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§ 612
V 25.9.2019, Valtuutettu Atte Harjanteen aloite liha- ja maitotuottei-
den kulutuksen puolittamisesta vuoteen 2025 mennessä

HEL 2018-006850 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Atte Harjanteen aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Kaisa Hernberg: 

Lause "Kaupunginhallitus kehottaa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
laa, sosiaali- ja terveystoimialaa sekä palvelukeskusliikelaitosta suun-
nittelemaan toimintaansa niin, että aloitteessa esitetyt tavoitteet ja kau-
pungin palveluiden asiakkaiden ravitsemukselliset tarpeet kohtaavat 
mahdollisimman hyvin." muutetaan muotoon: "Kaupunginhallitus edel-
lyttää, että kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, sosiaali- ja terveystoi-
miala sekä palvelukeskusliikelaitos suunnittelevat toimintaansa niin, et-
tä aloitteessa esitetyt tavoitteet ja kaupungin palveluiden asiakkaiden 
ravitsemukselliset tarpeet kohtaavat."

Kannattaja: Anna Vuorjoki

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kaisa Hernbergin vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 1
Mika Raatikainen

Ei-äänet: 14
Elisa Gebhard, Kaisa Hernberg, Veronika Honkasalo, Otto Meri, Pia 
Pakarinen, Marcus Rantala, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Se-
vander, Anni Sinnemäki, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Anna 
Vuorjoki, Ozan Yanar

Kaupunginhallitus hyväksyi Kaisa Hernbergin vastaehdotuksen mukai-
sesti muutetun ehdotuksen äänin 1 - 14.

Esittelijä
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kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Juha Kesänen, riskienhallinnan asiantuntija, puhelin: 310 36117

juha.kesanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Atte Harjanteen aloite 13.6.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Atte Harjanteen aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Atte Harjanne ja 22 valtuutettua esittivät aloitteessaan 
(13.6.2018), että ilmastonmuutos on merkittävimpiä uhkia ihmisten hy-
vinvoinnille ja ympäristölle. Aloitteessa todettiin muun muassa, että 
Helsinki on strategiassaan linjannut ottavansa vastuunsa ilmastonmuu-
toksen torjunnassa vakavasti. Aloitteessa todetaan, että yksi merkittä-
vimmistä ilmastonpäästöjen aiheuttajista on ruoantuotanto ja sillä on 
myös suuria vaikutuksia ympäristöön ja eläinten hyvinvointiin. Edellis-
ten vaikutusten hillitsemiseksi voidaan vaikuttaa vähentämällä eläinpe-
räisten tuotteiden osuutta ravinnosta. Aloitteessa todetaan myös, että 
kaupungin päästövähennystä koskevassa toimenpideohjelmassa esite-
tään kuitenkin vain yleinen suositus kasvisruokaan ilman konkreettisia 
toimia ja tavoitteita. 

Aloitteessa todettiin, että osana kaupungin ilmastovastuun kantamista 
kaupungin on voimallisesti edistettävä ruokaan liittyvien päästöjen vä-
hentämistä. Aloitteen mukaan eläinperäisistä tuotteista ei tarvitse luo-
pua kokonaan, mutta niiden vähentäminen on mahdollista ja se tuonee 
pienenevän päästövaikutuksen ohella parannuksia myös ruoan terveel-
lisyyteen ja eettisyyteen ilman että kustannustaso nousee.

Aloitteessa esitettiin, että kaupunki ottaa tavoitteeksi puolittaa liha- ja 
maitotuotteiden kulutus kaupunkikonsernissa vuoteen 2025 mennessä 
ja että tavoitteen tukemiseksi valmistellaan kaupunkikonsernin kattava 
suunnitelma ja ohjeistus.
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Kaupunginhallitus totesi aiemmassa vastauksessaan 13.2.2019 (43 §), 
että ruokahuollon järjestäminen kuuluu kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan ja sosiaali- ja terveystoimialan toimivaltaan. Kaupunginhallitus 
hyväksyi 10.12.2018 (809 §) Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideoh-
jelman ohjeellisena asiakirjana käynnistämään tarvittavat toimenpiteet 
kaupunkistrategiassa 2017–2021 asetettujen päästövähennystavoittei-
den saavuttamiseksi. Ko. toimenpideohjelman toimenpiteessä 96 tode-
taan: "Lisätään kasvisruoan osuutta kouluissa ja päiväkodeissa. Sekä 
kouluruokasuositus että varhaiskasvatuksen ruokailusuositus kannus-
tavat lisäämään kasvisruokaa ja molempien pohjana ovat kansalliset 
ravitsemussuositukset."

Kaupunginhallitus totesi edelleen, että kaupunkitasoiselle liha- ja maito-
tuotteiden kulutuksen puolittamista koskevalle suunnitelmalle ja ohjeel-
le ei ole tarvetta, koska Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma 
asiakirja ohjaa ruokahuollon järjestämistä ko. tavoitteen suuntaisesti. 
Kaupunginhallitus totesi lausunnossaan, että kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimialan sekä sosiaali- ja terveystoimialan tulee ottaa ko. toimen-
pideohjelma huomioon.

Valtuutettu Atte Harjanne ehdotti kaupunginvaltuuston kokouksessa 
13.2.2019 valtuutettu Maria Ohisalon kannattamana, että kaupungin-
valtuusto päättää palauttaa aloitteen valmisteluun siten, että aloitteessa 
esitetyn suunnitelman valmistelu aloitetaan osana päästövähennysoh-
jelman toteuttamista, tavoitteeksi asetetaan 50 % vähennys vuoteen 
2025 mennessä ja suunnittelussa huomioidaan eri toimialojen erilaiset 
mahdollisuudet vähentää liha- ja maitotuotteiden kulutusta. Kaupungin-
valtuusto päätti kokouksessaan 13.2.2019 (§ 43) palauttaa asian uudel-
leen valmisteltavaksi. (Liite 1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa palautuspäätöksen jälkeen an-
tamassaan uudessa lausunnossa (18.6.2019 § 206), että maito- ja liha-
tuotteiden käyttö varhaiskasvatuksen ja oppilaitoksen ruokapalveluissa 
on jo matalalla tasolla. Maito- ja lihatuotteiden vähentäminen ja kor-
vaaminen ruokalistoilla muilla raaka-aineilla on jossain määrin mahdol-
lista ja siihen pyritään ruokapalveluja kehitettäessä voimassa olevat ra-
vitsemussuositukset huomioiden. Juodun maidon kulutuksen puolitta-
mista ei voida suositukset huomioiden toteuttaa. Kasvijuomat voidaan 
tuoda yhdeksi juomavaihtoehdoksi niille, jotka eivät valitse maitoa ate-
riaansa.

Nykyinen lihan kulutustaso huomioiden lihatuotteiden käytön puolitta-
minen varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten ruokapalveluissa 
on haasteellista vuoteen 2025 mennessä. Lihatuotteista voidaan toi-
mialan ruokapalveluissa ohjata käyttämään ympäristöystävällisempiä 
vaihtoehtoja. Esimerkiksi joka toiselta ruokalistaviikolta voidaan korvata 
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punaista lihaa sisältävä ruoka siipikarja- tai kotimaisella järvikalaruual-
la. Kouluruokailuun tullaan lisäämään syksystä 2019 seitsemäs kasvis-
ruokapäivä kuuden viikon jaksolle. Saatua palautetta seurataan vähin-
tään yhden lukukauden, jotta saadaan tietoa lisäyksen vaikutuksista.

Liha- ja maitotuotteiden kulutuksen puolittaminen vuoteen 2025 men-
nessä edellyttää myös elintarvikealalta mittavia muutoksia, jotta kor-
vaavia ravintosuositukset täyttäviä kasvisraaka-aineita on
nykyistä laajemmin saatavilla.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa palautuspäätöksen jälkeen anta-
massaan uudessa lausunnossa (21.5.2019 § 104), että sosiaali- ja ter-
veystoimialallakin on monissa palveluissa mahdollista vähentää liha- ja 
maitotuotteiden käyttöä. Tavoitteeseen puolittaa kulutus vuoteen 2025 
mennessä on kuitenkin vaikeaa päästä, kun otetaan huomioon eri 
asiakasryhmien (esim. ikääntyneet, sairastuneet, vammaiset) ravitse-
mukselliset tarpeet. Realistisempi tavoite voisi olla vähentää kulutusta 
esimerkiksi 20 prosenttia. Vähennystä ei ole mahdollista tehdä ilman 
kustannusvaikutuksia, joita tulee muun muassa maitotaloustuotteiden 
vaihtamisesta kasviperäisiin tuotteisiin.

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta toteaa lausunnossaan (9.5.2019 
§ 17), että liha- ja maitotuotteiden kulutuksen puolittamiseksi vuoteen 
2025 mennessä Helsinki tarvitsee kattavan ymmärryksen kaupungin 
ruokahuollon nykytilasta ja yksityiskohtaisemman toimintasuunnitelman
tavoitteeseen pääsemiseksi. HNH 2035-päästövahennysohjelman toi-
menpide 129 ”Edellytetään kaupunkikonsernin organisaatioilta, tytäryh-
teisöiltä ja kuntayhtymiltä päästöjen vähentämispolitiikan integrointia 
omiin toiminnanohjausjärjestelmiin” velvoittaa myös koko tuotantotavan 
tarkasteluun. Tällöin on tarkasteltava ruokapalvelujen hiilijalanjäljen 
muodostumisen kokonaisuutta, ruoka-aineryhmien osuutta, tuotantota-
paa, logistiikkaa, energiankäyttöä, hävikkiä ja kaupungin ruokapalvelu-
konseptia kokonaisuudessaan sekä ruokaverkkoa ja Pakkalan tuotan-
tolaitosta, joka on elinkaarensa päässä.

Kaupunginhallitus toteaa, että aloitteessa esitettyjen tavoitteiden saa-
vuttaminen sekä otetaan huomioon Hiilineutraali Helsinki 2035 -toi-
menpideohjelman toteutumisen jatkuvassa seurannassa että sisällyte-
tään toimenpideohjelman laajempaan valtuustokausittaiseen arviointiin. 
Kaupunginhallitus kehottaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa, so-
siaali- ja terveystoimialaa sekä palvelukeskusliikelaitosta suunnittele-
maan toimintaansa niin, että aloitteessa esitetyt tavoitteet ja kaupungin 
palveluiden asiakkaiden ravitsemukselliset tarpeet kohtaavat mahdolli-
simman hyvin.
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Hallintosäännön 30 luvun 11§:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Juha Kesänen, riskienhallinnan asiantuntija, puhelin: 310 36117

juha.kesanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Atte Harjanteen aloite 13.6.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.09.2019 § 559

HEL 2018-006850 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

09.09.2019 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Kaisa 
Hernbergin ehdotuksesta.

28.01.2019 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

21.01.2019 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Juha Kesänen, riskienhallinnan asiantuntija, puhelin: 310 36117

juha.kesanen(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 18.06.2019 § 206
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HEL 2018-006850 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Ravitsemussuositukset

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla varhaiskasvatuksen ja opetuk-
sen ruokalista- ja ateriasuunnittelua ohjaavat asiakasryhmäkohtaiset 
ravitsemussuositukset (Terveyttä ja iloa ruoasta -varhaiskasvatuksen 
ruokailusuositus VRN 2018 ja Syödään ja opitaan yhdessä -kouluruo-
kailusuositus VRN 2017 ja Suomalaiset ravitsemussuositukset VRN 
2014). Suositusten mukaan kouluruuan tulee kattaa 1/3 päivittäisestä 
ravinnon saannista ja varhaiskasvatuksessa 2/3. Tavoitteena on ter-
veyden edistämisen lisäksi ympäristön kannalta kestävä ruokavalio.

Lasten ja nuorten ruokapalveluissa on ravitsemuslaadun lisäksi kes-
keistä, että ateriat ja ruokalajit ovat vaihtelevia, syömään houkuttelevia, 
tunnistettavia ja mieluisia. Ruokailijoiden ohjauksella vaikutetaan mm. 
ruokaan liittyviin asenteisiin, valintoihin ja säännölliseen ruokailurytmiin.

Varhaiskasvatuksen ja opetuksen ravitsemussuosituksessa suositel-
laan ruokajuomaksi rasvatonta maitoa ja piimää. Maito on mm. hyvä 
proteiinin ja D-vitamiinin lähde. Suositusten mukaisesti toimialan ruoka-
tarjonnassa punaista lihaa on korvattu vaalealla lihalla. Ruokien tuote-
kehityksen yhteydessä mietitään aina yksittäisten raaka-aineiden tar-
koituksenmukaista käyttöä ruokalajeissa. Suunnittelussa otetaan huo-
mioon myös suomalainen ruokakulttuuri ja tottumukset.

Ruokapalveluissa tapahtunut kehitystyö

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla ruokalistojen ja aterioiden 
suunnittelu tehdään yhteistyössä palveluntuottajien kanssa. Palveluku-
vauksissa määritellään ruokalistojen ja aterioiden suunnittelun periaat-
teet, laatu ja sisältö. Toimiala vastaa varhaiskasvatuksen ja koulutuk-
sen järjestäjänä näiden määrittelystä. Palveluntuottajat vastaavat ruo-
kapalvelujen tuottamisesta, elintarvikkeiden hankinnasta, ruoan valmis-
tuksesta ja ruoan tarjoilusta.

Koulu- ja päiväkotiruokailussa on toteutettu viimeisen kymmenen vuo-
den aikana useita kasvisruokien kehittämisprojekteja mieluisten kasvis-
ruokien ja uusien kasviproteiinien saamiseksi ruokalistalle.  Palvelun-
tuottajat ovat kehittäneet toimialan pyynnöstä uusia proteiinipitoisia 
raaka-aineita sisältäviä kasvispohjaisia ravitsemuksellisesti täysipainoi-
sia ruokalajeja esimerkiksi nyhtökaurasta, härkiksestä, soija- ja kaura-
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juomavalmisteista. Kehitystyön tuloksena kasvisruoan suosio on kas-
vanut ja niitä on päätynyt suosikkiruokien joukkoon.

Kasvispääruokavaihtoehto on tarjottu liha- tai kalapääruoan rinnalla 
vuodesta 2007 lähtien, jolloin kouluissa, lukioissa ja ammatillisissa op-
pilaitoksissa siirryttiin ateriavaihtoehtoihin. Viikoittainen kasvisruokapäi-
vä tuli opetuksen toimipisteisiin vuodesta 2011 ja varhaiskasvatuksen 
ruokalistalle 2018. Vegaaneille on tarjottu päivittäin lämmin ateriakoko-
naisuus kouluissa syksystä 2003 lähtien ja varhaiskasvatuksessa ke-
väästä 2018 lähtien.

Kouluravintoloissa syksyn 2019 ruokalistalla on lihaa sisältävää pää-
ruokaa tarjolla 17 kertaa kuuden viikon aikana. Elokuun 2019 aloittaval-
le Palvelukeskus Helsingin ruokalistalle on lisätty yksi kasvisruokapäivä 
eli kouluissa tarjotaan ainoastaan kasvisvaihtoehtoja seitsemänä päi-
vänä kuuden viikon aikana.

Kouluissa ruoka ja ateriavaihtoehdot lisäkkeineen ovat koululaisten va-
paassa otossa. Aterioilla tarjotaan päivittäin vaihtelevasti ja monipuoli-
sesti tuoreita juureksia, vihanneksia ja hedelmiä. Lisäksi linjasto on 
suunniteltu niin, että salaattipöytä on linjastossa ennen pääruokaa. Sa-
laatit tarjoillaan pääsääntöisesti komponentteina. Tarjoilutapa ja sijoitte-
lu linjastossa ovat lisänneet kasvisten menekkiä. Ruuan vapaa otto eh-
käisee myös ruokahävikin syntymistä ja mahdollistaan myös sen, että 
mahdollisimman moni löytää päivittäin mieluisan vaihtoehdon. Toimialla 
tullaan syksystä 2019 lähtien ohjeistamaan kasvivaihtoehdon sijoitta-
mista linjastossa ennen liharuokaa ja tällä ohjataan valitsemaan kasvi-
ruoka liharuuan sijaan.

Liha- ja maitotuotteiden nykytilanne

Kasvisruokien suosio ja mieluisuus kasvavat uusien ja monipuolisten 
ruokalajien kehittämisen, uudenlaisten proteiinipitoisten kasvisraaka-
aineiden saatavuuden ja monipuolistumisen sekä ruokailijoiden ruokai-
lutottumusten muuttuessa.

Nykyisin kuuden viikon kiertävällä kouluruokalistalla on 30 päivän aika-
na kasvispääruokia 59,3 %, lihapääruokia 30,5 % ja kalapääruokia 10,2 
%. Kalkkunaa tai broileria on lihapääruoista 8,5 % ja punaista lihaa 22 
%, yhteensä lihapääruokia on 30,5 %. Kalapääruoka on tarjolla kerran 
viikossa samoin kasvispäivä.  

Ateriakokonaisuuteen sisältyy kouluruokailussa pääruoan lisäksi ener-
gialisäke, salaatti, juoma ja leipä. Punaisen lihan, lihavalmisteiden ja 
siipikarjan määrä oppilaiden tarjottimilla on suositellulla annoskoolla yh-
teensä 140 g viikossa eli 7,4 % ruokamäärästä, kun ei huomioida ruo-
kajuomaa. Laskelmaa tehtäessä on oletettu, että ruokailija valitsee aina 
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liha vaihtoehdon, kun se on mahdollista, eikä esimerkiksi pinaattiohu-
kaisia lihakeiton sijaan. Päivää kohden lihan määrä on kouluruokailus-
sa laskennallisesti alle 30 grammaa ruokailijaa kohden. 

Tällä hetkellä rasvaton D-vitaminoitu maito on juomavaihtoehtona tar-
jolla päivittäin. Ravitsemussuositusten mukaisesti maito kuuluu ateria-
kokonaisuuteen ja sillä on olennainen osa lapsen päivittäiseen ravin-
non saantiin.

Lihan ja maidon kulutuksen puolittamisen haasteet

Koululaisten hyvinvoinnin ja jaksamisen takia on olennaista, että oppi-
laat saadaan ruokailemaan koulussa, ruokailukokemus on mieluisa ja 
otettu ruoka tulee syödyksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 
kouluterveyskyselystä vuodelta 2017 ilmenee, että jopa 42 % helsinki-
läisistä 8. ja 9. luokkalaisista jättää kouluruoan väliin yhden tai useam-
man kerran viikossa. Lisäksi hävikin vähentämiseksi ruoan pitää olla 
houkuttelevaan ja maistuvaa. Kasvisruokiin, niiden määrään lisäänty-
miseen ja uusien kasvisruokatuotteiden makuun tottuminen vie aikaa. 
On tärkeää toteuttaa kasvisruokapäiviin lisäykset harkiten ja varmistaa 
kouluruuan houkuttelevuus myös jatkossa. Kasvis ja kalaruokien li-
säämisessä on huomioitava niiden sijoittelu ruokalistaviikoille. Maanan-
taisin ja perjantaisin ruokalistalla pidetään lapsille suosittuja ruokalaje-
ja, koska toimialalla on sille tunnistettu tarve. Kala- ja kasvisruuat eivät 
ole oppilaille suunnattujen asiakaskyselyjen mukaan näihin päiviin 
nähden tarpeeksi mieluisia.

Tällä hetkellä korvaavat proteiinin lähteet ovat vielä lihaa ja maitotuot-
teita kalliimpia. Tuotteiden saatavuus ja niiden kustannukset vaikeutta-
vat siirtymistä näihin tuotteisiin. 

Ruokalistoille tulisi lisätä etupäässä kotimaista luonnon kalaa viljellyn 
tai ulkomaisen kalan sijaan, jolla voidaan vaikuttaa ympäristövaikutus-
ten pienentymiseen. Kalatuotteiden lisäämistä vaikeuttaa tuoteryhmän 
koko ajan kohonneet hinnat. Luonnonvarakeskuksen tilaston mukaan 
kalan tuottajahinnat ovat nousseet noin 5 % vuodesta 2016 vuoteen 
2017.

Maitoa korvaavissa kasvijuomissa ravintosisältö ei vastaa täysin maito-
tuotteita. Kriittisiä ravintoaineita ovat erityisesti proteiinit (laatu ja mää-
rä), jodi, B2-vitamiini, B12-vitamiini, D-vitamiini ja kalsium. Maito sisäl-
tää proteiinia 3,5 g/dl, soijajuoma 2 g/dl ja vastaavasti kaurajuoma 1 
g/dl. Ravinnon saannin osalta ei ole tarkoituksen mukaista korvata 
maidon juontia kasvijuomilla. Kasvijuomat täydentävät jo nyt vegaani-
ruokavaliota noudattavien ateriakokonaisuutta.  
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Kasvijuomat ovat kalliimpia kuin maito. EU:n koulumaitotukea myönne-
tään tällä hetkellä ainoastaan rasvattomalle maidolle ja piimälle. Jos 
kasvisjuomat halutaan vapaasti valittavien juomien joukkoon, niiden 
hyväksyttävyyttä, menekkiä ja kustannusvaikutuksia voidaan pilotoida 
ensin esimerkiksi lukiossa. 

Toimialan ruokapalvelutuottajat ovat sitoutuneet palvelukuvauksessa 
määritettyyn laatutasoon myös liha- ja maitotuotteissa. Sopimuskauden 
aikana ei ole mahdollista edellyttää palvelutuottajalta isoja muutoksia 
raaka-aineisiin, jos niillä on kustannusvaikutuksia. Lisäksi mahdollisten 
sopimusmuutoksien toteutuksissa tulee huomioida lasten ja oppilaiden 
tasavertaisuus.  

Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen tutkimuksen 
(Ruokaminimi) mukaan ravitsemussuositukset täyttävällä ruokavalio-
muutoksella voidaan saavuttaa kokonaisuudessaan noin 40 prosenttia 
pienemmät ilmastovaikutukset ruoankulutuksessa. Muutos vaatii kui-
tenkin julkista ohjausta ja selkeät strategiset tavoitteet. Toteutus edel-
lyttää myös elintarvike- ja maatalousalalla merkittäviä investointeja 
kasvintuotannon ja -jalostuksen lisäämiseksi sekä uusien tuotteiden 
kehittämistä.

Johtopäätökset

Maito- ja lihatuotteiden käyttö varhaiskasvatuksen ja oppilaitoksen ruo-
kapalveluissa on jo matalalla tasolla. Maito- ja lihatuotteiden vähentä-
minen ja korvaaminen ruokalistoilla muilla raaka-aineilla on jossain 
määrin mahdollista ja siihen pyritään ruokapalveluja kehitettäessä voi-
massa olevat ravintosuositukset huomioiden. Juodun maidon kulutuk-
sen puolittamista ei voida ravitsemussuositukset huomioiden toteuttaa. 
Kasvijuomat voidaan tuoda yhdeksi juomavaihtoehdoksi niille, jotka ei-
vät valitse maitoa ateriaansa.  

Nykyinen lihan kulutustaso huomioiden lihatuotteiden puolittaminen 
varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten ruokapalveluissa on 
haasteellista vuoteen 2025 mennessä. Lihatuotteista voidaan toimialan 
ruokapalveluissa ohjata käyttämään ympäristöystävällisempiä vaih-
toehtoja. Esimerkiksi joka toiselta ruokalistaviikolta voidaan korvata pu-
naista lihaa sisältävä ruoka siipikarja- tai kotimaisella järvikalaruualla. 
Kouluruokailuun tullaan lisäämään syksystä 2019 seitsemäs kasvisruo-
kapäivä kuuden viikon jaksolle. Saatua palautetta seurataan vähintään 
yhden lukukauden, jotta saadaan tietoa lisäyksen vaikutuksista. 

Liha- ja maitotuotteiden kulutuksen puolittaminen vuoteen 2025 men-
nessä edellyttää myös elintarvike- ja maatalousalalta mittavia muutok-
sia, jotta korvaavia ravintosuositukset täyttäviä kasvisraaka-aineita on 
nykyistä laajemmin saatavilla.
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Käsittely

18.06.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Palautusehdotus:
Fatim Diarra: Palautamme tämän valmisteluun sillä, vastauksessa ei 
ole riittäviä arvioita siitä, miten puolittaminen vaikuttaisi esimerkiksi 
ruokailun hintaan. Vastauksessa ei myöskään tarkastella riittävästi so-
pimusten aikataulua ja näin olleen emme voi tehdä päätöksiä riittämät-
tömän tiedon varassa. Kaupunginvaltuusto peräänkuulutti vastausta 
tarkempaa valmistelua. Tällaista tarkempaa valmistelua valtuusto vä-
hintään peräänkuulutti. 

Kannattaja: Petra Malin

Vastaehdotus:
Fatim Diarra: Poistetaan "Itse lihan määrää olemassa olevissa liha-
ruuissa ei voida merkittävästi vähentää ilman että ruuan laatu kärsii".

Lihan määrän rinnastaminen laatuun ei ole perusteltua.

Kannattaja: Petra Malin

1 äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Palautamme tämän valmisteluun sillä, vastauksessa ei ole 
riittäviä arvioita siitä, miten puolittaminen vaikuttaisi esimerkiksi ruokai-
lun hintaan. Vastauksessa ei myöskään tarkastella riittävästi sopimus-
ten aikataulua ja näin olleen emme voi tehdä päätöksiä riittämättömän 
tiedon varassa. Kaupunginvaltuusto peräänkuulutti vastausta tarkem-
paa valmistelua. Tällaista tarkempaa valmistelua valtuusto vähintään 
peräänkuulutti. 

Jaa-äänet: 5
Ted Apter, Martina Harms-Aalto, Pia Kopra, Dani Niskanen, Pia Paka-
rinen

Ei-äänet: 4
Fatim Diarra, Vesa Korkkula, Petra Malin, Ozan Yanar

Tyhjä: 2
Tarik Ahsanullah, Abdirahim Husu Hussein

Poissa: 2
Ville Jalovaara, Emma Kari

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti jatkaa asian käsittelyä.
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2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Poistetaan "Itse lihan määrää olemassa olevissa liharuuis-
sa ei voida merkittävästi vähentää ilman että ruuan laatu kärsii". Lihan 
määrän rinnastaminen laatuun ei ole perusteltua.

Jaa-äänet: 5
Tarik Ahsanullah, Ville Jalovaara, Pia Kopra, Dani Niskanen, Pia Paka-
rinen

Ei-äänet: 6
Ted Apter, Fatim Diarra, Abdirahim Husu Hussein, Vesa Korkkula, Pet-
ra Malin, Ozan Yanar

Tyhjä: 1
Martina Harms-Aalto

Poissa: 1
Emma Kari

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Fatim Diarran vastaehdotuk-
sen äänin 6-5. Tyhjää äänesti 1. Poissa 1.

Fatim Diarra jätti eriävän mielipiteen seuraavin perusteluin: Jätän eriä-
vän mielipiteen, sillä vastaus ei ollut riittävä ja sen perusteet oltiin arvoi-
tu riittämättömästi.

28.05.2019 Pöydälle

30.10.2018 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Kari Salovaara, hankintapäällikkö, puhelin: 310 43033

kari.salovaara(a)hel.fi
Sirpa Jalovaara, ruokapalveluasiantuntija, puhelin: 310 43246

sirpa.jalovaara(a)hel.fi
Katja Peränen, ruokapalveluasiantuntija, puhelin: 310 22589

katja.peranen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 21.05.2019 § 104

HEL 2018-006850 T 00 00 03

Lausunto
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Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Atte Harjanteen ym. valtuustoaloitteeseen kos-
kien liha- ja maitotaloustuotteiden kulutuksen puolittamista vuoteen 
2025 mennessä:

”Helsingin sosiaali- ja terveystoimialalla on sitouduttu noudattamaan 
kansallisia sekä erityisryhmiä koskevia ravitsemussuosituksia. Suoma-
laisten ravitsemussuositusten 2014 mukaan terveyttä edistävä ruoka-
valio sisältää kasvikunnan tuotteita, täysjyväviljaa, kalaa, kasviöljyjä, 
pähkinöitä, siemeniä sekä rasvattomia ja vähärasvaisia maitovalmistei-
ta. Ravitsemussuositukset pohjautuvat perusteelliseen tieteelliseen 
selvitystyöhön, ja niissä on yhdistetty terveys- ja ympäristönäkökulma.  

Sosiaali- ja terveystoimiala vastaa ikääntyneiden ympärivuorokautisen, 
kotihoidon, päivätoiminnan ja palveluasumisen asiakkaiden, vammais-
ten asumispalvelujen ja työ- ja päivätoiminnan asiakkaiden, sairaaloi-
den, psykiatria- ja päihdepotilaiden ja lastensuojelun asiakkaiden ruo-
kapalvelusta. Kaikista asiakkaista suurin ryhmä ovat ikääntyneet. Sosi-
aali- ja terveystoimialan ruokapalveluja järjestettäessä tulee huomioida 
asiakkaan erityistarpeet kaikissa asiakasryhmissä kuten ikääntyessä, 
sairastaessa ja vammaisten ruokapalveluissa.

Ravitsemussuosituksissa otetaan huomioon suomalainen ruokakulttuu-
ri ja tottumukset, joissa maitovalmisteet ovat osana. Maitovalmisteet 
ovat hyviä proteiinin, kalsiumin, jodin ja monien vitamiinien lähteitä, ja 
niille on annettu päivittäiset määräsuositukset. Rasvattomien ja vähä-
rasvaisten maitovalmisteiden runsas käyttö on tutkimusten mukaan yh-
teydessä muun muassa pienempään kohonneen verenpaineen, aivo-
halvauksen ja tyypin 2 diabeteksen riskiin. Nestemäiset maitovalmis-
teet on mahdollista osittain korvata kasviperäisillä kalsiumilla ja D-vita-
miinilla täydennetyillä elintarvikkeilla, kuten soija- tai kaurajuomilla. 
Kestävän kehityksen kannalta kotimaisista raaka-aineista jalostetut 
tuotteet ovat suositeltavampia.

Vajaaravitsemus on ikääntyneillä yleistä. Ravitsemuksen ja ravitse-
mushoidon näkökulmasta ongelmana on maitotuotteiden vähentämi-
nen. Maitoa korvaavista kasvijuomista kauramaitovalmisteiden ravinto-
sisältö ei vastaa maitotuotteita proteiinien määrän ja laadun osalta (ei-
vät sisällä kaikkia välttämättömiä aminohappoja), eivätkä ne sisällä 
yleensä jodia. Niihin lisätty B12-vitamiini imeytyy huonosti. Kriittisiä ra-
vintoaineita lihan ja maitotaloustuotteiden vähentämistä ajatellen ovat 
erityisesti proteiinit (laatu ja määrä), jodi, lihan sisältämä hemirauta, B2- 
vitamiini ja B12-vitamiini. Sen sijaan soijamaidon proteiinipitoisuus on 
lähellä lehmänmaidon vastaavaa.
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Valtion ravitsemusneuvottelukunnan vuonna 2010 antamien Ravitse-
mussuositukset ikääntyneille ja Ravitsemushoito -suositusten mukaan 
proteiinin tarve ikääntyneillä on aikuisväestöä merkittävästi suurempi 
1,2‒1,4 g/kg (15‒20 energiaprosenttia) ja tehostetussa ruokavaliossa 
20 energiaprosenttia. Suosituksissa on otettu huomioon se, että ikään-
tyneet tarvitsevat pienempiä annoksia ja useampia proteiinia sisältäviä 
aterioita päivässä kuin perusterveet ruokailijat. Perusruuan ajatus on, 
että se sopii useimmille. Tehostettua ruokavaliota tarvitaan, jos perus-
ruoka ei riitä vajaaravitsemuksessa tai sen riskissä olevalle pieniruo-
kaiselle tai ruokahaluttomalle asukkaalle tai potilaalle. 

Liha kuuluu osana suomalaisiin ravitsemussuosituksiin, koska se on 
maidon, kalan ja kananmunan ohella hyvä proteiinin lähde ja siinä on 
erityisen runsaasti hyvin imeytyvää rautaa. Lihavalmisteille ja punaisel-
le lihalle (naudan-, lampaan- ja sianliha) on ravitsemussuosituksissa 
annettu käytön enimmäismääräsuosituksia johtuen niiden runsaan käy-
tön haitallisista terveysvaikutuksista. Punaisen lihan osalta suositellaan 
valitsemaan vähärasvaisia laatuja tai korvaamaan se siipikarjan lihalla. 
Lihavalmisteista suositellaan vähärasvaisia ja -suolaisia laatuja. Erityi-
sesti punaisen lihan ja siitä tehtyjen valmisteiden käytön vähentäminen 
on perusteltua myös ilmaston kannalta. 

Lihan tilalle suositellaan kalaa, kanaa, kananmunaa ja kasviproteiinien 
lähteitä. Kalatuotteiden lisäämistä vaikeuttaa tuoteryhmän koko ajan 
kohonneet hinnat. Luonnonvarakeskuksen tilaston mukaan kalan tuot-
tajahinnat ovat nousseet noin viisi prosenttia vuodesta 2016 vuoteen 
2017. Ruoan pitää maistua, eikä hävikkiä saisi tulla. Ruoan tutut, kotoi-
set maut ja asukkaiden makutottumukset ovat tärkeitä tekijöitä sosiaali- 
ja terveystoimialan kaikille ruokailijaryhmille. Ruokatuotteiden suunnit-
telussa pitää huomioida myös maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden
makutottumukset, esimerkiksi riisin käyttö. Tämä on mahdollista huo-
mioida kasvisruokatuotteiden suunnittelussa.

Kotona asuvat kotiateria-asiakkaat ja palvelukeskusten ravintoloissa 
ruokailevat asiakkaat, joilla on mahdollisuus itse valita haluamansa ate-
riavaihtoehto, muodostavat noin kolmasosan (noin 0,5 miljoonaa eu-
roa) sosiaali- ja terveystoimialan asiakkaista. Heille tulee tarjota vaih-
toehtoisesti kasvis- tai kalaruokia sekä kasvisjuomia, joista he itse voi-
vat valita makutottumuksiinsa sopivat vaihtoehdot. Palveluntuottajien 
kanssa seurataan ruokien menekkiä, hävikkiä sekä asiakastyytyväi-
syyttä. Tärkeää on, että tarjottavat ruoat ovat ravitsemussuositukset 
täyttäviä ja asiakkaille mieluisia ja asiakkailla on vapaus valita, mitä 
syövät.

Ruokien esillelaitolla on merkitystä ruokailijoiden valintoihin. Laittamalla 
ensin tarjolle salaatit, lämpimät kasvislisäkkeet, kana- ja kalaruoat ja 
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viimeiseksi liha ohjataan ruokailijoita tekemään terveellisempiä valinto-
ja. Myös juomien esille laitolla voidaan vaikuttaa valintoihin. 

Liha- ja maitotaloustuotteiden kulutuksen vähentäminen vaatii yhteis-
työtä kaikkien toimialalle ruokapalveluja tuottavien toimijoiden kanssa. 
Tehtävät toimenpiteet ovat ruokalistojen kehittäminen (esimerkiksi kas-
visruokavaihtoehto päivittäin tarjolla), lämpimien kasvislisäkkeiden li-
sääminen lounaalle sekä uusien kaikille asiakasryhmille soveltuvien 
kasvisruokatuotteiden kehittäminen esimerkiksi perunasta. Peruna on 
terveellinen, rasvaton ja ympäristöystävällinen juures. Lähiruoan suo-
siminen on tärkeää, ja siksi perunan käytön lisääminen on perusteltua. 
Ruokaketjun piteneminen lisää myös ruoan turvallisuuteen liittyviä ris-
kejä. Kotimaisen täysjyväviljan käyttöä tulisi myös lisätä.

Ravitsemuksellisesti täysipainoisten, maukkaiden ja vaihtelevien kas-
visruokien tuotekehittely ja suurtuotantoon saaminen vie aikaa ja vaatii 
resursseja. Maitotalous- ja lihatuotteiden korvaaminen resepteissä kas-
visraaka-aineilla vaatii aina reseptiikan kehittämistä. Maitoa korvaavia 
tuotteita tulee ruokavaliossa olla kalsiumin sekä muiden ravintoainei-
den saantia ajatellen, mikäli maitotaloustuotteiden kulutusta vähenne-
tään. Korvaavista tuotteista kaurajuoma maksaa noin kolme kertaa 
enemmän kuin maito. Sosiaali- ja terveystoimiala ei pysty tekemään 
tarkkaa selvitystä kustannusvaikutuksista, koska ei itse tuota ruokapal-
veluja. Toimialan ruokapalveluiden vuoden 2018 kustannukset olivat 
27,9 miljoonaa euroa. Raaka-aineiden osuus tästä on arviolta 40 pro-
senttia. Mikäli raaka-aineiden hinnat nousevat viisi prosenttia, sen vai-
kutus on 0,6 miljoonaa euroa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että lisäämällä kasvisten osuutta 
ja houkuttelevuutta ruokavaliossa voidaan kuitenkin vaikuttaa muiden 
ruokien kulutukseen vähentävästi ja samalla edistää terveyttä sekä tor-
jua ilmastonmuutosta. Ruoan ilmastovaikutuksia vähennettäessä kes-
keistä on myös ruokahävikin pienentäminen, energiatehokkuuden li-
sääminen sekä kauden mukaisten raaka-aineiden huomioiminen ruoka-
listasuunnittelussa ja ruokapalvelujen toteutuksessa. 

Sosiaali- ja terveystoimialallakin on monissa palveluissa mahdollista 
vähentää liha- ja maitotuotteiden käyttöä. Tavoitteeseen puolittaa kulu-
tus vuoteen 2025 mennessä on kuitenkin vaikeaa päästä, kun otetaan 
huomioon edellä kuvatut eri asiakasryhmien ravitsemukselliset tarpeet. 
Realistisempi tavoite voisi olla vähentää kulutusta esimerkiksi 20 pro-
senttia. Vähennystä ei ole mahdollista tehdä ilman kustannusvaikutuk-
sia, joita tulee muun muassa maitotaloustuotteiden vaihtamisesta kas-
viperäisiin tuotteisiin.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
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Ravitsemuksella on tärkeä merkitys yksilön hyvinvointiin ja terveyteen 
erityisesti haavoittuvilla ruokailijaryhmillä kuten lapsilla, ikääntyneillä, 
vammaisilla ja sairaaloiden potilailla. Erityistilanteissa ja -tarpeissa on 
ensisijaisen tärkeää varmistua yksilön hyvän ravitsemuksen toteutumi-
sesta. Kasvisten käytön lisäämisellä ja tarjonnan monipuolistamisella 
edistetään terveyttä, ja se on suositeltavaa kaikissa sosiaali- ja terveys-
toimen asiakasryhmissä. Terveyden kannalta on myös muita tärkeitä 
ravitsemustekijöitä, kuten riittävä proteiinien ja välttämättömien rasva-
happojen saanti. Jotta kaikkien välttämättömien ravintoaineiden saanti 
tulisi tyydytettyä, tulee ruokavalio koostaa mahdollisimman monipuoli-
sesti. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää, että ainakin kaikkein hauraimpien 
sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasryhmien, kuten sairaalapotilaiden 
sekä ikääntyneiden ja vammaisten koti- ja ympärivuorokautisen hoidon 
asukkaiden kohdalla noudatetaan kansallisia ravitsemussuosituksia yk-
silöllisesti soveltaen.

Sosiaali- ja terveystoimialan ravitsemushoidon neuvottelukunta edellyt-
tää, että ruokapalveluissa noudatetaan eri asiakasryhmille voimassa 
olevia ravitsemussuosituksia. Liha- ja maitotaloustuotteiden kulutuksen 
puolittamisen tavoitteeseen pääsyä edistetään yhdessä palvelujen tuot-
tajien kanssa.”

Käsittely

21.05.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä Juha Jolkkonen muutti lausuntoehdotuksen viimeistä kappa-
letta ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia siten, että siitä 
poistettiin virke "Sosiaali- ja terveystoimialalla tavoitteeseen puolittaa 
kulutus vuoteen 2025 mennessä ei päästä, kun otetaan huomioon 
edellä kuvatut eri asiakasryhmien ravitsemukselliset vaatimukset".

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Seija Muurinen: Tehdään terveys- ja hyvinvointivaikutuksia kos-
kevan ensimmäisen kappaleen jälkeen seuraava lisäys: "Sosiaali- ja 
terveyslautakunta esittää, että ainakin kaikkein hauraimpien sosiaali- ja 
terveyspalvelujen asiakasryhmien, kuten sairaalapotilaiden sekä ikään-
tyneiden ja vammaisten koti- ja ympärivuorokautisen hoidon asukkai-
den kohdalla noudatetaan kansallisia ravitsemussuosituksia yksilölli-
sesti soveltaen."

Kannattaja: jäsen Kati Juva
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Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Seija Muurisen vastaeh-
dotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.

Vastaehdotus 2:
Jäsen Kati Juva: Poistetaan toiseksi viimeisestä kappaleesta ennen 
terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia viimeisen lauseen lopusta 
kohta "ja lähialueella tuotettujen". Tosiasiassa kuljetuskustannukset 
muodostavat hyvin marginaalisen osan ravinnon hiilijalanjäljestä eikä 
lähiruoan suosiminen käytännössä vähennä ruoan hiilijalanjälkeä – toki 
sillä voi olla muita edullisia vaikutuksia esimerkiksi kotimaan työllisyy-
teen.

Kannattaja: jäsen Tapio Bergholm

Vastaehdotus 3:
Jäsen Kati Juva: Muutetaan lausunnon neljännen kappaleen loppu 
kuulumaan seuraavasti: "Maitoa korvaavista kasvijuomista kauramaito-
valmisteiden ravintosisältö ei vastaa maitotuotteita proteiinien määrän 
ja laadun osalta (eivät sisällä kaikkia välttämättömiä aminohappoja), ei-
vätkä ne sisällä yleensä jodia. Niihin lisätty B12-vitamiini imeytyy huo-
nosti. Kriittisiä ravintoaineita lihan ja maitotaloustuotteiden vähentämis-
tä ajatellen ovat erityisesti proteiinit (laatu ja määrä), jodi, lihan sisältä-
mä hemirauta, B2- vitamiini ja B12-vitamiini. Sen sijaan soijamaidon 
proteiinipitoisuus on lähellä lehmänmaidon vastaavaa."

Kannattaja: jäsen Laura Nordström

Vastaehdotus 4:
Jäsen Heidi Ahola: Muutetaan lausunnon seitsemännen kappaleen 
loppu "Uusien kasvisruokatuotteiden makuun tottuminen vie aikaa. 
Ruoan pitää maistua, eikä hävikkiä saisi tulla. Ruoan tutut, kotoiset 
maut ja asukkaiden makutottumukset ovat tärkeitä tekijöitä sosiaali- ja 
terveystoimialan kaikille ruokailijaryhmille. Ruokatuotteiden suunnitte-
lussa pitää huomioida myös maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden 
makutottumukset, esimerkiksi riisin käyttö" seuraavaan muotoon:

"Ruoan pitää maistua, eikä hävikkiä saisi tulla. Ruoan tutut, kotoiset 
maut ja asukkaiden makutottumukset ovat tärkeitä tekijöitä sosiaali- ja 
terveystoimialan kaikille ruokailijaryhmille. Ruokatuotteiden suunnitte-
lussa pitää huomioida myös maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden
makutottumukset, esimerkiksi riisin käyttö. Tämä on mahdollista huo-
mioida kasvisruokatuotteiden suunnittelussa."

Kannattaja: jäsen Karita Toijonen

Vastaehdotus 5:
Jäsen Heidi Ahola: Muutetaan terveys- ja hyvinvointivaikutusten ar-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 33/2019 17 (29)
Kaupunginhallitus

Asia/10
16.09.2019

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

viointia edeltävän kappaleen loppu "Tavoitteeseen puolittaa kulutus 
vuoteen 2025 mennessä on kuitenkin vaikeaa päästä, kun otetaan 
huomioon edellä kuvatut eri asiakasryhmien ravitsemukselliset tarpeet. 
Sosiaali- ja terveystoimialalla tavoitteeseen puolittaa kulutus vuoteen 
2025 mennessä ei päästä, kun otetaan huomioon edellä kuvatut eri 
asiakasryhmien ravitsemukselliset vaatimukset. Realistisempi tavoite 
voisi olla vähentää kulutusta esimerkiksi 20 prosenttia. Vähennystä ei 
ole mahdollista tehdä ilman kustannusvaikutuksia, joita tulee muun 
muassa maitotaloustuotteiden vaihtamisesta kasviperäisiin tuotteisiin" 
seuraavaan muotoon:

"Eri asiakasryhmien ravitsemukselliset tarpeet asettavat kuitenkin 
haasteita kulutuksen puolittamiselle vuoteen 2025 mennessä sosiaali- 
ja terveystoimialalla. Vähennykseen liittyy myös mahdollisesti kustan-
nusvaikutuksia, joita tulee muun muassa maitotaloustuotteiden vaihta-
misesta kasviperäisiin tuotteisiin. Lautakunta pitää tärkeänä, että sote-
toimialalla pyritään mahdollisimman lähelle 50 prosenttia liha- ja maito-
tuotteiden kuluttamisen vähentämisessä ja tavoitellaan vähintään 20 
prosentin vähennystä."

Kannattaja: jäsen Sandra Hagman

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavien äänestysten 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (jäsen Kati Juva)

Jaa-äänet: 3
Heidi Ahola, Cecilia Ehrnrooth, Sakari Männikkö

Ei-äänet: 5
Tapio Bergholm, Leo Bergman, Kati Juva, Karita Toijonen, Sanna Ve-
sikansa

Tyhjä: 5
Sandra Hagman, Sami Heistaro, Seija Muurinen, Laura Nordström, 
Matias Pajula

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Kati Juvan vastaehdotuk-
sen äänin 5 - 3 (tyhjää 5).

2 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 3 (jäsen Kati Juva)

Jaa-äänet: 1
Sakari Männikkö

Ei-äänet: 5
Heidi Ahola, Sandra Hagman, Kati Juva, Laura Nordström, Sanna Ve-
sikansa

Tyhjä: 7
Tapio Bergholm, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Seija 
Muurinen, Matias Pajula, Karita Toijonen

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Kati Juvan vastaehdotuk-
sen äänin 5 - 1 (tyhjää 7).

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 4 (jäsen Heidi Ahola)

Jaa-äänet: 1
Sakari Männikkö

Ei-äänet: 12
Heidi Ahola, Tapio Bergholm, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Sandra 
Hagman, Sami Heistaro, Kati Juva, Seija Muurinen, Laura Nordström, 
Matias Pajula, Karita Toijonen, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Heidi Aholan vastaehdo-
tuksen äänin 12 - 1.

4 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 5 (jäsen Heidi Ahola)

Jaa-äänet: 9
Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Kati Juva, Seija 
Muurinen, Sakari Männikkö, Matias Pajula, Karita Toijonen, Sanna Ve-
sikansa
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Ei-äänet: 4
Heidi Ahola, Leo Bergman, Sandra Hagman, Laura Nordström

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin  9 -
 4.

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta hyväksyttyjen vastaehdo-
tusten osalta esittelijän muutetusta ehdotuksesta poikkeavan lausun-
non.

25.09.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Erja Turunen, ruokapalveluohjaaja, puhelin: 310 43030

erja.turunen(a)hel.fi

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 09.05.2019 § 17

HEL 2018-006850 T 00 00 03

Päätös

Johtokunta poisti yksimielisesti esityksen viimeisen kappaleen.

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti antaa kokouksessaan tar-
kentamansa lausunnon seuraavasti:

Palvelukeskusliikelaitos (Palvelukeskus Helsinki) toimii tiiviissä yhteis-
työssä Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
(Kasko) sekä sosiaali- ja terveystoimialan (Sote) kanssa siten että toi-
miala määrittää tilaajana linjaukset, joiden mukaan Palvelukeskus Hel-
sinki tuottajana tuottaa palvelut. Ruokatarjoomaa kehitetään yhteis-
työssä toimialojen kanssa huomioiden kaupungin, toimialojen ja liikelai-
toksen strategiset tavoitteet ja vastuullisuusnäkökulmat sekä eri asia-
kasryhmille määritellyt ruokailu- ja ravitsemussuositukset. Palvelukehi-
tyksessä huomioidaan asiakkailta ja kaupunkilaisilta saatu palaute ja 
asiakastyytyväisyyttä mitataan säännöllisesti.

Palvelukeskus Helsinki seuraa aktiivisesti ruoka- ja elintarviketoimialaa, 
ruokatrendejä ja alan kehitystyötä. Laajat asiakastyytyväisyyskyselyt 
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(mm. koululaiskysely 2018, 4200 vastausta), pikapalaute ja kaupungin 
palautejärjestelmä antavat myös runsaasti kehitysideoita päivittäisen 
ruokapalvelun kehittämiseen. Erityisesti kouluruokailussa kehittämisim-
pulsseja tulee myös ruokaraadeilta ja ravintolatoimikunnilta. Helsingin 
nuorisoneuvoston kanssa on aloitettu osallistava yhteistyö, jossa kuul-
laan nuoria ruokalistan ja palvelun kehittämisessä, mutta myös koulu-
ravintolatilojen ja kokonaiskokemuksen osalta. Palvelukeskus Helsingin 
tuottamassa kotona asumista tukevassa etäpalvelussa on aloitettu So-
ten kanssa asiakkaiden saaman ravitsemuksen mittaaminen ja asiak-
kaiden osallistaminen aterioiden suunnitteluun testaamalla.

Hiilineutraali Helsinki –tavoiteohjelmassa Palvelukeskus Helsinki on 
vastuutahona useissa toimenpiteissä, joiden toteutumista seurataan ja 
raportoidaan, muun muassa toimenpide 95: Kehitetään reseptejä, joi-
den avulla kaupungin ruokapalveluissa voidaan vähentää ilmastopääs-
töjä ja suojella Itämerta; toimenpide 96: Lisätään kasvisruoan osuutta 
kouluissa ja päiväkodeissa. Sekä kouluruokasuositus että varhaiskas-
vatuksen ruokailusuositus kannustavat lisäämään kasvisruokaa ja mo-
lempien pohjana on kansalliset ravitsemussuositukset; toimenpide 113: 
Kehitetään ja tiukennetaan ympäristö- ja ilmastovaikutuksia vähentäviä 
kriteerejä kaupungin elintarvike- ja ruokapalveluhankinnoissa. Samojen 
toimenpiteiden toteutumista ja seurantaa tulisi vaatia myös kaupungin 
ulkopuolisilta palveluntarjoajilta, kun palveluja on kilpailuttamalla ulkois-
tettu.

Maitotaloustuotteiden puolittaminen

Ravitsemuksen ja ravitsemushoidon näkökulmasta maitotuotteiden vä-
hentäminen on ongelmallista, ajatellen erityisesti haavoittuvia väestö-
ryhmiä kuten ikääntyneitä ja lapsia. Voimassa olevissa valtakunnallisis-
sa joukkoruokailusuosituksissa perusruokavalion ruokajuomana on 
mainittu maito ja piimät. Kasvisjuomat ovat kuitenkin tärkeä osa vegaa-
nista ruokavaliota. 

Maitoa korvaavissa kasvijuomissa (esim. kaurajuomat ja muut viljajuo-
mat) ravintosisältö ei vastaa maitotuotteiden proteiinien määrää eivätkä 
ne sisällä kaikkia välttämättömiä aminohappoja. Kriittisiä ravintoaineita 
ovat erityisesti proteiinit (laatu ja määrä), jodi, B2-vitamiini ja B12-vita-
miini. Maito sisältää proteiinia 3,5 g/dl ja vastaavasti kaurajuoma 1 g/dl.  

Nykyisissä elintarvikesopimuksissa kasvijuomat ovat selvästi kalliimpia 
kuin maito. EU:n koulumaitotukea myönnetään tällä hetkellä ainoas-
taan rasvattomalle maidolle ja piimälle. Maitotuki huomioiden kaura- ja 
soijajuoman hinta on kalleimmillaan lähes viisinkertainen maitoon ver-
rattuna. Päiväkodissa ruokajuomaa tarjotaan kolmella aterialla, jolloin 
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maidon korvaaminen puoliksi esim. soijajuomalla lisäisi kustannuksia 
vuositasolla jopa 3 miljoonaa euroa. Vapaasti valittavien kasvisjuomien 
hyväksyttävyyttä, menekkiä ja kustannusvaikutuksia voidaan pilotoida 
esimerkiksi lukiossa sekä henkilöstöravintoloissa kannustamalla kokei-
lemaan niitä. Palvelukeskus Helsinki käynnistää alkukesästä 2019 pilo-
tin, jossa osa ruoanvalmistuksessa käytettävistä maitotaloustuotteista 
korvataan kasvirasvasekoitteilla. 

Lihan ja lihavalmisteiden puolittaminen

Viimeisen kymmenen vuoden aikana päiväkoti- ja kouluruokailussa on 
toteutettu useita kasvisruokien kehittämisprojekteja mieluisten kasvis-
ruokien ja uusien kasviproteiinien saamiseksi ruokalistalle. Kasvisruoan 
suosio on kasvanut kehitystyön tuloksena ja kasvisruokia on päätynyt 
suosikkiruokien joukkoon. Päiväkotien ruokalistalle lisättiin vuonna 
2018 kasvisruokapäivä, jolloin kaikille lapsille tarjotaan kasvisruokaa 
kerran viikossa. Ruokalistoilla vähennettiin myös leikkeleiden määrää 
entisestään ja korvattiin niitä kasvistahnoilla kuten hummuksella. Kou-
luravintoloissa syksyn 2019 ruokalistalla on lihaa (punainen liha, mak-
kara, siipikarja) sisältävää pääruokaa tarjolla 17 kertaa kuuden viikon 
aikana. Tulevalle ruokalistalle, joka tulee voimaan elokuussa 2019, on 
lisätty yksi kasvisruokapäivä eli kouluissa tarjotaan ainoastaan kasvis-
vaihtoehtoja seitsemänä päivänä kuuden viikon aikana. 

Ateriakokonaisuuteen sisältyy kouluruokailussa pääruoan lisäksi ener-
gialisäke, salaatti ja leipä. Punaisen lihan, lihavalmisteiden ja siipikarjan 
määrä oppilaiden tarjottimilla on suositellulla annoskoolla yhteensä 140 
g viikossa eli 7,4 % ruokamäärästä, kun ei huomioida ruokajuomaa. 
Laskelmassa on oletettu, että ruokailija valitsee aina liharuoan, kun se 
on mahdollista, eikä esimerkiksi pinaattiohukaisia lihakeiton sijaan. 

Ikääntyneiden ruokapalvelun toteuttamisessa korostuu asiakastyytyväi-
syyskyselyjen perusteella ruokien tuttuus, joskin ikääntyneidenkin ma-
kutottumukset muuttuvat. Erityisesti sairaaloissa ja tehostetussa palve-
luasumisessa syödyt ruokamäärät ovat usein pieniä, jolloin riittävän 
proteiinimäärän/-tiheyden (18 % energiasta) turvaaminen ilman eläin-
kunnan proteiinilähteitä on mahdotonta. Runsas palkokasvien käyttö 
aiheuttaa myös suolisto-oireita liikunnan ollessa vähäistä. 
Näemme mahdollisuuksia siihen, että lihapitoisuutta voimme vielä vä-
hentää nykyisestään, mutta aloitteen ehdotusta puolittaa kulutus vuo-
teen 2025 mennessä pidämme haasteellisena, ellei alan kehityksessä 
tule markkinoille uusia korvaavia tuotteita, jotka vastaavat ravitsemus-
sisällöltään suosituksia eri asiakasryhmille. Markkinoilla on runsaasti li-
haa korvaavia tuotteita, mutta niiden saatavuuden lisäksi sopivuus ja 
pakkauskoot suurtalouskäyttöön vaativat lisää kehittämistä. 
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Ruokalistoilla voidaan jatkossa tilaaja-asiakkaan kanssa yhdessä so-
pien korvata punaista lihaa sisältävä ruoka siipikarjalla tai vastuullisesti 
pyydetyllä kalalla, sekä pienentää lihan suhteellista osuutta reseptissä. 
Tärkeää on kuitenkin huolehtia ikääntyneiden riittävästä proteiinin 
saannista. Erityisesti kotimaisen järvikalan ympäristövaikutukset (mm. 
tarkasteltuna erilaisten proteiinilähteiden tuottamiseen käytettyä ener-
giaa, kasvihuonepäästöjä, ravinnepäästöjä ja ympäristön happamoitu-
mista suhteutettuna yhteen grammaan proteiinia) ovat useissa selvityk-
sissä osoittautuneet hyviksi.

Kotiateria-asiakkaiden kesän 2019 ruokalistalle lisätään kasvisruokien 
määrää, samoin kasvisruokien määrää voidaan lisätä monipuolisen 
palvelukeskusten ravintoloissa, joissa myös kaupungin henkilöstö ruo-
kailee. Kaupunki voi halutessaan velvoittaa kaikissa kaupungin henki-
löstöravintoloissa tarjoamaan vain kasvisruokaa esim. kerran viikossa.
Ravintoloissa voidaan ruokalistalla mainita ensimmäisenä kasvisruoka 
niin, ettei erikseen korosteta sen olevan kasvisvaihtoehto, vaan osa ta-
vanomaista lounastarjontaa. Ravintolassa on mahdollista toteuttaa 
myös niin sanottua tuuppausta eli linjaston salliessa laittaa kasvisruoka 
tarjolle ensimmäiseksi.

Kouluruokailussa keskeisenä haasteena on saada kaikki oppilaat ruo-
kailemaan kouluravintolassa. Erityisesti yläkouluissa tärkeänä tavoit-
teena on saada entistä useampi oppilas syömään. Terveyden ja hyvin-
voinnin laitoksen (THL) kouluterveyskyselystä vuodelta 2017 ilmenee, 
että jopa 42 % helsinkiläisistä 8. ja 9. luokkalaisista jättää kouluruoan 
väliin yhden tai useamman kerran viikossa (Yle Uutiset 28.9.2018). Hy-
vinvoinnin ja jaksamisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että päivän 
aikana käydään syömässä kouluravintolassa ja kokonaiskokemus on 
mieluisa. Toisaalta kyselyn mukaan ruoka maistuu, jos kaveritkin syö-
vät ja jos nuoret saavat vaikuttaa ruokaan ja ateriatapahtumaan, tilaan 
ja tunnelmaan. Palvelukeskus Helsingin kokemuksen mukaan koulujen 
ruokaraadit ja vaikuttamiskanavat ovat ensiarvoisen tärkeitä. Kouluruo-
kailun suunnittelussa onkin tärkeää tunnistaa, että pyritäänkö muutok-
seen velvoittavalla vai kannustavalla tavalla muun muassa tekemällä 
kasvisruoasta entistä jokapäiväisempi osa ruokailua.

Tavoitteen saavuttamiseksi maistuvan ruoan ohella on tärkeä varmis-
taa myös muiden ruokailuun vaikuttavien tekijöiden, kuten ruokailuun 
varatun ajan riittävyys ja viihtyisä ympäristö. Vaikka ruokalistat vastaa-
vat jo tällä hetkellä ravitsemussuosituksia, ruokalistoja ja reseptejä ke-
hitetään jatkuvasti. Opetushallitus on nähnyt tärkeäksi tavoitteeksi kou-
luruokailun ohessa ruokasivistyksen lisäämisen, yhdessä syömisen tai-
tojen ja muuttuvaan ja elävään ruokakulttuuriin kasvamisen.

Hankinnat
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Kaupunginkansliassa on osana hankintojen kehittämistä tehty pitkäjän-
teistä työtä kestävien ja vastuullisten hankintojen edistämiseksi ja ta-
voitteena on vähentää energian ja materiaalien käyttöä sekä haitallisia 
ympäristövaikutuksia tuotteen tai palvelun koko elinkaaren aikana. Näi-
tä tavoitteita edistetään markkinavuoropuhelulla ja yhteistyöllä toimitta-
jien kanssa. Kaupunki on myös osallistunut aktiivisesti kansallisen eko-
hankintaverkoston toimintaan, tehnyt pohjoismaisten kaupunkien kans-
sa yhteistyötä ja osallistunut ICLEIn Procura+ -hankkeeseen, ja koke-
musten vaihto ja hankintojen ympäristöosaamisen lisääminen ovat ol-
leet keskiössä. Maito- ja lihatuotteiden kilpailutuksessa esimerkiksi 
syksyn 2018 koulujen, päiväkotien sekä sosiaali- ja terveystoimialan  
elintarvikekilpailutuksessa on margariineille ja pakasteleivonnaisille 
käytetty ensimmäistä kertaa palmuöljykriteeriä (ympäristöllisesti ja so-
siaalisesti kestävällä tavalla tuotettu palmuöljy) ja samassa kilpailutuk-
sessa on lihalle asetettu ensimmäistä kertaa kriteerejä liittyen eläinten 
hyvinvointiin ja terveyteen, salmonellavapauteen ja mikrobilääkkeiden 
käyttöön. Kaikki nämä ovat vähimmäisvaatimuksina.

Palvelukeskus Helsingin ruokakuljetusten kilpailutusten myötä toteutuu 
merkittäviä päästövähennyksiä, kun 51 auton kuljetuskalusto on uusit-
tu. Tästä on seurannut syksystä 2018 alkaen merkittäviä päästövähen-
nyksiä (Euro 6 -päästöluokka), muun muassa häkäpäästöt ovat vähen-
tyneet 22 %, typenoksidit 67 % ja hiukkaspäästöt 92 % aiempaan kulje-
tuskalustoon verrattuna.

Liha- ja maitotuotteiden kulutuksen puolittamiseksi vuoteen 2025 men-
nessä Helsinki tarvitsee kattavan ymmärryksen kaupungin ruokahuol-
lon nykytilasta ja yksityiskohtaisemman toimintasuunnitelman tavoittee-
seen pääsemiseksi. HNH2035-päästövahennysohjelman toimenpide 
129 ”Edellytetään kaupunkikonsernin organisaatioilta, tytäryhteisöiltä ja 
kuntayhtymiltä päästöjen vähentämispolitiikan integrointia omiin toimin-
nanohjausjärjestelmiin” velvoittaa myös koko tuotantotavan tarkaste-
luun. Tällöin on tarkasteltava ruokapalvelujen hiilijalanjäljen muodos-
tumisen kokonaisuutta, ruoka-aineryhmien osuutta, tuotantotapaa, lo-
gistiikkaa, energiankäyttöä, hävikkiä ja kaupungin ruokapalvelukonsep-
tia kokonaisuudessaan sekä ruokaverkkoa ja Pakkalan tuotantolaitosta, 
joka on elinkaarensa päässä. 

Merkittiin, että esittelijä ilmaisi olevansa asiasta erimielinen.

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti antaa seuraavan lausun-
non.
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Palvelukeskusliikelaitos (Palvelukeskus Helsinki) toimii tiiviissä yhteis-
työssä Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
(Kasko) sekä sosiaali- ja terveystoimialan (Sote) kanssa siten että toi-
miala määrittää tilaajana linjaukset, joiden mukaan Palvelukeskus Hel-
sinki tuottajana tuottaa palvelut. Ruokatarjoomaa kehitetään yhteis-
työssä toimialojen kanssa huomioiden kaupungin, toimialojen ja liikelai-
toksen strategiset tavoitteet ja vastuullisuusnäkökulmat sekä eri asia-
kasryhmille määritellyt ruokailu- ja ravitsemussuositukset. Palvelukehi-
tyksessä huomioidaan asiakkailta ja kaupunkilaisilta saatu palaute ja 
asiakastyytyväisyyttä mitataan säännöllisesti.

Palvelukeskus Helsinki seuraa aktiivisesti ruoka- ja elintarviketoimialaa, 
ruokatrendejä ja alan kehitystyötä. Laajat asiakastyytyväisyyskyselyt 
(mm. koululaiskysely 2018, 4200 vastausta), pikapalaute ja kaupungin 
palautejärjestelmä antavat myös runsaasti kehitysideoita päivittäisen 
ruokapalvelun kehittämiseen. Erityisesti kouluruokailussa kehittämisim-
pulsseja tulee myös ruokaraadeilta ja ravintolatoimikunnilta. Helsingin 
nuorisoneuvoston kanssa on aloitettu osallistava yhteistyö, jossa kuul-
laan nuoria ruokalistan ja palvelun kehittämisessä, mutta myös koulu-
ravintolatilojen ja kokonaiskokemuksen osalta. Palvelukeskus Helsingin 
tuottamassa kotona asumista tukevassa etäpalvelussa on aloitettu So-
ten kanssa asiakkaiden saaman ravitsemuksen mittaaminen ja asiak-
kaiden osallistaminen aterioiden suunnitteluun testaamalla.

Hiilineutraali Helsinki –tavoiteohjelmassa Palvelukeskus Helsinki on 
vastuutahona useissa toimenpiteissä, joiden toteutumista seurataan ja 
raportoidaan, muun muassa toimenpide 95: Kehitetään reseptejä, joi-
den avulla kaupungin ruokapalveluissa voidaan vähentää ilmastopääs-
töjä ja suojella Itämerta; toimenpide 96: Lisätään kasvisruoan osuutta 
kouluissa ja päiväkodeissa. Sekä kouluruokasuositus että varhaiskas-
vatuksen ruokailusuositus kannustavat lisäämään kasvisruokaa ja mo-
lempien pohjana on kansalliset ravitsemussuositukset; toimenpide 113: 
Kehitetään ja tiukennetaan ympäristö- ja ilmastovaikutuksia vähentäviä 
kriteerejä kaupungin elintarvike- ja ruokapalveluhankinnoissa. Samojen 
toimenpiteiden toteutumista ja seurantaa tulisi vaatia myös kaupungin 
ulkopuolisilta palveluntarjoajilta, kun palveluja on kilpailuttamalla ulkois-
tettu.

Maitotaloustuotteiden puolittaminen

Ravitsemuksen ja ravitsemushoidon näkökulmasta maitotuotteiden vä-
hentäminen on ongelmallista, ajatellen erityisesti haavoittuvia väestö-
ryhmiä kuten ikääntyneitä ja lapsia. Voimassa olevissa valtakunnallisis-
sa joukkoruokailusuosituksissa perusruokavalion ruokajuomana on 
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mainittu maito ja piimät. Kasvisjuomat ovat kuitenkin tärkeä osa vegaa-
nista ruokavaliota. 

Maitoa korvaavissa kasvijuomissa (esim. kaurajuomat ja muut viljajuo-
mat) ravintosisältö ei vastaa maitotuotteiden proteiinien määrää eivätkä 
ne sisällä kaikkia välttämättömiä aminohappoja. Kriittisiä ravintoaineita 
ovat erityisesti proteiinit (laatu ja määrä), jodi, B2-vitamiini ja B12-vita-
miini. Maito sisältää proteiinia 3,5 g/dl ja vastaavasti kaurajuoma 1 g/dl.  

Nykyisissä elintarvikesopimuksissa kasvijuomat ovat selvästi kalliimpia 
kuin maito. EU:n koulumaitotukea myönnetään tällä hetkellä ainoas-
taan rasvattomalle maidolle ja piimälle. Maitotuki huomioiden kaura- ja 
soijajuoman hinta on kalleimmillaan lähes viisinkertainen maitoon ver-
rattuna. Päiväkodissa ruokajuomaa tarjotaan kolmella aterialla, jolloin 
maidon korvaaminen puoliksi esim. soijajuomalla lisäisi kustannuksia 
vuositasolla jopa 3 miljoonaa euroa. Vapaasti valittavien kasvisjuomien 
hyväksyttävyyttä, menekkiä ja kustannusvaikutuksia voidaan pilotoida 
esimerkiksi lukiossa sekä henkilöstöravintoloissa kannustamalla kokei-
lemaan niitä. Palvelukeskus Helsinki käynnistää alkukesästä 2019 pilo-
tin, jossa osa ruoanvalmistuksessa käytettävistä maitotaloustuotteista 
korvataan kasvirasvasekoitteilla. 

Lihan ja lihavalmisteiden puolittaminen

Viimeisen kymmenen vuoden aikana päiväkoti- ja kouluruokailussa on 
toteutettu useita kasvisruokien kehittämisprojekteja mieluisten kasvis-
ruokien ja uusien kasviproteiinien saamiseksi ruokalistalle. Kasvisruoan 
suosio on kasvanut kehitystyön tuloksena ja kasvisruokia on päätynyt 
suosikkiruokien joukkoon. Päiväkotien ruokalistalle lisättiin vuonna 
2018 kasvisruokapäivä, jolloin kaikille lapsille tarjotaan kasvisruokaa 
kerran viikossa. Ruokalistoilla vähennettiin myös leikkeleiden määrää 
entisestään ja korvattiin niitä kasvistahnoilla kuten hummuksella. Kou-
luravintoloissa syksyn 2019 ruokalistalla on lihaa (punainen liha, mak-
kara, siipikarja) sisältävää pääruokaa tarjolla 17 kertaa kuuden viikon 
aikana. Tulevalle ruokalistalle, joka tulee voimaan elokuussa 2019, on 
lisätty yksi kasvisruokapäivä eli kouluissa tarjotaan ainoastaan kasvis-
vaihtoehtoja seitsemänä päivänä kuuden viikon aikana. 

Ateriakokonaisuuteen sisältyy kouluruokailussa pääruoan lisäksi ener-
gialisäke, salaatti ja leipä. Punaisen lihan, lihavalmisteiden ja siipikarjan 
määrä oppilaiden tarjottimilla on suositellulla annoskoolla yhteensä 140 
g viikossa eli 7,4 % ruokamäärästä, kun ei huomioida ruokajuomaa. 
Laskelmassa on oletettu, että ruokailija valitsee aina liharuoan, kun se 
on mahdollista, eikä esimerkiksi pinaattiohukaisia lihakeiton sijaan. 

Ikääntyneiden ruokapalvelun toteuttamisessa korostuu asiakastyytyväi-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 33/2019 26 (29)
Kaupunginhallitus

Asia/10
16.09.2019

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

syyskyselyjen perusteella ruokien tuttuus, joskin ikääntyneidenkin ma-
kutottumukset muuttuvat. Erityisesti sairaaloissa ja tehostetussa palve-
luasumisessa syödyt ruokamäärät ovat usein pieniä, jolloin riittävän 
proteiinimäärän/-tiheyden (18 % energiasta) turvaaminen ilman eläin-
kunnan proteiinilähteitä on mahdotonta. Runsas palkokasvien käyttö 
aiheuttaa myös suolisto-oireita liikunnan ollessa vähäistä. 
Näemme mahdollisuuksia siihen, että lihapitoisuutta voimme vielä vä-
hentää nykyisestään, mutta aloitteen ehdotusta puolittaa kulutus vuo-
teen 2025 mennessä pidämme haasteellisena, ellei alan kehityksessä 
tule markkinoille uusia korvaavia tuotteita, jotka vastaavat ravitsemus-
sisällöltään suosituksia eri asiakasryhmille. Markkinoilla on runsaasti li-
haa korvaavia tuotteita, mutta niiden saatavuuden lisäksi sopivuus ja 
pakkauskoot suurtalouskäyttöön vaativat lisää kehittämistä. 

Ruokalistoilla voidaan jatkossa tilaaja-asiakkaan kanssa yhdessä so-
pien korvata punaista lihaa sisältävä ruoka siipikarjalla tai vastuullisesti 
pyydetyllä kalalla, sekä pienentää lihan suhteellista osuutta reseptissä. 
Tärkeää on kuitenkin huolehtia ikääntyneiden riittävästä proteiinin 
saannista. Erityisesti kotimaisen järvikalan ympäristövaikutukset (mm. 
tarkasteltuna erilaisten proteiinilähteiden tuottamiseen käytettyä ener-
giaa, kasvihuonepäästöjä, ravinnepäästöjä ja ympäristön happamoitu-
mista suhteutettuna yhteen grammaan proteiinia) ovat useissa selvityk-
sissä osoittautuneet hyviksi.

Kotiateria-asiakkaiden kesän 2019 ruokalistalle lisätään kasvisruokien 
määrää, samoin kasvisruokien määrää voidaan lisätä monipuolisen 
palvelukeskusten ravintoloissa, joissa myös kaupungin henkilöstö ruo-
kailee. Kaupunki voi halutessaan velvoittaa kaikissa kaupungin henki-
löstöravintoloissa tarjoamaan vain kasvisruokaa esim. kerran viikossa.
Ravintoloissa voidaan ruokalistalla mainita ensimmäisenä kasvisruoka 
niin, ettei erikseen korosteta sen olevan kasvisvaihtoehto, vaan osa ta-
vanomaista lounastarjontaa. Ravintolassa on mahdollista toteuttaa 
myös niin sanottua tuuppausta eli linjaston salliessa laittaa kasvisruoka 
tarjolle ensimmäiseksi.

Kouluruokailussa keskeisenä haasteena on saada kaikki oppilaat ruo-
kailemaan kouluravintolassa. Erityisesti yläkouluissa tärkeänä tavoit-
teena on saada entistä useampi oppilas syömään. Terveyden ja hyvin-
voinnin laitoksen (THL) kouluterveyskyselystä vuodelta 2017 ilmenee, 
että jopa 42 % helsinkiläisistä 8. ja 9. luokkalaisista jättää kouluruoan 
väliin yhden tai useamman kerran viikossa (Yle Uutiset 28.9.2018). Hy-
vinvoinnin ja jaksamisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että päivän 
aikana käydään syömässä kouluravintolassa ja kokonaiskokemus on 
mieluisa. Toisaalta kyselyn mukaan ruoka maistuu, jos kaveritkin syö-
vät ja jos nuoret saavat vaikuttaa ruokaan ja ateriatapahtumaan, tilaan 
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ja tunnelmaan. Palvelukeskus Helsingin kokemuksen mukaan koulujen 
ruokaraadit ja vaikuttamiskanavat ovat ensiarvoisen tärkeitä. Kouluruo-
kailun suunnittelussa onkin tärkeää tunnistaa, että pyritäänkö muutok-
seen velvoittavalla vai kannustavalla tavalla muun muassa tekemällä 
kasvisruoasta entistä jokapäiväisempi osa ruokailua.

Tavoitteen saavuttamiseksi maistuvan ruoan ohella on tärkeä varmis-
taa myös muiden ruokailuun vaikuttavien tekijöiden, kuten ruokailuun 
varatun ajan riittävyys ja viihtyisä ympäristö. Vaikka ruokalistat vastaa-
vat jo tällä hetkellä ravitsemussuosituksia, ruokalistoja ja reseptejä ke-
hitetään jatkuvasti. Opetushallitus on nähnyt tärkeäksi tavoitteeksi kou-
luruokailun ohessa ruokasivistyksen lisäämisen, yhdessä syömisen tai-
tojen ja muuttuvaan ja elävään ruokakulttuuriin kasvamisen.

Hankinnat

Kaupunginkansliassa on osana hankintojen kehittämistä tehty pitkäjän-
teistä työtä kestävien ja vastuullisten hankintojen edistämiseksi ja ta-
voitteena on vähentää energian ja materiaalien käyttöä sekä haitallisia 
ympäristövaikutuksia tuotteen tai palvelun koko elinkaaren aikana. Näi-
tä tavoitteita edistetään markkinavuoropuhelulla ja yhteistyöllä toimitta-
jien kanssa. Kaupunki on myös osallistunut aktiivisesti kansallisen eko-
hankintaverkoston toimintaan, tehnyt pohjoismaisten kaupunkien kans-
sa yhteistyötä ja osallistunut ICLEIn Procura+ -hankkeeseen, ja koke-
musten vaihto ja hankintojen ympäristöosaamisen lisääminen ovat ol-
leet keskiössä. Maito- ja lihatuotteiden kilpailutuksessa esimerkiksi 
syksyn 2018 koulujen, päiväkotien sekä sosiaali- ja terveystoimialan  
elintarvikekilpailutuksessa on margariineille ja pakasteleivonnaisille 
käytetty ensimmäistä kertaa palmuöljykriteeriä (ympäristöllisesti ja so-
siaalisesti kestävällä tavalla tuotettu palmuöljy) ja samassa kilpailutuk-
sessa on lihalle asetettu ensimmäistä kertaa kriteerejä liittyen eläinten 
hyvinvointiin ja terveyteen, salmonellavapauteen ja mikrobilääkkeiden 
käyttöön. Kaikki nämä ovat vähimmäisvaatimuksina.

Palvelukeskus Helsingin ruokakuljetusten kilpailutusten myötä toteutuu 
merkittäviä päästövähennyksiä, kun 51 auton kuljetuskalusto on uusit-
tu. Tästä on seurannut syksystä 2018 alkaen merkittäviä päästövähen-
nyksiä (Euro 6 -päästöluokka), muun muassa häkäpäästöt ovat vähen-
tyneet 22 %, typenoksidit 67 % ja hiukkaspäästöt 92 % aiempaan kulje-
tuskalustoon verrattuna.

Liha- ja maitotuotteiden kulutuksen puolittamiseksi vuoteen 2025 men-
nessä Helsinki tarvitsee kattavan ymmärryksen kaupungin ruokahuol-
lon nykytilasta ja yksityiskohtaisemman toimintasuunnitelman tavoittee-
seen pääsemiseksi. HNH2035-päästövahennysohjelman toimenpide 
129 ”Edellytetään kaupunkikonsernin organisaatioilta, tytäryhteisöiltä ja 
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kuntayhtymiltä päästöjen vähentämispolitiikan integrointia omiin toimin-
nanohjausjärjestelmiin” velvoittaa myös koko tuotantotavan tarkaste-
luun. Tällöin on tarkasteltava ruokapalvelujen hiilijalanjäljen muodos-
tumisen kokonaisuutta, ruoka-aineryhmien osuutta, tuotantotapaa, lo-
gistiikkaa, energiankäyttöä, hävikkiä ja kaupungin ruokapalvelukonsep-
tia kokonaisuudessaan sekä ruokaverkkoa ja Pakkalan tuotantolaitosta, 
joka on elinkaarensa päässä. 

Merkittiin, että esittelijä ilmoitti johtokunnan nyt tarkentamaan lausun-
toon eriävän mielipiteensä siltä osin kun lausuntoa tarkennettiin niin, et-
tä siihen ei sisälly esittelyn viimeistä kappaletta.

23.08.2018 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Lisätiedot
Mikael Neuvonen, yksikönjohtaja, puhelin: 310 27752

mikael.neuvonen(a)hel.fi
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HEL 2018-006850 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. 

Käsittely

13.02.2019 Palautettiin

Valtuutettu Atte Harjanne ehdotti valtuutettu Maria Ohisalon kannatta-
mana, että kaupunginvaltuusto päättää palauttaa aloitteen valmisteluun 
siten, että aloitteessa esitetyn suunnitelman valmistelu aloitetaan osa-
na päästövähennysohjelman toteuttamista, tavoitteeksi asetetaan 50 % 
vähennys vuoteen 2025 mennessä ja suunnittelussa huomioidaan eri 
toimialojen erilaiset mahdollisuudet vähentää liha- ja maitotuotteiden 
kulutusta.

1 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää palauttaa aloitteen valmiste-
luun siten, että aloitteessa esitetyn suunnitelman valmistelu aloitetaan 
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osana päästövähennysohjelman toteuttamista, tavoitteeksi asetetaan 
50 % vähennys vuoteen 2025 mennessä ja suunnittelussa huomioi-
daan eri toimialojen erilaiset mahdollisuudet vähentää liha- ja maito-
tuotteiden kulutusta.
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