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§ 35
V 13.2.2019, Valtuutettu Atte Harjanteen aloite liha- ja maitotuottei-
den kulutuksen puolittamiseksi vuoteen 2025 mennessä

HEL 2018-006850 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 28.1.2019 saakka.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 28.1.2019 
saakka Maria Ohisalon ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Juha Kesänen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36117

juha.kesanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Atte Harjanteen aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Atte Harjanne ja 22 valtuutettua esittävät aloitteessaan, että 
ilmastonmuutos on merkittävimpiä uhkia ihmisten hyvinvoinnille ja ym-
päristölle. Aloitteessa todetaan mm, että Helsinki on strategiassaan lin-
jannut ottavansa vastuunsa ilmastonmuutoksen torjunnassa vakavasti. 
Aloitteessa todetaan, että yksi merkittävimmistä ilmastonpäästöjen ai-
heuttajista on ruoantuotanto ja sillä on myös suuria vaikutuksia ympä-
ristöön ja eläinten hyvinvointiin. Edellisten vaikutusten hillitsemiseksi 
voidaan vaikuttaa vähentämällä eläinperäisten tuotteiden osuutta ravin-
nosta. Aloitteessa todetaan myös, että kaupungin päästövähennystä 
koskevassa toimenpideohjelmassa esitetään kuitenkin vain yleinen 
suositus kasvisruokaan ilman konkreettisia toimia ja tavoitteita. 
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Aloitteessa esitetään, että kaupunki ottaa tavoitteeksi puolittaa liha- ja 
maitotuotteiden kulutuksen kaupunkikonsernissa vuoteen 2025 men-
nessä ja että tavoitteen tukemiseksi valmistellaan kaupunkikonsernin 
kattava suunnitelma ja ohjeistus.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa lausunnossaan (30.10.2018 
§ 232), että varhaiskasvatuksen ja opetuksen ruokalista- ja ateriasuun-
nittelua ohjaavat voimassa olevat asiakasryhmäkohtaiset ravitsemus-
suositukset, kuten Terveyttä ja iloa ruoasta -varhaiskasvatuksen ruo-
kailusuositus (VRN 2018), Syödään ja opitaan yhdessä -kouluruokailu-
suositus (VRN 2017) ja Suomalaiset ravitsemussuositukset (VRN 
2014).

Helsingin kouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa on syys-
lukukaudesta 2007 tarjottu päivittäin ateriavaihtoehdot. Liha- tai kala-
pääruoan rinnalla on kasvispääruokavaihtoehto. Viikoittainen kasvis-
ruokapäivä tuli kaikkiin opetuksen toimipisteisiin alkuvuodesta 2011. 
Ateriavaihtoehdot lisäkkeineen ovat ruokailijoiden vapaassa otossa. 
Vegaaneille on tarjottu päivittäin lämmin ateriakokonaisuus lukuvuo-
desta 2003–2004, varhaiskasvatuksessa keväästä 2018. Varhaiskas-
vatuksessa on myös viikoittain kasvisruokapäivä. 

Nykyisin mm. Palvelukeskus Helsingin (palvelukeskusliikelaitos) kuu-
den viikon kiertävällä kouluruokalistalla on 30 päivän aikana kasvispää-
ruokia 59,3 %, lihapääruokia 30,5 % ja kalapääruokia 10,2 %. Kalkku-
naa tai broileria on lihapääruoista 8,5 % ja punaista lihaa (sika ja/tai 
nauta) 22 %. Kalapääruoka on kasvispääruoan rinnalla kerran viikossa.

Ruokalistojen ja aterioiden suunnittelu tehdään yhteistyössä palvelun-
tuottajien kanssa. Palvelukuvauksissa on määritelty mm. ruokalistojen 
ja aterioiden suunnittelun periaatteet, laatu ja sisältö. Kasvatuksen ja 
koulutuksen toimiala vastaa varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjes-
täjänä niiden määrittelystä. Palveluntuottajat vastaavat ruokapalvelujen 
tuottamisesta, elintarvikkeiden hankinnasta, ruoan valmistuksesta ja 
ruoan tarjoilusta.

Palveluntuottajat ovat kehittäneet toimialan pyynnöstä uusia proteiinipi-
toisia raaka-aineita sisältäviä ja lihaa sekä maitotaloustuotteita korvaa-
via kasvispohjaisia ravitsemuksellisesti täysipainoisia ruokalajeja esi-
merkiksi nyhtökaurasta, härkiksestä sekä soija- ja kaurajuomavalmis-
teista.

Maito- ja lihatuotteiden käytön puolittaminen vuoteen 2025 edellyttää 
korvaavien uusien ja voimassa olevien ravitsemussuositusten mukais-
ten suurkeittiövalmistukseen soveltuvien proteiinipitoisten kasvisraaka-
aineiden nykyistä laajempaa saatavuutta ja niistä kehitettyjen ruokala-
jien mieluisuuden ja hyväksyttävyyden varmistamista.
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Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa lausunnossaan (25.9.2018 § 241) 
muun muassa, että sosiaali- ja terveystoimialalla on sitouduttu noudat-
tamaan kansallisia sekä erityisryhmiä koskevia ravitsemussuosituksia. 
Suomalaisten ravitsemussuositusten 2014 mukaan terveyttä edistävä 
ruokavalio sisältää runsaasti kasvikunnan tuotteita, kalaa, kasviöljyjä, 
pähkinöitä, siemeniä sekä rasvattomia ja vähärasvaisia maitovalmistei-
ta. Ravitsemussuositukset pohjautuvat perusteelliseen tieteelliseen sel-
vitystyöhön ja niiden tavoitteena on terveyden edistämisen lisäksi ym-
päristön kannalta mahdollisimman kestävä ruokavalio. Sosiaali- ja ter-
veystoimialan ruokapalveluja järjestettäessä tulee huomioida myös 
asiakkaan erityistarpeet esim. ikääntyessä ja sairastaessa.

Ravitsemussuosituksissa otetaan huomioon suomalainen ruokakulttuu-
ri ja tottumukset, joissa maitovalmisteet ovat osana. Maitovalmisteet 
ovat hyviä proteiinin, kalsiumin, jodin ja monien vitamiinien lähteitä ja 
maitovalmisteille on annettu päivittäiset määräsuositukset. Rasvatto-
mien ja vähärasvaisten maitovalmisteiden runsas käyttö on tutkimusten 
mukaan yhteydessä mm. pienempään kohonneen verenpaineen, aivo-
halvauksen ja tyypin 2 diabeteksen riskiin. Runsaiden hyötyjen ohella 
maitovalmisteiden ilmastokuorma on suuri. Nestemäiset maitovalmis-
teet on mahdollista korvata kasviperäisillä kalsiumilla ja D-vitamiinilla 
täydennetyillä elintarvikkeilla, kuten esimerkiksi soija- tai kaurajuomilla. 
Kestävän kehityksen kannalta kotimaisista raaka-aineista jalostetut 
tuotteet ovat suositeltavampia.

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. Riistan lihan käytön ja tervey-
den välisistä yhteyksistä ei ole saatavilla riittävää tutkimusnäyttöä. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että lisäämällä kasvisten osuutta 
ja houkuttelevuutta ruokavaliossa voidaan vaikuttaa muiden ruokien ku-
lutukseen vähentävästi ja samalla edistää terveyttä sekä torjua ilmas-
tonmuutosta. Ruoan ilmastovaikutuksia vähennettäessä keskeistä on 
myös ruokahävikin pienentäminen, energiatehokkuuden lisääminen se-
kä kauden mukaisten ja lähialueella tuotettujen raaka-aineiden huo-
mioiminen ruokalistasuunnittelussa ja ruokapalvelujen toteutuksessa.
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Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta on lausunnossaan (23.8.2018 
§ 31) todennut muun muassa, että palvelukeskusliikelaitos toimii yhteis-
työssä Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sekä 
sosiaali- ja terveystoimialan kanssa siten, että toimiala määrittää tilaa-
jana linjaukset, joiden mukaan palvelukeskus tuottajana tuottaa palve-
lut. Ruokavaihtoehtoja kehitetään yhteistyössä toimialojen kanssa huo-
mioiden kaupungin, toimialojen ja liikelaitoksen strategiset tavoitteet ja 
vastuullisuusnäkökulmat sekä eri asiakasryhmille määritellyt ruokailu- 
ja ravitsemussuositukset.

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta toteaa lausunnossaan myös, et-
tä kasvisruoan suosio on kasvanut hyvän kehitystyön tuloksena. Lau-
sunnossa todetaan, että on mahdollisuuksia siihen, että etenkin lihapi-
toisuutta voidaan vielä vähentää nykyisestään. Aloitteen ehdotusta 
puolittaa kulutus vuoteen 2025 mennessä pidetään hyvin haasteellise-
na, ellei alan kehityksessä tule markkinoille uusia korvaavia tuotteita, 
jotka vastaavat ravitsemussisällöltään suosituksia eri asiakasryhmille.

Kaupunginkansliassa on osana hankintojen kehittämistä tehty pitkään 
työtä kestävien ja ympäristömyönteisten hankintojen edistämiseksi ja 
tavoitteena on vähentää energian ja materiaalien käyttöä sekä haitalli-
sia ympäristövaikutuksia tuotteen tai palvelun koko elinkaaren aikana. 
Näitä tavoitteita edistetään markkinavuoropuhelulla ja yhteistyöllä toi-
mittajien kanssa. Kaupunki on myös osallistunut aktiivisesti kansallisen 
ekohankintaverkoston toimintaan, tehnyt pohjoismaisten kaupunkien 
kanssa yhteistyötä ja osallistunut ICLEIn Procura+ -hankkeeseen, jos-
sa kokemusten vaihto ja hankintojen ympäristöosaamisen lisääminen 
ovat olleet keskiössä.

Maito- ja lihatuotteiden kilpailutuksessa esim. syksyn 2018 koulujen ja 
päiväkotien elintarvikekilpailutuksessa on margariineille ja pakastelei-
vonnaisille käytetty ensimmäistä kertaa palmuöljykriteeriä (ympäristölli-
sesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla tuotettu palmuöljy) ja samassa 
kilpailutuksessa on lihoille asetettu ensimmäistä kertaa kriteerejä liit-
tyen eläinten hyvinvointiin ja terveyteen, salmonellavapauteen ja mikro-
bilääkkeiden käyttöön. Kaikki nämä vähimmäisvaatimuksina.

Kaupunginhallitus toteaa, että ruokahuollon järjestäminen kuuluvat kas-
vatuksen ja koulutuksen toimialan ja sosiaali- ja terveystoimialan toimi-
valtaan. Kaupunginhallitus hyväksyi (Khs 10.12.2018) Hiilineutraali Hel-
sinki 2035 -toimenpideohjelman ohjeellisena asiakirjana käynnistä-
mään tarvittavat toimenpiteet kaupunkistrategiassa 2017 - 2021 asetet-
tujen päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi. Ko. toimenpideoh-
jelman toimenpiteessä 96 todetaan: "Lisätään kasvisruoan osuutta kou-
luissa ja päiväkodeissa. Sekä kouluruokasuositus että varhaiskasvatuk-
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sen ruokailusuositus kannustavat lisäämään kasvisruokaa ja molem-
pien pohjana ovat kansalliset ravitsemussuositukset." 

Kaupunkitasoiselle liha- ja maitotuotteiden kulutuksen puolittamista 
koskevalle suunnitelmalle ja ohjeelle ei ole tarvetta, koska Hiilineutraali 
Helsinki 2035 -toimenpideohjelma asiakirja ohjaa ruokahuollon järjestä-
mistä ko. tavoitteen suuntaisesti. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 
sekä sosiaali- ja terveystoimialan tulee ottaa ko. toimenpideohjelma 
huomioon. 

Hallintosäännön 30 luvun §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Juha Kesänen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36117

juha.kesanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Atte Harjanteen valtuustoaloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimiala
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Palvelukeskusliikelaitos

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 30.10.2018 § 232

Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.09.2018 § 241

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 23.08.2018 § 31


