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§ 559
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 päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Kaisa 
Hernbergin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Juha Kesänen, riskienhallinnan asiantuntija, puhelin: 310 36117

juha.kesanen(a)hel.fi

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. 
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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.

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-
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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 
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.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2019 4 (5)
Kaupunginhallitus

Asia/10
09.09.2019

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

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.

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

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 18.06.2019 § 206

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 28.05.2019 § 171

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 30.10.2018 § 232

Sosiaali- ja terveyslautakunta 21.05.2019 § 104

Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.09.2018 § 241

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 09.05.2019 § 17

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 23.08.2018 § 31

Kaupunginvaltuusto 13.02.2019 § 43

Kaupunginhallitus 28.01.2019 § 75
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Kaupunginhallitus 21.01.2019 § 35


