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LAUSUNTO EHDOTUKSESTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖKSEKSI ”VÄHEMMÄSTÄ VIISAAMMIN”
Elintarviketeollisuusliitto ry (ETL) kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto ehdotuksesta
kestävää kulutusta ja tuotantoa koskevaksi valtioneuvoston periaatepäätökseksi ”Vähemmästä viisaammin”.
Ehdotukseen Vähemmästä viisaammin -periaatepäätökseksi on koottu tavoitteita ja
toimia, joiden avulla julkinen sektori voi myötävaikuttaa yksityisen ja julkisen kulutuksen
kasvihuonekaasupäästöjen sekä muiden ympäristöhaittojen vähentämiseksi. Periaatepäätöksessä asetetaan tavoitteita vuodelle 2020, jotka koskevat kestävän kulutuksen ja
tuotannon edistämistä sekä julkisella sektorilla, elinkeinoelämässä että kotitalouksissa.
Vähemmästä viisaammin –ehdotuksessa esitellään lisäksi keskeisiä toimenpiteitä, joilla
pyritään turvaamaan em. tavoitteiden toteutuminen. Tämän ohella julkisten hankintojen
kestävyyttä edistetään Cleantech-ratkaisuihin keskittyvällä valtioneuvoston periaatepäätöksellä.
Periaatepäätöksessä keskitytään kolmeen keskeiseen yksityisen ja julkisen kulutuksen
ympäristökuormitusta aiheuttavaan toimintoon, joita ovat asuminen, liikkuminen ja ruoka. Tässä lausunnossa keskitytään luonnoksen elintarvikkeiden kestävää kulutusta ja
tuotantoa koskeviin osioihin.
Yleisiä periaatepäätökseen liittyviä kommentteja
Ruokaketjun toiminta ja elintarvikkeet ovat yksi keskeisistä teemoista pohdittaessa kestävän kulutuksen ja tuotannon kokonaisuutta. Aiheella on merkitystä erityisesti globaalin ruokaturvan turvaamisessa ja siihen liittyvien toimintamallien ja ratkaisujen määrittämisessä. Elintarvikealan roolia osana kestävän kulutuksen ja tuotannon kokonaisuutta tarkastellaan parhaillaan monista näkökulmista EU-tasolla ja globaalistikin. ETL pitää
hyvänä, että aihetta käsitellään myös kansallisesti suomalaisen yhteiskunnan lähtökohdista.
Elintarvikkeiden kestävän tuotannon ja kulutukseen edistämiseen liittyy monia reunaehtoja, jotka erottavat ruoan muista monista tuoteryhmistä. Elintarvikkeet ovat välttämättömyyshyödykkeitä, joiden ensisijainen tehtävä on turvata kuluttajien hyvinvointi ja ravitsemus. Elintarvikkeiden ympäristövaikutusten arviointi on monimutkaista ruoantuotannon perustuessa mm. biologisiin prosesseihin sekä ajallisesti ja paikallisesti vaihteleviin tuotanto-olosuhteisiin. Elintarvikkeet ovat lisäksi laaja hyödykeryhmä, joka pitää
sisällään jalostusasteeltaan ja koostumukseltaan vaihtelevia tuotteita. Elintarvikkeiden
kestävää kulutusta ja tuotantoa arvioitaessa ruokaketjua tuleekin tarkastella kokonaisuutena, jotta tunnistetaan kullekin toimijalle, tuotantosuunnalle ja tuoteryhmälle keskeisimmät näkökohdat sekä niihin parhaiten soveltuvat ratkaisut. Edellä mainituista
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syistä ETL korostaa, että elintarvikkeisiin liittyviä toimenpiteitä tarkasteltaessa niiden
todellista vaikuttavuutta arvioidaan kriittisesti sekä ympäristön tilaan että kuluttajien hyvinvointiin.
Periaatepäätöksessä mainitaan, että liikkumiseen ja asumiseen liittyvillä toimenpiteillä
voidaan vähentää kansallisesti 3-4 miljoonaa tonnia kasvihuonekaasujen päästöjä.
Ruokaan liittyvillä ohjauskeinoilla voidaan puolestaan saavuttaa vajaa 0,5 miljoonan
tonnin vähennys kulutukseen liittyvissä päästöissä. ETL pitää tärkeänä, että ehdotuksessa mainittuihin toimintoihin (ts. liikkuminen, asuminen ja ruoka) liittyviin toimenpiteisiin panostetaan suhteessa niiden merkittävyyteen ja vaikuttavuuteen.
ETL pitää hyvänä periaatepäätöksen yleistavoitteita ja linjauksia. On hyvä, että sekä
julkisen että yksityisen sektorin toimijoita kannustetaan kestävien ratkaisujen kehittämiseen ja käyttöönottoon sekä uusien toimintatapojen luomiseen. Vastuullisen toiminnan
kilpailuetua lisäävä potentiaali on keskeinen kannustin kestävän kulutuksen ja tuotannon edistämiseksi ja sitä tulee hyödyntää mahdollisimman monipuolisesti. Kestäviä
elintarvikevalintoja voidaan edistää monella eri tavalla, joten elintarvikeketjun vastuullisuuden edistämisessä tulee huomioida tuotannon ja kulutuksen kokonaisuus erilaiset
tuotantomuodot ja tuotteet sekä toisaalta myös kuluttajaryhmät ja kulutustottumukset.
Periaatepäätöksen kohta 4: Luodaan edellytyksiä kestävälle ruokaketjulle
Periaatepäätöksen kestävää ruokaketjua koskevassa osiossa käsitellään keskeisiä
elintarvikkeiden vastuulliseen kulutukseen ja tuotantoon liittyviä näkökohtia. ETL ehdottaa, että puhuttaessa ruoan merkityksestä ihmisten hyvinvoinnille tekstissä käytettäisiin
termin ”terveys” sijasta käsitettä ”ravitsemus”. Ruokailutottumukset ja ravitsemus ovat
yksi terveyteen vaikuttavista osatekijöistä; niiden ohella yksilön terveydentila riippuu
monesta muusta mm. elämäntapoihin liittyvästä tekijästä.
Periaatepäätöksen tässä osassa mainitaan myös erilaisten raaka-aineiden merkitys
osana elintarvikkeiden koko elinkaaren aikana aiheutuvaa ympäristökuormitusta. ETL
muistuttaa, että elintarviketuotannon ympäristövaikutuksia tarkasteltaessa on keskeistä
kehittää kestäviä toimintatapoja tuotantoketjun kaikissa osissa tuotteen raakaainekoostumuksesta riippumatta.
Tässä osiossa käsitellään myös ruokaketjun ympäristövaikutuksiin vaikuttamisen haasteita sekä mainitaan tiedon ja keinovalikoiman puutteen vaikeuttavan kuluttajien mahdollisuuksia tehdä kestävämpiä elintarvikevalintoja. On hyvä muistaa, että kuluttajaviestinnän ohella samat elintarvikkeiden ympäristöominaisuuksiin liittyvät tekijät hankaloittavat tiedon tuottamista myös ruokaketjun toimijoiden omaan käyttöön kestävämpien
toimintatapojen ja tuotteiden kehittämiseksi.
Toimenpide-ehdotus 12: Ruokaketjun vastuullisen toimintatavan todentava järjestelmä
Periaatepäätöksessä ehdotetaan rakennettavaksi ruokaketjuun vastuullisen toimintatavan todentava järjestelmä, joka kertoo kuluttajalle ruoan alkuperästä ja tuotantoketjusta
(mm. eläinten hyvinvointi, ympäristövaikutukset ja tuoteturvallisuus). ETL pitää hyvänä,
että ehdotetun järjestelmän nimessä viitataan ainoastaan termiin ”vastuullisuus” ja ”jäljitettävyys” on käsitteenä rajattu sen ulkopuolelle. Koska jäljitettävyys-termiä käytetään
vakiintuneesti erilaisissa lainsäädännöllisissä yhteyksissä mm. tuoteturvallisuuteen ja

LAUSUNTO

22.3.2013

3(6)

tuotteiden alkuperään liittyen, tässä yhteydessä on selkeämpää rajata järjestelmä koskemaan toiminnan vastuullisuutta ja sen todentamista.
Oikein toteutettuina vastuullisuus- ja muilla vastaavilla vapaaehtoisilla järjestelmillä on
saavutettavissa kilpailuetua. Ne kannustavat alan toimijoita parantamaan toimintaansa
yli lainsäädännön vaatimusten ja tarjoavat työkaluja uusien toimintatapojen kehittämiseksi. Parhaassa tapauksessa tällaiset järjestelmät toimivatkin erottautumistekijänä.
Järjestelmiä kehitettäessä on kuitenkin pohdittava tarkkaan, millaisia kokonaisuuksia
niiden puitteissa on mahdollista hallita.
Lisäksi on huomioitava, että tällä hetkellä käsitykset elintarvikeketjun vastuullisuudesta
ja sitä määrittelevistä tekijöistä vaihtelevat merkittävästi. Ennen jatkotoimenpiteisiin ryhtymistä tulisikin avoimesti määritellä, mitä vastuullisuusjärjestelmän käsitteellä tarkoitetaan ja mihin sen mukaisilla toimenpiteillä pyritään. Vastuullisuusjärjestelmään liittyy
myös runsaasti muita avoimia kysymyksiä, joista tulisi keskustella alan toimijoiden
kanssa. Miten määritellään järjestelmään sisällytettävät näkökohdat vastuullisuuden
näyttäytyessä eri tavoin eri toimialoille ja eri toimijoille? Kuka vastaa järjestelmän hallinnoinnista ja kustannuksista? Mitä lisäarvoa järjestelmä tarjoaa alan toimijoille ja kuluttajille ja miten sitä arvioidaan? Entä vastaako kuluttajien todellinen maksuhalukkuus
heidän ilmoittamaansa kiinnostusta tietää enemmän elintarvikkeiden vastuullisuusominaisuuksista? ETL edellyttääkin, että periaatepäätöksessä määritellään tarkemmin, mitä vastuullisuusjärjestelmällä tarkoitetaan.
Toimenpide-ehdotukseen liittyen periaatepäätöksen luvussa 4 mainitaan muutamissa
maissa käytössä olevat ruokaketjun vastuullisuudesta kertovat järjestelmät, jotka tarjoavat tietoa ja kehittävät koko ruokaketjua kestävämmäksi. Tässä yhteydessä ei kuitenkaan käy ilmi, mihin järjestelmiin ja maihin tekstissä viitataan.
Ovatko ne kenties Red Tractor- tai e-Sporing –järjestelmien kaltaisia konsepteja? Entä
mitä näillä järjestelmillä seurataan ja mitataan ja miten niiden on todettu edistävän ko.
kohdemaan ruokaketjun kestävää toimintaa? Kattavatko järjestelmät todellakin koko
ruokaketjun vai keskittyvätkö ne tiettyyn tuotantosektoriin? Onko järjestelmissä huomioitu vastuullinen toiminta kokonaisuutena ja mitä sillä tällöin tarkoitetaan? Vai keskittyvätkö järjestelmät mahdollisesti yhteen tai muutamaan ruokaketjun tai tietyn tuotantosektorin vastuullisuusnäkökohtaan?
Edellä esitettyihin näkökohtiin viitaten ETL ei pidä realistisena koko ruokaketjun kattavan ja vastuullisuuden kaikki ulottuvuudet sisältävän järjestelmän luomista ja kyseenalaistaa toimenpide-ehdotuksen mielekkyyden. Ehdotetun järjestelmän rakentaminen
on käytännössä mahdotonta monista syistä, mukaan lukien järjestelmän kustannukset,
tekninen toteutettavuus, vastuullisuuden eri osa-alueiden määrittely sekä tuotevalikoiman kirjo ja muutosnopeus. Kuten edellä todetaan, jo yksinomaan ympäristökriteerien
asettaminen elintarvikkeille on hyvin monimutkaista, muista vastuullisuuden ulottuvuuksista puhumattakaan.
Erillisten päätuotantosuuntiin kohdistuvien vastuullisuutta todentavien järjestelmien laatiminen voisi kuitenkin olla tietyin edellytyksin mahdollista määrätietoisella kehitystyöllä.
Tästä esimerkkinä tästä on parhaillaan rakenteilla oleva sianlihan tuotantoketjun järjestelmä (SUVALI). Tuotantosuuntakohtaisissa järjestelmissä pystyttäisiin huomioimaan
toimialojen eroavaisuudet ja painotukset vastuullisuuden eri osa-alueiden suhteen; tämä tuskin on mahdollista yhden kaikille yhteisen järjestelmän puitteissa. Tuotantosekto-
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rikohtaistenkin järjestelmien suunnittelussa on toki huomioitava niihin liittyvät käytännön
rajoitteet. Tästä syystä ETL suhtautuu varauksellisesti myös tällaisten järjestelmien rakentamiseen ja pitää vaikuttavuusarviointia niiden jatkosuunnittelun ehdottomana edellytyksenä.
Toimenpide-ehdotus 13: Hyvän syömisen lautasmalli
Toisena ruokaketjuun liittyvänä toimenpiteenä ehdotetaan kehitettävän hyvän syömisen
lautasmalli, joka yhdistää terveellisen, herkullisen ja ympäristöystävällisen syömisen
osaksi virallisia ravitsemussuosituksia. ETL pitää hyvänä, että toimenpiteen lähtökohtana on ravitsemussuositusten mukaisen ruoan tarjoaminen ja että tämä on mainittu periaatepäätöksessä erikseen. ETL pitää lisäksi myönteisenä, että herkullisuus mainitaan
tässä yhteydessä osana ruoan tavoiteltavia ominaisuuksia. Nautinnollisuus ja herkullisuus ovat olennainen osa ruokaa, ruokailua ja ruokakulttuuria, mutta niiden rooli on perinteisesti ollut hyvin vähäinen ravitsemukseen liittyvissä toimenpiteissä. Tällä on merkitystä esimerkiksi kouluruokailussa; terveellisinkään ruoka ei edistä ravitsemusta, jos se
jätetään syömättä.
Kuluttajia voidaan kannustaa tekemään sekä ravitsemuksen että ympäristön kannalta
parempia valintoja siltä osin kuin tämä on mahdollista eikä johda kuluttajia harhaan ravitsemuksen näkökulmasta. Valintojen tueksi kehitettävää keinovalikoimaa pohdittaessa on kuitenkin huomioitava elintarvikkeiden ympäristövaikutusten arviointiin sekä kuluttajakäyttäytymiseen liittyvät tekijät ja arvioitava kriittisesti muita toimenpiteen toteutettavuuteen liittyviä reunaehtoja.
ETL pitää tärkeänä, että myös uusia ravitsemussuosituksia kehitettäessä ensisijaisena
lähtökohtana pidetään ravitsemustieteen mukaista lähestymistapaa ja elintarvikkeiden
ravitsemuksellista funktiota. Jo nykyisten ravitsemussuositusten mukaisen lautasmallin
vieminen käytäntöön on ollut haastavaa. Lisäksi esimerkiksi ns. terveellisestä syömisestä sosiaalisessa mediassa käytävä ruokakeskustelu on hämmentänyt kuluttajia entisestään. Ruoantuotannon ympäristövaikutusten kaltaisten monimutkaisten uusien elementtien lisääminen ravitsemussuosituksista käytävään keskusteluun ja valistukseen
saattaa heikentää kuluttajien hyvinvoinnin kannalta ensisijaisen ravitsemuslähtöisen
viestinnän vaikuttavuutta ja tietyiltä osin jopa johtaa kuluttajia harhaan. ETL korostaa,
että kuluttajille tuotettavan informaation tulee olla yksinkertaista, faktatietoon perustuvaa, puolueetonta ja tieteellisesti todennettua. Lisäksi sen tulee olla helposti kuluttajien
saatavilla.
Ravitsemussuositusten mukaisilla ruokailutottumuksilla ja ympäristöperustein koostetulla ruokavaliolla on yhtäläisyyksiä, kun asiakokonaisuutta tarkastellaan yleisellä tasolla.
Riskien toteutumisen ja väärintulkintojen mahdollisuus kasvaa kuitenkin tarkastelunäkökulman siirtyessä yksityiskohtaisemmalle tarkastelutasolle. Tässä yhteydessä tulisikin määritellä toimenpiteiden ja elintarvikeketjun kestävyyden kehittämisen kannalta
relevantti tarkastelutaso. Mitä ruokaan liittyviä ympäristövaikutuksia lautasmalliin liittyvässä tarkastelussa huomioidaan ja miten niitä painotetaan? Mikä on hyvän syömisen
lautasmallin suunniteltu ympäristövaikutusten tarkastelun taso, eli onko näkökulmana
kasvis- ja eläinperäiset elintarvikkeet vai kenties yksittäiset tuoteryhmät?
Lisäksi on huomioitava elintarvikkeiden ympäristövaikutusten arviointiin liittyvät haasteet, jotka vaikeuttavat luotettavan ja vertailukelpoisen ympäristötiedon tuottamista ja
viestintää. Kuka tuottaa ja varmentaa tähän liittyvän tiedon ja miten nämä tiedontuottamiseen liittyvät toimenpiteet rahoitetaan? Entä miten ympäristönäkökohdista viestimi-
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nen on ajateltu yhdistettäväksi ravitsemusnäkökohtiin? Ruokailutottumuksiin ja ravitsemukseen liittyy myös useita kuluttajakohtaisia tekijöitä, jotka voivat ohjata käytöstä toisin kuin ohjauskeinoja pohdittaessa on ajateltu.
Edellä kuvatut seikat huomioiden ETL pitää ympäristöystävällisyyteen liittyvien kriteerien yhdistämistä terveelliseen syömiseen haasteellisena tehtävänä ja suhtautuu varauksellisesti ympäristönäkökohtien yhdistämistä osaksi virallisia ravitsemussuosituksia ja
Hyvän syömisen lautasmallin kehittämistä.
Toimenpide-ehdotus 14: Kestävien ruokavalintojen edistäminen taloudellisella
ohjauksella
Periaatepäätöksen ruokaa koskevassa osiossa mainitaan, että maailmalla on joitakin
esimerkkejä ruokavalintojen taloudellisista ohjauskeinoista. Esimerkkeinä tässä yhteydessä mainitaan verot ja arvolisäveron kohdennus. Ehdotuksessa ei avata asiaa tarkemmin, joten tässä yhteydessä jää epäselväksi, mitä näillä tarkoitetaan. Periaatepäätöksessä ei myöskään määritellä, mitä ”kestävillä ruokavalinnoilla” tarkoitetaan.
Kuluttajakäyttäytymisen ohjaaminen verotuksellisin keinon on erittäin monimutkaista,
ellei mahdotonta. Tämän ovat osoittaneet viimeaikoina tehdyt laajat sokeriverotusta
koskevat selvitykset Suomessa 1 sekä käytännön kokemukset mm. Tanskan rasvaverosta 2. Taloudellisten ohjauskeinojen käyttämisessä kulutuskysynnän kohdentamiseen
kestäviin ruokavalintoihin liittyisi samat ongelmat kuin kysymykseen sokeriveron käyttöönotosta. Esitettyjen taloudellisten ohjauskeinojen tulisi olla ensisijaisesti syrjimättömiä ja kilpailuneutraaleja sekä omaavan riittävät ohjausvaikutukset. Ohjauskeinoilla ei
tulisi lisätä hallinnollista taakkaa yrityksille, veron kantajalle ja valvonnalle. Ohjauskeinojen vaikutusten tulisi olla myös puolueettomasti mitattavissa. Taloudellisten ohjauskeinojen käyttöönoton vaikeus näkyisi käytännössä jo yksin syrjimättömyysperiaatetta
arvioitaessa. Millä tavalla ”kestävät ruokavalinnat” määritellään siten, ettei määritelmä
ole ketään toimijaa tai toimialaa syrjivä?
ETL katsoo, että toimenpide-ehdotus ”edistetään taloudellisilla ohjauksella kestäviä
ruokavalintoja” on vaillinaisesti ja riittämättömästi perusteltu. Ehdotusta on täsmennettävä ja sen perusteluissa on huomioitava olemassa olevien taloudellisten ohjauskeinojen vaikutukset sekä tehtyjen taloudellisiin ohjauskeinoihin liittyvien tuoreiden selvitysten analyysit. Toimenpide-ehdotusta ei voida hyväksyä tällaisenaan, joten ETL ehdottaa sen poistamista periaatepäätöksestä.
Toimenpide-ehdotus 15: Ruokahävikin vähentäminen ammattikeittiöissä ja kotitalouksissa
Kuten periaatepäätöksessäkin mainitaan, on syömäkelpoisen ruoan poisheittämisellä
merkittäviä taloudellisia ja ekologisia vaikutuksia sekä julkisissa ruokapalveluissa että
kotitalouksissa. Tästä syystä ETL pitää erittäin kannatettavana ja tärkeänä toimenpideehdotusta ruokahävikin vähentämiseksi ammattikeittiöitä ohjeistamalla sekä lisäämällä

1

Valtiovarainministeriö: Sokeriverotyöryhmän loppuraportti 2013.
http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/075_verotus/20130131Sokeri/sokeriverotyoeryhm
ae_NETTI.pdf
2
Danish Fat Tax: http://www.economist.com/news/europe/21566664-danish-government-rescinds-itsunwieldy-fat-tax-fat-chance
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kotitalouksien tietoa ruokahävikin vähentämiskeinoista. Vähentämällä ruokahävikkiä
voidaan parantaa huomattavasti julkisten ruokapalvelujen ympäristötehokkuutta sekä
vähentää kotitalouksien elintarvikkeisiin liittyvää ympäristökuormitusta. Elintarvikehävikin vähentämiseen sisältyy myös vahvoja taloudellisia kannustimia niin julkisella sektorilla kuin kotitalouksissakin.
Teemaan liittyen on jo laadittu eri toimijoiden toimesta oppaita ja muuta materiaalia sekä järjestetty mm. tiedotuskampanjoita, jotka on hyvä huomioida ohjeistuksia ja muita
neuvontatoimenpiteitä suunniteltaessa päällekkäisen työn välttämiseksi. Periaatepäätöksestä ei käy ilmi, kuka toteuttaa ja rahoittaa ammattikeittiöille ja kotitalouksille suunnatut hävikin vähentämiseen keskittyvät toimenpiteet sekä niiden seurannan ja vaikuttavuuden arvioinnin. Vaikka ammattikeittiöillä sekä kotitalouksilla onkin erittäin keskeinen rooli syömiskelpoisen ruokahävikin synnyn ehkäisyssä, ETL pitää tärkeänä, että
elintarvikehävikin vähentämisen mahdollisuuksia arvioidaan elintarvikeketjun kaikissa
osissa.
Lopuksi
Periaatepäätöksessä kuvatut toimenpiteet ovat elintarvikkeiden osalta melko kapeaalaisia verrattuna esimerkiksi Vähemmästä viisaammin –periaatepäätöksessä lueteltuihin vuoden 2020 tavoitteisiin sekä elintarvikkeiden kestävän kulutuksen ja tuotannon
tehostamispotentiaaliin. Vaikka ohjelmassa keskitytäänkin ensisijaisesti julkisen hallinnon toimiin liittyviin näkökohtiin, jää kokonaiskuva ratkaisukeinojen osalta vajaaksi. Ehdotuksessa ei käsitellä esimerkiksi elintarviketuotannon materiaalitehokkuuden, vedenkäytön tai ilmastovaikutusten pienentämiseen liittyviä näkökohtia. ETL:n mielestä periaatepäätökseen tulisi sisältyä laajempi näkökulma kestävään ruokaketjuun niin, että
siinä käsiteltäisiin kulutuksen ohella myös elintarvikkeiden tuotantoon liittyviä toimintamalleja ja ratkaisukeinoja.
Kestäviin toimintaperiaatteisiin perustuva elintarviketuotanto on edellytys globaalin ruokaturvan varmistamiseksi. Elintarvikkeiden kestävän kulutuksen ja tuotannon edistäminen on myös kotimaisen elintarviketeollisuuden ensisijaisia tavoitteita. ETL katsoo, että
elintarvikkeiden 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 toimijoihin soveltuvien kestävän kulutuksen ja tuotannon ratkaisukeinojen kehittämiseksi.
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