
Kasvisruokapäivän/-päivien lisääminen

Yleistä

Ympäristön kannalta kestävässä ruokavaliossa tulisi vähentää liha- ja maitotuotteiden kulutusta ja lisätä 
ruokavalioon monipuolisesti vihanneksia, juureksia, palkokasveja ja kestävästi kalastettua kalaa. Lisäksi tulisi 
huolehtia riittävästä viljatuotteiden, hedelmien ja marjojen kulutuksesta. Tällä hetkellä suomalaiset keskimäärin 
syövät liikaa lihaa myös terveyden kannalta.

Myös VRN:n, OPH:n ja THL:n “Syödään ja opitaan yhdessä - kouluruokasuositus 2017” suosittelee lisäämään 
ruokavalioon kasviksia, marjoja, hedelmiä, erilaisia pähkinöitä, siemeniä ja palkokasveja sekä vähentämään punaisen 
lihan, leikkeleiden ja makkaroiden käyttöä [1]. Suomalaisten ruokavalio ei yleisestikään täytä ravitsemussuosituksia. 
Aikuiset eivät syö tuoreita kasviksia tarpeeksi päivän aikana ja viikoittaiset suositukset punaiselle lihalle ja 
lihavalmisteille ylittyvät etenkin miehillä paljon [2]. Kouluruoan avulla voitaisiin vähentää tämän hetkistä ekologista 
jalanjälkeä, mutta myös vaikuttaa tulevaisuuden aikuisten ruokavalion parantamiseen. 

Ruokavaliolla ei ole vaikutusta vain terveyteen, vaan myös luontoon. Ruoantuotanto on yksi suurimmista 
kasvihuonekaasujen aiheuttajista. Luke:n mukaan jopa viidennes kulutuksemme hiilijalanjäljestä koostuu 
ruoantuotannosta ja -kulutuksesta [3]. Globaalisti ruoantuotanto lisää myös metsäkatoa ja luonnon 
monimuotoisuuden köyhtymistä [4].

EU:n mukaan maankäytön muutokset (kuten tehomaanviljely) ja esimerkiksi ylikalastus ovat osa vaikuttavimpia syitä 
[5] luonnon monimuotoisuuden heikkenemiselle. Suomalaisilla olisi mahdollista pienentää vaikutustaan ilmastoon 
ruokavaliomuutoksen avulla jopa 30-40 prosenttia. Tämä tarkoittaisi ensisijaisesti liharuuan kulutuksen vähentämistä 
ja kasvipohjaisen ruoan suosimista [6].

Juuri kasviperäisen ruoan lisääminen on vaikuttava teko, sillä suurin osa syömämme ruoan ilmastovaikutuksista 
koostuu maankäytön päästöistä tai suoraan tuotantoeläimistä. Kuluttajahävikin osuus vaihtelee hieman 
määritelmästä ja mittaustavasta riippuen ollen kuitenkin vain muutamia prosentteja [7], myös kuljetuksilla on vain 
vähäinen merkitys. [3]

Kasvipohjaisia ruokavalioita on monenlaisia, joten jatkossa puhumme ruokavalioista näiden määritelmien mukaisesti. 
Vegaaninen ruokavalio ei sisällä mitään eläinkunnan tuotteita. Vegaanit eivät siis syö lihaa tai maitotuotteita, mutta 
sen lisäksi he eivät myöskään syö hunajaa, liivatetta, eläinrasvoja tai esimerkiksi lihaliemiä. [8] Kasvisruokaan 
puolestaan kuuluu joitain eläinperäisiä tuotteita. Yleensä kasvisruokavalioon kuuluu maitotuotteet, kananmuna sekä 
hunaja. Kuitenkin nämä vaihtelevat kasvissyöjien välillä ja kasvissyönnin muotoja on monia. [9]

Koululaisille ruokailu on oppimiskokemus ja osa oppilashuoltoa. Jos siis oppilaan ruokavalio vaatii ruokalistasta 
poikkeavaa ruokaa, otetaan se huomioon ruokailua suunnitellessa. Tämä suunnittelu tehdään jokaisen koulun ja 
kunnan oman toimintaperiaatteen mukaan [10]. Kunnilla on siis valtaa päättää, miten ruokailu ja etenkin 
erikoisruokavaliot otetaan huomioon kouluruokaloissa ja siksi haemmekin näihin käytänteisiin parannusta.



Perustuslaillinen näkökulma

Voidaan katsoa, että kunnilla on perustuslaista kumpuava velvollisuus tarjota kasvisruokaa niille oppilaille, jotka sitä 
toivovat. Lisäksi perustuslain 20 § eli ympäristöperusoikeus asettaa kunnille perustuslaillisen velvollisuuden edistää 
ympäristöperusoikeuden toteutumista, mitä voidaan toteuttaa muun muassa kasvisruokatarjonnan lisäämisellä ja 
eläinperäisen tarjonnan vähentämisellä. Perustuslain (731/1999) 20 §:n mukaisesti vastuu luonnosta ja sen 
monimuotoisuudesta ja ympäristöstä kuuluu kaikille. Lisäksi lain mukaan julkisen vallan, kuten kuntien, on pyrittävä 
turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan 
päätöksentekoon.
Perustuslain esitöiden (HE 309/1993) mukaan ympäristön suojelu, sen pilaantumattomuus, puhtaus, terveellisyys ja 
monimuotoisuus nähdään entistä tärkeämpänä yhteiskunnallisena tavoitteena. Ympäristön säilyminen elinkelpoisena on 
edellytys muiden perusoikeuksien toteutumiselle. Esitöiden mukaan säännöksellä pyritään korostamaan sitä, että luonnon ja 
muun ympäristön suojeluun liittyy myös sellaisia arvoja, jotka eivät ole palautettavissa ihmisyksilöiden oikeuksiksi. Tältä osin 
jokaisen velvollisuudet luontoa kohtaan voidaan ymmärtää joko luonnon itseisarvosta lähteviksi tai ilmaukseksi kaikille 
ihmisille jakamattomasti kuuluvasta oikeudesta. Tällaisen ihmisoikeuden subjekteina voidaan pitää myös tulevia 
ihmissukupolvia.
Yhtäältä ympäristöperusoikeus antaa kunnilla perustuslaillisen toimintavelvoitteen turvata vaikutusmahdollisuus niille 
nuorille, jotka haluavat kasvisruokailun kautta vaikuttaa ympäristön hyvinvointiin. Ruokailuvalinnoilla voidaan merkittävästi 
vaikuttaa ympäristön tilaan. Toisaalta ympäristöperusoikeus asettaa myös kunnille vastuun luonnon monimuotoisuudesta ja 
ympäristöstä. Tätä vastuuta voidaan toteuttaa kunnassa muun muassa lisäämällä kasviperäistä ruokailua julkisissa 
ravintolapalveluissa ja samalla vähentämällä eläinperäisten elintarvikkeiden tarjontaa.
Nuoren näkökulmasta on tärkeää, että hän voi omilla teoillaan vaikuttaa ympäristön, ilmaston ja eläinten hyvinvointiin ja 
vähentää omien valintojensa negatiivisia vaikutuksia. Kasvispainotteinen ruokavalio on yksi niistä harvoista keinoista, joilla 
nuori voi konkreettisesti vaikuttaa ympäristöön. Kunnan velvollisuutena on mahdollistaa nuorelle tämä 
vaikuttamismahdollisuus. Kasvisruokavalion edistämisellä kunnassa edistetään siis julkiselle vallalle kuuluvaa velvollisuutta 
edistää perustuslain 20 §:n ympäristöperusoikeuden toteutumista. 

Kasvisruokapäiviä lisättävä

Kasvisruoan lisääminen kouluruokailussa on yksinkertainen mutta vaikuttava ilmasto- ja ympäristöteko, jonka voimme tehdä 
kunnassamme. Täten siis ehdotamme, että kuntamme lisäisi kasvisruokapäivien määrän XX viikossa kuntamme kouluissa. 
Kasvisruokapäivän lisääminen, jolloin tarjotaan sama, lähes kaikille sopiva ateria, lisäisi myös taloudellisia säästöjä verrattuna
useamman ateriavaihtoehdon malliin [11]. On laskettu, että jo yksi uusi viikottainen kasvisruokapäivä jokaisessa Suomen 
koulussa vähentäisi lihan kulutusta vuodessa noin 2 miljoonaa kiloa. Tämä säästäisi maa-alaa melkein 4000 jalkapallokentän 
verran, vettä 2000 uimastadionin verran ja vähentäisi ilmastopäästöjä lähes 150 miljoonaa autolla ajettua kilometriä 
vastaavalla määrällä. [12] Nuoret ovat enenevässä määrin kiinnostuneita vaikuttamaan ympäristö- ja ilmastoasioihin, mistä 
syystä heille on tärkeää tarjota siihen mahdollisuus.  

Huomio! Selvitäthän kuntasi nykyisen tilanteen ja täytät tekstiin kuntasi tilanteeseen sopivan tavoitteen kasvisruokapäiviksi.
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