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LAUSUNTO EHDOTUKSESTA KESTÄVÄN KULUTUKSEN JA TUOTANNON OHJELMAN UU-
DISTAMISEKSI 
 

Elintarviketeollisuusliitto ry (ETL) kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto ehdotuksesta 
Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman uudistamiseksi. Elintarviketeollisuudelle 
keskeisimpiä ohjelmaluonnoksen osioita ovat ruokailua ja julkista kulutusta käsittelevät 
luvut 7 ja 8, joten tässä lausunnossa keskitytään pääosin näihin teemoihin.  

Yleisiä ohjelmaluonnokseen liittyviä kommentteja 
 
Ruokaketjun toiminta ja elintarvikkeet ovat keskeinen aihe pohdittaessa kestävän kulu-
tuksen ja tuotannon edistämistä. Aiheella on merkitystä erityisesti globaalin ruokaturvan 
turvaamisessa ja siihen liittyvien toimintamallien ja ratkaisujen määrittämisessä. Elin-
tarvikealan roolia osana kestävän kulutuksen ja tuotannon kokonaisuutta tarkastellaan 
mm. EU:n resurssitehokkuustiekartassa (2011) ja biotalousstrategiassa (2012) sekä 
Foresight-tutkimuslaitoksen julkaisemassa The Future of Food and Farming –raportissa 
(2011). ETL pitää hyvänä, että aihetta tarkastellaan myös kansallisesti suomalaisen yh-
teiskunnan lähtökohdista. 
 
Elintarvikkeiden kestävän tuotannon ja kulutukseen edistämiseen liittyy monia reunaeh-
toja, jotka erottavat elintarvikkeet muista monista tuoteryhmistä. Elintarvikkeet ovat vält-
tämättömyyshyödyke ja niiden ensisijainen tehtävä on turvata kuluttajien hyvinvointi ja 
ravitsemus. Elintarvikkeiden ympäristövaikutusten arviointi on monimutkaista ruoantuo-
tannon perustuessa biologisiin prosesseihin sekä ajallisesti ja paikallisesti vaihteleviin 
tuotanto-olosuhteisiin. Elintarvikkeet ovat laaja hyödykeryhmä, joka pitää sisällään ja-
lostusasteeltaan ja koostumukseltaan vaihtelevia tuotteita. Elintarvikkeiden kestävää 
kulutusta ja tuotantoa arvioitaessa ruokaketjua tuleekin tarkastella kokonaisuutena, jot-
ta tunnistetaan kullekin toimijalle keskeisimmät näkökohdat sekä niihin parhaiten sovel-
tuvat ratkaisut.  
 
Ohjelmaehdotuksen kulutuspainotuksesta 
KULTU-ohjelmaehdotus keskittyy tarkastelemaan pääosin kulutuksen kautta edistettä-
viä kestävän kehityksen toimintamalleja. Kulutuksella on monta merkitystä ja ostotottu-
muksien välityksellä voidaan esimerkiksi ilmaista identiteettiä. Tämä tarjoaa mahdolli-
suuksia edistää uudenlaisia käytäntöjä kulutuksen kautta. Toisaalta kulutus on altista 
nopeastikin ohi meneville trendeille, jolloin esimerkiksi kulutuksen vaikutukset ympäris-
töön voivat vaihdella suhteellisen lyhyelläkin aikavälillä kulloistenkin kulutustottumusten 
mukaisesti.  
 
Ohjelmaluonnoksessa painotetaan useaan otteeseen kuluttajien merkitystä kestävän 
kulutuksen ja tuotannon edistäjinä ja todetaan, että kuluttajien vaikutusvalta on kasva-
massa mm. sosiaalisen median välityksellä. Ohjelmassa tunnistetaan tähän liittyen kei-
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noja kannustaa kuluttajia osallistumaan ratkaisujen luomiseen mm. vertaispalveluja tar-
joamalla. Tekstissä mainittu kuluttajien ”vipuvoiman” kasvaminen on totta, mutta sen 
hyödyntämisessä tulee arvioida myös ilmiön kääntöpuolia.  
 
Kuluttajien keskuudessa vallitsee paljon ns. epätietoa ja sosiaalisen median välityksellä 
monet mielikuviin perustuvat ilmiöt saattavat moninkertaistua ennen kuin niiden vaiku-
tuksia terveyteen ja/tai ympäristöön sekä yhteyttä laajempaan kokonaisuuteen ymmär-
retään. Esimerkiksi elintarvikkeista käytävä, osin asiantuntijatiedon kyseenalaistami-
seen sekä omiin kokemuksiin perustuva sosiaalisen median vauhdittama keskustelu 
(mm. karppaus, lisäaineet, raakamaito) osoittaa, että uuden viestintäteknologian mah-
dollistama sosiaalinen joukkovoima on varsin monimuotoinen ja osin ennalta arvaamat-
tomiakin seurausvaikutuksia saava ilmiö.  
 
Kulutusta ja kestäviä valintoja käsittelevässä luvussa 4 käytetään ilmaisua ”reilun kau-
pan merkit”. ETL ehdottaa, että ilmaisu vaihdetaan yleisluontoisempaan termiin, kuten 
”eettinen sertifikaatti” tai ”vastuullisuusmerkki”. Vaikka tekstissä ei varsinaisesti viitata-
kaan Reilun Kaupan merkkiin, jää lukijalle helposti mielikuva tästä kyseisestä brändistä, 
joka on vain yksi vaihtoehto muiden vastaavien merkintäjärjestelmien joukossa. 
 
ETL pitää tärkeänä, että KULTU-ohjelman rajauksista huolimatta kulutuksen ohella tar-
kastellaan myös tuotantoon liittyviä mahdollisuuksia ja ratkaisuja kestävästi toimivan 
yhteiskunnan edistämiseksi. Mikäli KULTU-ohjelmaa ei ole mahdollista tältä osin enää 
laajentaa, ETL ehdottaa, että ohjelman nimeä tarkennetaan niin, että se kuvaa parem-
min sisällön keskittymistä yksityisen ja julkisen kulutuksen näkökohtiin.  

Luku 7: Ruokailuun liittyvä tavoite ja toimenpide-ehdotukset 
 
Ruokailuun liittyvä yleistavoite 
Tavoitteena ruokailun osalta esitetään, että ”suomalaiset arvostavat ruokaa, eivät 
haaskaa sitä ja syövät terveellisesti sesonkien mukaan kasvispainotteisesti. Päiväko-
deissa ja kouluissa tarjotusta ruoasta 20 % on luomua ja suomalainen luomuelintarvi-
kemyynti on kolminkertaistunut vähittäiskaupassa ja ammattikeittiösektorilla nykytilan-
teesta vuoteen 2020 mennessä.” 
 
Ohjelmaehdotuksen kirjaukset ruoan arvostamisesta ja hävikin vähentämisestä ovat 
kannatettavia lähtötavoitteita. Terveellinen (sesonkien mukainen kasvispainotteinen) 
syöminen tulisi kuitenkin yhdistää näkyvämmin virallisiin kansallisiin ravitsemussuosi-
tuksiin. Tällä varmistettaisiin ymmärrys siitä, mihin käsitteellä ”terveellinen syöminen” 
tässä yhteydessä viitataan. 
 
Yllä kuvattu tavoite on kuitenkin elintarvikkeiden osalta hyvin kapea-alainen verrattuna 
esimerkiksi KULTU-ohjelmaehdotuksen yleisvisioon sekä elintarvikkeiden kestävän ku-
lutuksen ja tuotannon kokonaisuuteen. Vaikka ohjelmassa keskitytäänkin ensisijaisesti 
kulutukseen liittyviin näkökohtiin, jää kokonaiskuva ratkaisukeinojen osalta vajaaksi. 
Ehdotuksessa ei käsitellä esimerkiksi elintarviketuotannon materiaalitehokkuuteen, ve-
denkäyttöön tai hiilijalanjäljen pienentämiseen liittyviä näkökohtia. ETL:n mielestä KUL-
TU-ohjelmaan tulisi sisältyä laajempi näkökulma kestävään ruoantuotantoon niin, että 
siinä käsiteltäisiin tasapuolisesti eri tuotantosuuntiin (ja tuotteisiin) liittyviä toimintamal-
leja ja ratkaisukeinoja. 
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Ehdotuksessa käsitellään kuitenkin kattavasti luomutuotantoon ja –tuotteisiin liittyviä 
näkökohtia. Luomutuotanto on osa kestävän kulutuksen ja tuotannon kokonaisuutta, 
mutta huomattavasti nykyistä merkittävänä tuotantotapanakaan se ei yksin ratkaise 
elintarviketuotannon liittyviä kestävyyskysymyksiä. Ohjelmaehdotuksen ainoa numeeri-
nen tavoite on jo toiseen olemassa olevaan toimenpideohjelmaan sisältyvä luomun 
menekinedistämistavoite. Luomun menekinedistämiseksi on käynnistetty erillisiä toi-
menpiteitä, kuten Pro Luomu ry sekä MMM:n linjaamat tavoitteet luomun osuuden kas-
vattamiseksi vuoteen 2020 mennessä.  
 
Kansallisten toimenpide- ja politiikkaohjelmien välinen vuorovaikutus on toivottavaa, 
mutta käytännössä luomua käsittelevä KULTU-ohjelman osuus vaikuttaa jo olemassa 
olevan ohjelman toisinnolta. ETL kokeekin, että KULTU-ohjelmassa tulisi keskittyä en-
sisijaisesti muihin kestävän kulutuksen ja tuotannon edistämistoimenpiteisiin kuin luo-
mutuotantoon.  
 
Luomutuotteisiin liitetään paljon (osin perusteettomiakin) mielikuvia eikä toistaiseksi ole 
yksimielisesti voitu osoittaa, että luonnonmukaisesti tuotetut tuotteet olisivat ns. tavan-
omaisesti tuotettuja elintarvikkeita parempia joko ravitsemuksellisesti tai ympäristön 
kannalta. Täten ETL pitää kyseenalaisena rajautua elintarvikkeita koskevan tavoitteen 
osalta pääasiassa luomuun.  
 
Luomun edistämistavoitteiden osalta tulee muistaa myös julkisten ruokapalvelujen rajal-
linen resurssitilanne henkilökunnan osaamisen, hankintoihin ja ruoan valmistamiseen 
käytettävissä olevan ajan sekä toisaalta myös budjettirajoitteiden suhteen. Lisäksi tässä 
yhteydessä tulee huomioida ammattikeittiöissä käytettäviin raaka-aineisiin liittyvät mää-
rälliset ja laadulliset kriteerit kuten toimitusvarmuus ja tasalaatuisuus.  
 
Toimenpide-ehdotus 1: Hyvän syömisen lautasmalli 
Ensimmäisenä toimenpiteenä ehdotetaan kehitettäväksi uusista ravitsemussuosituksis-
ta hyvän syömisen lautasmalli, joka yhdistää terveellisen, herkullisen ja ympäristöystä-
vällisen syömisen. Tavoitteena on levittää lautasmallia ammattikeittiöihin ja julkisiin 
ruokapalveluihin.  
 
ETL pitää tärkeänä, että uusia ravitsemussuosituksia kehitettäessä ensisijaisena lähtö-
kohtana pidetään ravitsemustieteen mukaista lähestymistapaa ja elintarvikkeiden ravit-
semuksellista funktiota. Jo nykyisten ravitsemussuositusten mukaisen lautasmallin 
vieminen käytäntöön on ollut haastavaa. Lisäksi esimerkiksi ns. terveellisestä syömi-
sestä sosiaalisessa mediassa käytävä ruokakeskustelu on hämmentänyt kuluttajia enti-
sestään. Ruoantuotannon ympäristövaikutusten kaltaisten monimutkaisten uusien ele-
menttien lisääminen ravitsemussuosituksista käytävään keskusteluun ja valistukseen 
saattaa heikentää kuluttajien hyvinvoinnin kannalta ensisijaisen ravitsemuslähtöisen 
viestinnän vaikuttavuutta. 
 
Ehdotuksen mukaisen lautasmallin levittäminen julkisiin ammattikeittiöihin on sidoksis-
sa kestävien julkisten hankintojen problematiikkaan, jota käsitellään lausunnon muissa 
osissa. 

 
Toimenpide-ehdotus 2: Vastuullisuus- ja jäljitettävyysjärjestelmä 
Toisena toimenpiteenä ehdotetaan rakennettavaksi vastuullisen tuotantotavan todenta-
va jäljitettävyysjärjestelmä, joka kertoo kuluttajalle ruoan alkuperästä ja tuotantoketjus-
ta.  
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ETL kokee, että tällä hetkellä käsitykset vastuullisuus- ja jäljitettävyysjärjestelmästä ja 
sen sisällöstä vaihtelevat merkittävästi toimijakohtaisesti. Ennen jatkotoimenpiteisiin 
ryhtymistä tulisikin avoimesti määritellä, mitä käsitteellä tarkoitetaan ja mihin sen mu-
kaisilla toimenpiteillä pyritään. Yksinomaan termillä ”jäljitettävyys” on monta merkitystä 
jo olemassa olevan lainsäädännön puitteissa: Elintarvikehygienian ja tuoteturvallisuu-
den mukainen jäljitettävyys kattaa mm. elintarvikeketjun toimijoiden seurantavelvoitteen 
ns. yksi eteen ja yksi taakse –periaatteella. Lisäksi jäljitettävyyttä voidaan arvioida esi-
merkiksi suhteessa raaka-aineen alkuperään (mm. eettiset sertifikaatit) tai laillisuuteen 
(EU:n kalastustuotteita koskevat jäljitettävyysvaatimukset).  
 
Vapaaehtoisuuteen perustuvia ja elinkeinon kustantamia lisäjärjestelmiä suunniteltaes-
sa tulee huomioida kasvavat jäljitettävyyteen ja kuluttajainformaatioon liittyvät EU-
lainsäädännön vaatimukset. ETL:n mielestä tuleekin pohtia, missä määrin ylimääräiset 
järjestelmät tuovat lisäarvoa kuluttajille ja alan toimijoille em. vaatimuksiin nähden. 
Esimerkkejä tällaisista EU-asetuksista ovat mm. kuluttajatietoasetus (1169/2011), eläi-
mistä saatavien elintarvikkeiden jäljitettävyysasetus (931/2011) ja kalatuotteiden erä-
kohtaista jäljitettävyyttä koskevat asetukset (1224/2009 ja 404/2011).  
 
Vastuullisuus- ja jäljitettävyysjärjestelmään liittyy myös runsaasti muita avoimia kysy-
myksiä, joista tulisi keskustella alan toimijoiden kanssa. Miten määritellään järjestel-
mään sisällytettävät näkökohdat vastuullisuuden näyttäytyessä eri tavoin eri toimialoille 
ja eri toimijoille? Kuka vastaa järjestelmän hallinnoinnista ja kustannuksista? Mitä lisä-
arvoa järjestelmä tarjoaa alan toimijoille ja kuluttajille? Entä vastaako kuluttajien todelli-
nen maksuhalukkuus heidän ilmoittamaansa kiinnostusta tietää enemmän elintarvikkei-
den vastuullisuusominaisuuksista? 
 
Toimenpide-ehdotuksesta ei myöskään ilmene täysin vastuullisuus- ja jäljitettävyysjär-
jestelmän yhteys kestävän ruoantuotannon edistämiseen. Elinkeino pilotoi parhaillaan 
vastuullisen sianlihantuotannon todentavaa järjestelmää, mutta todentamisjärjestelmän 
yhteys kestävän kehityksen edistämiseen on melko löyhä johtuen puutteellisesta ympä-
ristövastuutiedon ja alkutuotannon ympäristötiedon mittaroinnista. 
 
Vastuullisuus- ja jäljitettävyysjärjestelmän tarvetta perustellaan ohjelmaehdotuksessa 
toteamalla, että ”tällä hetkellä ainoastaan luonnonmukainen tuotantotapa takaa valvo-
tun tuotantoketjun, jonka tuotanto- ja valmistusmenetelmät eivät ole haitallisia ympäris-
tön, kasvien tai eläinten hyvinvoinnille”. ETL pitää em. ilmaisua harhaanjohtavana, sillä 
se antaa vaikutelman siitä, että ainoastaan luomutuotanto on valvonnan alainen elintar-
viketuotannon muoto. Elintarvikeketjun toimintaa valvotaan kattavasti tuotantoketjun eri 
vaiheissa kansallisilla ja EU-säädöksillä mm. tuoteturvallisuuden varmistamiseksi (esi-
merkiksi elintarvikevalvonta, toimijoiden omavalvonta ja torjunta-ainevalvonta). Luomu-
tuotanto ei myöskään automaattisesti takaa tavanomaista tuotantoa parempaa, kulutta-
jalle asti läpinäkyvää ja jäljitettävää tuotantoketjua. Esityksen tämä kirjaus edellyttääkin 
tarkempia perusteluja mm. sen osalta, mitä valvonnalla tässä yhteydessä tarkoitetaan.  
 
Lisäksi ETL muistuttaa, että luomutuotannon ympäristövaikutuksista suhteessa muihin 
tuotantotapoihin on olemassa ristiriitaista tietoa. Ainakaan ETL:n tietojen mukaan tällä 
hetkellä ei ole olemassa ympäristövaikutus- tai eläinten hyvinvointi-indikaattoreihin pe-
rustuvaa todennettua seurantajärjestelmää, jonka perusteella erilaisten tuotanto- ja 
valmistusmenetelmien haitallisuutta tai haitattomuutta voitaisiin aukottomasti tai yksise-
litteisesti arvioida ja vertailla. 
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Toimenpide-ehdotus 3: Julkisten ruokapalvelujen edelläkävijyys 
Ehdotuksen tavoitteena on nostaa julkiset ruokapalvelut ympäristöystävällisen syömi-
sen edelläkävijöiksi. Sen mukaan mm. kuntien tulisi kirjata julkisen ruokailun rooli osak-
si strategiaa ja määritellä, miten kunta toteuttaa valtioneuvoston periaatepäätöstä kes-
tävistä julkisista hankinnoista (2009). Lisäksi julkisille ammattikeittiöille asetetaan tavoi-
te siirtyä ympäristövastuullisemmiksi ottamalla kattavammin käyttöön mm. Portaat 
Luomuun –ohjelma, Joutsenmerkki tai/ja ammattikeittiöiden ympäristöpassi. Toimenpi-
teinä mainitaan myös julkisille hankinnoille laadittavat kestävien ruokahankintojen kri-
teerit sekä hankintalain selventäminen sesonki-, kasvis- ja luomuruoan hankkimisen 
edistämiseksi. 
 
ETL pitää kestäviä julkisia hankintoja koskevan periaatepäätöksen ja edellä mainittujen 
muiden työkalujen mukaista käsitystä elintarvikkeiden julkisten hankintojen kestävyys-
näkökohdista liian suppeana. Jos toimenpiteissä ja kriteereissä rajaudutaan ainoastaan 
em. näkökohtiin, jää näkemys julkisten ruokapalvelujen kestävyydestä ja sen kehittä-
mispotentiaalista kapea-alaiseksi sekä toimintojen että raaka-ainehankinnan osalta. 
Jotta julkisten hankintojen ympäristötehokkuutta voidaan parantaa, tulee kriteeripohjan 
olla laajempi ja niiden laadinnassa on huomioitava luomun tai sesonkituotteiden kaltais-
ten erityistuotteiden tai –erien ohella volyymiperusteinen elintarviketuotanto, johon val-
taosa elintarvikkeiden yksityisestä ja julkisesta kulutuksesta perustuu. Kriteerit tulisi li-
säksi laatia läpinäkyvästi yhdessä alan toimijoiden (sekä ammattikeittiöt että niiden ta-
varantoimittajat) kanssa. 
 
Kuten ehdotuksessakin mainitaan, EU-hankintalain uudistus on parhaillaan käynnissä. 
ETL pitää tärkeänä, että EU-tason linjausten valmistumista odotetaan ennen nykyiseen 
lainsäädäntöön perustuvien kansallisten tulkintojen jatkokehittämistä. ETL pitää kansal-
lisen hankintalain tarkastelua yksinomaan sesonki-, kasvis- ja luomuruoan hankinnan 
edistämiseksi kyseenalaisena. Mikäli hankintalakia lähdetään tulkitsemaan kestävän 
kulutuksen ja tuotannon näkökulmasta, tulisi siinä huomioida myös muihin kotimaisiin 
elintarvikkeisiin liittyvät tekijät kuin sesonki-, kasvis- ja luomuruokaa puoltavat argumen-
tit. Muina tarkastelukriteereinä tulee huomioida mm. hankintalain kokonaistehokkuus ja 
-taloudellisuus sekä syrjimättömyyskriteerin toteutuminen.  
 
Toimenpide-ehdotus 4: Ruokahävikin vähentäminen 
Toimenpiteenä ehdotetaan ruokahävikin vähentämistä julkisissa keittiöissä mm. ohjeis-
tuksella, elintarvikelain tulkinnoilla, mittaroinnilla ja seurannalla. Lisäksi tavoitteena on 
panostaa eri keinoin kuluttajien hävikkiä koskevan tietouden lisäämiseen. ETL pitää jul-
kisia ammattikeittiöitä sekä kuluttajia koskevan ruokahävikin ehkäisyn ja hallinnan mu-
kaisia tavoitteita kannatettavina. Ammattikeittiöiden hävikkiseurannan suunnittelussa 
tulee kuitenkin huomioida ammattikeittiöiden henkilökunnan raportointiin ja seurantaan 
käytettävissä olevat ajalliset resurssit. Lisäksi ETL muistuttaa, että elintarvikehävikin 
hallintaa suunniteltaessa tulee huomioida koko ruokaketju ja erityisesti päivittäistavara-
kaupassa syntyvä hävikki sekä sen vähentämiseen liittyvien toimenpiteiden, kuten val-
takunnallisten seurantamenetelmien, edistäminen. 
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Luku 8: Julkiseen kulutukseen liittyvä tavoite ja toimenpide-ehdotukset 
 

Toimenpide-ehdotus 3: Ympäristönäkökulman vahvistaminen hankintalaissa 
Ehdotuksen mukaan vahvistetaan ympäristönäkökulmaa hankintalaissa selvittämällä 
mahdollisuudet ottaa ympäristönäkökohdat huomioon ympäristön kannalta merkityksel-
lisissä hankinnoissa ja joille on ympäristökriteerit. 
 
ETL pitää tärkeänä, että selvitetään lainsäädäntöön sisältyvät mahdollisuudet edistää 
nykyistä enemmän hankintalain avulla suomalaisessa ruokaketjussa valmistettujen 
raaka-aineiden, puolivalmisteiden ja elintarvikkeiden käyttöä julkisella sektorilla. Jos 
hankintalakia lähdetään tarkastelemaan ympäristönäkökohdista, tulee selvityksen läh-
tökohtana olla elintarvikkeiden osalta laaja näkökulma, ei ainoastaan esimerkiksi luvus-
sa 7 mainitut sesonki-, luomu- tai kasvisperäiset tuotteet.  
 
Mahdollisuudet elintarvikkeiden ympäristökriteerien tarkentamiseen saattavat kuitenkin 
olla melko rajalliset elintarvikkeiden ympäristövaikutusten arvioinnin monimutkaisuu-
desta johtuen. Lisäksi ympäristönäkökohtien rinnalla tulee huomioida myös muut mm. 
toimitusvarmuuteen, kustannustehokkuuteen ja tasalaatuisuuteen liittyvät kriteerit. 
Hankintalain tulkintoihin liittyviä näkökohtia on käsitelty tarkemmin luvun 7 toimenpide-
ehdotukseen 3 liittyen. 
 
Toimenpide-ehdotus 4: Kestävien hankintojen neuvontapalvelu 
Ohjelmassa ehdotetaan kestävien hankintojen neuvontapalvelun perustamista, joka 
kokoaa ja valmistelee julkisten hankintojen kriteereitä yhteistyössä markkinoiden kans-
sa ja osallistuu niiden valmisteluun EU-tasolla. Neuvontapalvelu kehittää työkaluja sekä 
välittää parhaita käytäntöjä kestävien hankintojen tekemiseksi. Lisäksi palvelu ylläpitää 
ammattikeittiöille kehitettyä ympäristöpassia. 
 
ETL pitää ehdotusta neuvontapalvelun perustamisesta kannatettavana ja tarjoaa asian-
tuntemustaan kriteerityöhön. Neuvontapalvelu tarjoaa kanavan kriteerien kehittämiseksi 
hallinnon ja elinkeinoelämän välisenä yhteistyönä. Keskeinen edellytys kriteerien kehit-
tämistyölle elintarvikkeiden osalta on, että näkökulmaa laajennetaan mm. luomusta ja 
kasvispohjaisista elintarvikkeista koko elintarviketuotantoa koskevien hankintakriteerien 
kehittämiseen. Kriteerien kehitystyön lähtökohtana tulee pitää olennaisuusharkintaa 
niin, että kriteereillä on ohjausvaikutusta kestävän kulutuksen ja tuotannon kokonaisuu-
den kannalta merkityksellisiin tekijöihin. Kriteerityössä tulee huomioida myös kestävän 
kulutuksen ja tuotannon eri osa-alueet ja luoda käytännöt niiden tapauskohtaiseksi pai-
nottamiseksi.  
 
ETL pitää lisäksi tärkeänä, että kriteerien kehittämisen myötä ympäristöpassin sisältöä 
kehitetään niin, että työkalu vastaa jatkossa paremmin sille annettua nimeä. (ETL totesi 
ympäristöpassia käsitelleessä lausunnossaan 29.3.2011, että passiin liittyvän itseopis-
keluaineiston sisällön perusteella sen avulla pyritään edistämään pääasiassa luomu- ja 
lähiruoan käyttöä ammattikeittiöissä.) 
 
Neuvontapalveluyksikköä perustettaessa on lähtökohtaisesti huolehdittava kustannus-
tehokkaasta yhteistyöstä jo olemassa olevan Kuntaliiton julkisten hankintojen neuvon-
tapalvelun kanssa päällekkäisten toimintojen ehkäisemiseksi. 
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Luku 10: Ohjelman seuranta 
 

Ruokailun ja elintarvikkeiden osalta tavoitteeksi on kirjattu ”suomalaiset syövät terveel-
lisesti sesonkien mukaan kasvispainotteisesti” ja avainindikaattoriksi on ehdotettu kas-
vis-, liha- ja kalaperäisten elintarvikkeiden kulutusmääriä (kg) vuotta ja henkilöä koh-
den. ETL ei pidä ehdotettua tunnuslukua informaatioarvoltaan tarkoituksenmukaisena 
kestävän kulutuksen ja tuotannon seurannan näkökulmasta. Elintarvikkeiden keskimää-
räiset kulutusmäärät eivät sisällä tietoa esimerkiksi siitä, miten ja missä kulutetut tuot-
teet on valmistettu ja miten niiden tuotantomenetelmien ympäristötehokkuutta on pa-
rannettu. Indikaattorin sisältämä tieto ei täten välitä tietoa elintarvikkeiden tuotannon 
ympäristönäkökohdista eikä toimi ketjun toimijoita ohjaavana tekijänä. Kulutetut määrät 
eivät myöskään kuvasta esimerkiksi hävikin vähentämisen kautta kotitalouksien pienen-
tyneitä ympäristövaikutuksia. 
 
Lisäksi on huomioitava, että henkilökohtaiset ruokailutottumukset vaihtelevat kuluttajien 
keskuudessa runsaasti, joten erilaisten elintarvikkeiden keskimääräistä kulutusta ku-
vaavat lukuarvot eivät välttämättä kuvasta ko. elintarvikkeiden käytön jakaantumista 
väestöryhmien kesken tai niiden kulutuksen vaikutusta kuluttajien tai ympäristön hyvin-
vointiin.  

Lopuksi 
 

Ruoka on välttämättömyyshyödyke, minkä vuoksi vastuullinen ja kestäviin toimintaperi-
aatteisiin perustuva elintarviketuotanto on edellytys globaalin ruokaturvan turvaamisek-
si. Täten elintarvikkeiden kestävän kulutuksen edistäminen on myös kotimaisen elintar-
viketeollisuuden ja koko ruokaketjun ensisijaisia tavoitteita. ETL katsoo, että elintarvik-
keiden kestävää kulutusta ja tuotantoa tulee tarkastella laajasti huomioiden erityyppiset 
elintarvikkeet ja alan toimijat riippumatta raaka-aineiden tai tuotteiden tuotantotavasta, 
alkuperästä, tuottajan koosta tai toimipaikan sijainnista. ETL tarjoaa asiantuntemustaan 
tähän työhön kattavan kokonaiskuvan muodostamiseksi sekä eri tilanteisiin ja toimijoi-
hin soveltuvien kestävän kulutuksen ja tuotannon ratkaisukeinojen kehittämiseksi. 
 
 
Kunnioittavasti 
 
ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITTO ry 

 
Heikki Juutinen 
toimitusjohtaja 
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