinen vastuullisuus sen sijaan on kuluttajan kannalta vastuullisuuden ulottuvuuksista
kenties haastavin, sillä tietoa esimerkiksi ruuan hinnanmuodostuksesta tuotantoketjussa tai elintarvikeyritysten maksamista palkoista ei juuri ole saatavilla. Taloudellisen vastuullisuuteen pyrkimisenä voi kuitenkin pitää esimerkiksi paikallisen tuotannon suosimista, sillä se tukee aluetaloutta. Hyvää Suomesta -merkillä varustettujen ja muiden Suomessa valmistettujen tuotteiden suosiminen osoittaa niin ikään taloudellista vastuullisuutta, koska se tukee omaa maatalouttamme ja
elintarviketeollisuuttamme ja lisää siten suomalaisten taloudellista hyvinvointia.
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Tuontituotteiden osalta taloudellisesti vastuullinen kuluttaja suosii puolestaan Reilun kaupan
merkillä tai jollain muulla oikeudenmukaista tulonjakoa varmistavalla merkillä varustettuja tuotteita, sillä ne takaavat tavanomaista paremmat tulot pientuottajille esimerkiksi Aasiassa ja Afrikassa.
Tiivistäen voi sanoa, että vastuullinen kulutus konkretisoituu melko hyvin kasvispainotteisessa
ruokavaliossa, sillä se on useimmiten vastuullinen vaihtoehto niin ympäristön, ravitsemuksen kuin
eläinten hyvinvoinnin suhteen. Lähialueilla tuotettuja tai vähintään kotimaisia raaka-aineita suosimalla pakettiin saa todennäköisesti mukaan myös tuoteturvallisuuden, paikallisen hyvinvoinnin
ja suurella todennäköisyydellä myös työhyvinvoinnin.

Pohdintatehtäviä:
1. Riittääkö kulutuksen vastuullisuudeksi huomion kiinnittäminen vain yhteen vastuullisuuden
ulottuvuuteen vai pitäisikö useamman vastuullisuuden ulottuvuuden vaatimusten täyttyä
samanaikaisesti?
2. Vertaile suomalaista kasvihuonetomaattia ja espanjalaista tomaattia vastuullisuuden eri
ulottuvuuksien suhteen.
3. Miten minimoit oman taloutesi ruokahävikin?
4. Kuvaile itseäsi vastuullisen ruokaketjun kuluttajana.

CASE

Vastuullinen kulutus on tietoisia valintoja
Tampereella asuvan Tiina Kumpulan kodissa pyritään vastuullisuuteen kaikessa kulutuksessa, myös
syömisessä. Kumpulan mielestä ruuan vastuullisuus tarkoittaa sitä, että tuotantoketjussa ei poljeta ympäristön eikä ihmisten oikeuksia. Perheenäiti tunnustaa, että käytännössä viisihenkisen perheen ruokavalintoja määrittää usein kuitenkin
arjen kiire sekä lasten makumieltymykset.
– Olisi hyvä, jos idealismin ja todellisuuden väliä
saisi kavennettua, hän pohtii.
Kumpula huomauttaa, että vastuullisuutta on
hänen mielestään myös se, että opettaa lapsille
ruuanlaittoa raaka-aineista lähtien. Kouluikäinen
Tuikku-tyttö on jo opetellutkin valmistamaan esimerkiksi salaatteja ja leivonnaisia, mutta kolmivuotiaan Eemi-pojan kokkauskokeilut ovat yhä
edessä.

Tiina Kumpula nauttii marjastuksesta ja
sienestyksestä.
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Suomalaista helppo suosia
Kumpula arvioi, että suomalainen ruoka on yhtä
vastuullisesti tuotettua kuin vaikkapa saksalainen
tai belgialainen. Sen sijaan esimerkiksi kiinalaiseen
tai amerikkalaiseen verrattuna hän pitää suomalaista ruuantuotantoa vastuullisempana, mikä johtuu esimerkiksi erilaisesta suhtautumisesta työntekijöiden oikeuksiin tai geenimuunteluun. Suomalaisen ruuan hyviksi puoliksi Kumpula listaa lyhyet
kuljetusmatkat, torjunta-aineiden vähäisen käytön
sekä sen, että suuria metsäaloja ei tarvitse raivata
ruuantuotannon tieltä.
– Myös työllisyysnäkökohdat saavat ostamaan
suomalaista ruokaa, hän lisää.
Etenkin lihatuotteissa Kumpula suosii kotimaista ja
mahdollisuuksien mukaan luomua eläinten hyvinvoinnin takia. Maaseudulla kasvaneena hän toteaa
tuntevansa eläinten kasvatusolosuhteet ja tuotantoketjun Suomessa, ja luottaa sen vastuullisuuteen.
– Myös juurekset ostan kotimaisina, sillä mielestäni
ei ole järkevää ostaa esimerkiksi espanjalaisia
porkkanoita. Etelä-Euroopassahan on pulaa puhtaasta kasteluvedestä, hän huomauttaa.
Ruokaostoksilla plussaa on myös, jos elintarvike on
luomua tai Reilun kaupan tuote.
Ympäristö ja paikallisuus tärkeitä
Ympäristöinsinöörinä työskentelevälle Kumpulalle
ruuan vastuullisuuden eri ulottuvuuksista läheisin
on ympäristövastuu. Hän pitää tärkeänä sekä pakkaus- että biojätteen minimoimista ja jätteen lajittelua ylipäätään.
– Ostan monesti kaupasta alennuslaputettuja tuotteita, joiden päiväys lähestyy, paitsi säätääkseni
rahaa, myös vähentääkseni kaupassa syntyvää
ruokahävikkiä. Hyvä keino biojätteen vähentämiseksi on myös suunnitella ostoslista etukäteen ja
käyttää ruuanlaitossa edellispäivien tähteet. Mieheni sanookin monesti, että kauppaan ei tänään
tarvitse mennä, koska jääkaappi on täynnä ruokaa,
Kumpula kertoo.

olen reissannut paljon ja asunut muun muassa
Venäjällä, Namibiassa ja Irlannissa, eikä minulla
koskaan ole ollut paikallisista elintarvikkeista johtuvia terveysongelmia, edes vatsanväänteitä. Lisäksi elintarvikehygienian taso Suomessa on joka tapauksessa korkea, hän miettii.
Myös ravitsemukseen Kumpula sanoo kiinnittävänsä vain vähän huomiota: – Toki yritän katsoa, että
lapset eivät elä pelkästään muroilla ja jogurtilla
eivätkä esimerkiksi juo keinomakeutettuja juomia,
hän sanoo.
Paikalliseen hyvinvointiin liittyvä työllisyys ja yrittäjyyden tukeminen ovat Kumpulalle tärkeitä asioita.
Hän ostaa mieluummin pienten kuin suurten yritysten valmistamia elintarvikkeita, ja nauttii esimerkiksi matkoilla ollessaan saadessaan kokeilla paikallisia makuja, esimerkiksi leipää tai makkaraa.
– Sen sijaan esimerkiksi elintarvikkeiden hinnanmuodostukseen tuotantoketjussa en ole perehtynyt. Sanotaan, että alkutuottajat saavat hinnasta
liian vähäisen osuuden, ja uskon kyllä, että vähittäiskauppaketjut voivat pulleasti, Kumpula miettii.
Myös omatarveviljely kiinnostaa
Ruokaostoksensa Kumpula tekee useimmiten kodin lähellä tai työmatkan varrella sijaitsevassa vähittäiskaupassa. Jonkin verran ruokaa tulee hankittua Kauppahallista ja ekologisiin tuotteisiin erikoistuneista liikkeistä. Kumpula on harkinnut myös
paikalliseen luomuruokapiiriin liittymistä, mutta
5 kg tuotelaatikon ja päiväkoti-ikäisen samanaikainen kotiinkuljetus iltapäivän ruuhkabussissa työpäivän päätteeksi ei houkuttele.
Myös ruuan viljely itse kiinnostaa häntä, ja joskus
aiemmin Kumpulalla onkin ollut kaupungin vuokraviljelypalsta. Pikkulasten työssäkäyvältä äidiltä sen
ylläpito vaatisi kuitenkin liikaa aikaa ja energiaa,
joten palstaviljely saa odottaa lasten kasvamista.
Sen sijaan syksyisin Tiina Kumpula käy yhä ahkerasti marjassa ja sienestämässä, lasten kanssa ja
ilman.

Teksti ja kuva: Minna Nurro

Sen sijaan esimerkiksi tuoteturvallisuutta hän ei
juuri painota: – En osaa pitää sitä tärkeänä, sillä
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