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§ 241
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Atte Harjanteen ym. valtuustoaloitteesta koskien liha- ja 
maitotuotteiden kulutuksen puolittamista vuoteen 2025 mennessä

HEL 2018-006850 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Atte Harjanteen ym. valtuustoaloitteesta koskien 
liha- ja maitotuotteiden kulutuksen puolittamista vuoteen 2025 mennes-
sä:

”Helsingin sosiaali- ja terveystoimialalla on sitouduttu noudattamaan 
kansallisia sekä erityisryhmiä koskevia ravitsemussuosituksia. Suoma-
laisten ravitsemussuositusten 2014 mukaan terveyttä edistävä ruoka-
valio sisältää runsaasti kasvikunnan tuotteita, kalaa, kasviöljyjä, pähki-
nöitä, siemeniä sekä rasvattomia ja vähärasvaisia maitovalmisteita. Ra-
vitsemussuositukset pohjautuvat perusteelliseen tieteelliseen selvitys-
työhön ja niiden tavoitteena on terveyden edistämisen lisäksi ympäris-
tön kannalta mahdollisimman kestävä ruokavalio. Sosiaali- ja terveys-
toimialan ruokapalveluja järjestettäessä tulee huomioida myös asiak-
kaan 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 vitamii-nien 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-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2018 2 (8)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/12
25.09.2018

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

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.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Ravitsemuksella on tärkeä merkitys yksilön hyvinvointiin ja terveyteen. 
Myös erityistilanteissa ja -tarpeissa on ensisijaisen tärkeää varmistua 
yksilön hyvän ravitsemuksen toteutumisesta. Kasvisten käytön lisäämi-
nen edistää terveyttä ja on suositeltavaa kaikissa sosiaali- ja terveystoi-
men asiakasryhmissä."

Käsittely

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Sandra Hagman: Korvataan lausunnon toinen ja kolmas kappale 
seuraavilla muotoiluilla:

"Ravitsemussuosituksissa otetaan huomioon suomalainen ruokakult-
tuuri ja tottumukset. Ruokakulttuuri muuttuu ajassa, mistä syystä ilmas-
tonmuutoksen ajassa siihen on etsittävä ympäristön ja ilmaston kannal-
ta kestäviä vaihtoehtoja. Suomalaisiin ravitsemussuosituksiin nykyisin 
kuuluvat maitovalmisteet ovat hyviä proteiinin, kalsiumin, jodin ja mo-
nien vitamiinien lähteitä, mutta runsaiden hyötyjen ohella niiden ilmas-
tokuorma on suuri. Nestemäiset maitovalmisteet 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 
hyvä proteiinin ja raudan lähde. Lihavalmisteille ja punaiselle lihalle 
(naudan-, lampaan- ja sianliha) on ravitsemussuosituksissa kuitenkin 
annettu käytön enimmäismääräsuosituksia johtuen niiden runsaan käy-
tön haitallisista terveysvaikutuksista. Erityisesti punaisen lihan ja siitä 
tehtyjen valmisteiden käytön vähentäminen on perusteltua myös ilmas-
ton kannalta. Riistan lihan käytön ja terveyden välisistä yhteyksistä ei 
ole saatavilla riittävää tutkimusnäyttöä."
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Kannattaja: jäsen Heidi Ahola

Vastaehdotus 2:
Jäsen Heidi Ahola: Korvataan lausunnon neljännessä kappaleessa vir-
ke "Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että lisäämällä kasviksia ruo-
kavalioon voidaan vaikuttaa muiden ruokien kulutukseen vähentävästi 
ja samalla edistää terveyttä sekä torjua ilmastonmuutosta" virkkeellä 
"Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että vähentämällä liha- ja maito-
tuotteiden käyttöä ja korvaamalla niitä kasvipohjaisilla tuotteilla voidaan 
vähentää ilmastopäästöjä ja samalla edistää terveyttä."

Kannattaja: jäsen Ahto Apajalahti

Vastaehdotus 3:
Jäsen Hannu Tuominen: Korvataan lausunnon neljännessä kappalees-
sa virke "Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että lisäämällä kasviksia 
ruokavalioon voidaan vaikuttaa muiden ruokien kulutukseen vähentä-
västi ja samalla edistää terveyttä sekä torjua ilmastonmuutosta" virk-
keellä "Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että lisäämällä kasvisten 
osuutta ja houkuttelevuutta ruokavaliossa voidaan vaikuttaa muiden 
ruokien kulutukseen vähentävästi ja samalla edistää terveyttä sekä tor-
jua ilmastonmuutosta."

Kannattaja: jäsen Seija Muurinen

Vastaehdotus 4:
Jäsen Hannu Tuominen: Korvataan terveys- ja hyvinvointivaikutuksia 
koskevassa kappaleessa virke "Kasvisten käytön lisääminen edistää 
terveyttä ja on suositeltavaa kaikissa sosiaali- ja terveystoimen asia-
kasryhmissä" virkkeellä "Kasvisten käytön lisääminen ja eläinperäisten 
tuotteiden vähentäminen edistää terveyttä ja on suositeltavaa kaikissa 
sosiaali- ja terveystoimen asiakasryhmissä."

Kannattaja: jäsen Ahto Apajalahti

Vastaehdotus 5:
Jäsen Ahto Apajalahti: Lisätään terveys- ja hyvinvointivaikutuksia kos-
kevan kappaleen loppuun uusi lause: "Eläinperäisten tuotteiden käytön 
vähentäminen edistäisi myös eläinten hyvinvointia."

Kannattaja: jäsen Sandra Hagman

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavien äänestysten 
tuloksena:

1 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Sandra Hagman)

Jaa-äänet: 10
Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Maritta Hyvärinen, Seija Muurinen, 
Matias Pajula, Mari Rantanen, Karita Toijonen, Hannu Tuominen, Tuo-
mas Tuure, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 3
Heidi Ahola, Ahto Apajalahti, Sandra Hagman

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 10 
- 3.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Vastaehdotus 2 (jäsen Heidi Ahola)
EI-ehdotus: Vastaehdotus 3 (jäsen Hannu Tuominen)

Jaa-äänet: 3
Heidi Ahola, Ahto Apajalahti, Sandra Hagman

Ei-äänet: 8
Cecilia Ehrnrooth, Maritta Hyvärinen, Seija Muurinen, Matias Pajula, 
Mari Rantanen, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 2
Tapio Bergholm, Karita Toijonen

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi tässä äänestyksessä jäsen 
Hannu Tuomisen vastaehdotuksen äänin 8 - 3 (tyhjää 2).

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 3 (jäsen Hannu Tuominen)

Jaa-äänet: 4
Tapio Bergholm, Maritta Hyvärinen, Mari Rantanen, Karita Toijonen

Ei-äänet: 9
Heidi Ahola, Ahto Apajalahti, Cecilia Ehrnrooth, Sandra Hagman, Seija 
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Muurinen, Matias Pajula, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Sanna Ve-
sikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Hannu Tuomisen vas-
taehdotuksen äänin 9 - 4.

4 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 4 (jäsen Hannu Tuominen)

Jaa-äänet: 7
Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Maritta Hyvärinen, Seija Muurinen, 
Matias Pajula, Mari Rantanen, Karita Toijonen

Ei-äänet: 6
Heidi Ahola, Ahto Apajalahti, Sandra Hagman, Hannu Tuominen, Tuo-
mas Tuure, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 7 - 
6.

5 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 5 (jäsen Ahto Apajalahti)

Jaa-äänet: 9
Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Maritta Hyvärinen, Seija Muurinen, 
Matias Pajula, Karita Toijonen, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, San-
na Vesikansa

Ei-äänet: 3
Heidi Ahola, Ahto Apajalahti, Sandra Hagman

Tyhjä: 1
Mari Rantanen

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 9 - 
3 (tyhjää 1).
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Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi esittelijän ehdotuksesta poikkeavan 
lausunnon.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Paula Marttinen, ruokapalveluohjaaja, puhelin: 310 43118

paula.marttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite Harjanne

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Atte Harjanteen ym. valtuustoaloitteesta koskien 
liha- ja maitotuotteiden kulutuksen puolittamista vuoteen 2025 mennes-
sä:

”Helsingin sosiaali- ja terveystoimialalla on sitouduttu noudattamaan 
kansallisia sekä erityisryhmiä koskevia ravitsemussuosituksia. Suoma-
laisten ravitsemussuositusten 2014 mukaan terveyttä edistävä ruoka-
valio sisältää runsaasti kasvikunnan tuotteita, kalaa, kasviöljyjä, pähki-
nöitä, siemeniä sekä rasvattomia ja vähärasvaisia maitovalmisteita. Ra-
vitsemussuositukset pohjautuvat perusteelliseen tieteelliseen selvitys-
työhön ja niiden tavoitteena on terveyden edistämisen lisäksi ympäris-
tön kannalta mahdollisimman kestävä ruokavalio. Sosiaali- ja terveys-
toimialan ruokapalveluja järjestettäessä tulee huomioida myös asiak-
kaan 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 vitamii-nien 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.
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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 kasviksia ruoka-
valioon voidaan vaikuttaa muiden ruokien kulutukseen vähentävästi ja 
samalla edistää terveyttä sekä torjua ilmastonmuutosta. Ruoan ilmasto-
vaikutuksia vähennettäessä keskeistä on myös ruokahävikin pienentä-
minen, energiatehokkuuden lisääminen sekä kauden mukaisten ja lä-
hialueella tuotettujen raaka-aineiden huomioiminen ruokalistasuunnitte-
lussa ja ruokapalvelujen toteutuksessa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Ravitsemuksella on tärkeä merkitys yksilön hyvinvointiin ja terveyteen. 
Myös erityistilanteissa ja -tarpeissa on ensisijaisen tärkeää varmistua 
yksilön hyvän ravitsemuksen toteutumisesta. Kasvisten käytön lisäämi-
nen edistää terveyttä ja on suositeltavaa kaikissa sosiaali- ja terveystoi-
men asiakasryhmissä."

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Atte Harjanne ja 22 muuta valtuutettua ovat tehneet val-
tuustoaloitteen liha- ja maitotuotteiden kulutuksen puolittamiseksi vuo-
teen 2025 mennessä. Aloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan lausunto 12.10.2018 mennessä. Lausunto on pyydetty myös 
kasvatus- ja koulutustoimialalta sekä Palvelukeskus-liikelaitokselta.”

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Paula Marttinen, ruokapalveluohjaaja, puhelin: 310 43118

paula.marttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite Harjanne

Muutoksenhaku



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2018 8 (8)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/12
25.09.2018

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


