Vetoomus kuntapäättäjille

Kestävään kehitykseen on panostettava nyt:
Kotimainen ruoka ja puu ja energia entistä vahvemmin kuntien hankintoihin
Maa- ja metsätalouden tuotanto-, jalostus- ja jakeluketjussa on lähes 400 000 työpaikkaa. Näiden
työpaikkojen säilymisessä ja uusien syntymisessä on kuntien tekemillä hankintapäätöksillä suuri
vaikutus. Kotimaisen raaka-aineen käyttö hyödyttää merkittävästi paikallistalouksia ja kansantaloutta,
työllisyyttä ja teollisuuden kasvua ja kehitystä. Ruoka ja metsä ovat vahva osa suomalaista kulttuuria
ja identiteettiä. Julkisella sektorilla on mahtava mahdollisuus edistää suomalaista ja paikallista
kulttuuria sekä aluetaloutta, maataloutta ja elintarviketuotantoa, metsätaloutta ja kotimaista energiaa.
Nyt on aika saada yhdessä suomalainen raaka-aine kuntalaisten palveluihin.
Julkisissa hankinnoissa tulee taloudellisten mittareiden eli puhtaan rahan rinnalla kiinnittää entistä
enemmän huomiota tuotteiden ja palveluiden laatuun. Vaikka kotimaisuus ei voi sellaisenaan olla
kilpailulain mukaan valintakriteeri, voidaan julkisten hankintojen kilpailutuksessa painottaa sellaisia
laatukriteereitä, joissa oma kotimainen tuotantomme on vahvoilla. Hankinnoissa tulee
kokonaistaloudellisuuden olla se, joka ratkaisee. Suomalaisista yhdeksän kymmenestä haluaa, että
julkisissa hankinnoissa pitäisi ostaa enemmän suomalaisia tuotteita ja palveluja.
Kunnan ruokapalveluilla on valtava kansanterveydellinen, kulttuurinen ja aluetaloudellinen vaikutus.
Siksi on tärkeää sopia yhdessä, miten ja millaista ruokaa kuntiin hankitaan. Suomalainen ruoka tulee
saada yhä useammin kunnan ruokapalveluiden, esimerkiksi päiväkotien ruokalistoille.
Kotimaisuusastetta tulee nostaa ja ruuan alkuperä avoimesti kertoa. Ei ole oikein, että kuntakeittiöiden
asiakkaat saavat ruokaa, jonka tuottaminen ei olisi Suomessa edes laillista. Suomalaiset
tuotantostandardit ovat EU-tasoa huomattavasti tiukemmat. Olemme asettaneet ruuan puhtauden,
elintarviketurvallisuuden ja eläinten hyvinvoinnin standardimme korkealle. Olemme vapaita
salmonellasta, käytämme eläinlääkinnässä antibiootteja vain sairauksien hoitoon, sioillamme on
saparot ja torjunta-aineiden käyttö on meillä hyvin vähäistä arktisten olosuhteidemme ja tiukkojen
tuotantostandardiemme vuoksi. Suomalaisista yli 80 prosenttia haluaa tietää ruokapalveluiden
tarjoaman ruuan alkuperän.
Kuntarakentamisessa on vastuullista suosia rakentamista kotimaisesta puuraaka-aineesta.
Puurakentamisella kunta edistää kestävää kehitystä ja mm. ilmastotavoitteita. Puurakenteet sitovat
hiiltä, toisin kuin kilpailevat materiaalit.
Lähienergialla lämpiävien taajamien rahavirrat kiertävät kunnan aluetaloudessa neljä – viisi kertaa
ennen kuin rahat livahtavat kuntarajan. Bioenergialla tuotettu lämpö on käyttäjälle yleensä
edullisempaa kuin tuontipolttoaineella tuotettu. Kunnan ja talousalueen ulkopuolelta hankitun energian
laskun maksaminen vie rahat pois kunta-alueen rahakierrosta, usein kauas öljylähteiden ja
kivihiilikaivosten omistajille.

Vetoomus kuntapäättäjille

Vetoamme teihin vahvasti, jotta suositte suomalaisia raaka-aineita ja lähipalveluita kaikin mahdollisin
keinoin. Nostetaan yhdessä Suomi ja suomalainen maaseutu uuteen nousuun ja kukoistukseen.
Avuksi hankintatyöhönne haluamme antaa teille muistilistaksi tämän huoneentaulun, jossa esimerkki
ruokapalveluihin.
Kiitos siitä, että valitsette kotimaista!

Suomalaiset viljelijät, metsänomistajat ja yrittäjät

