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LAATUA JA VASTUUNKANTOA

L

aatuvastuu kuulosti jokunen vuosi takaperin oudolta sanahelinältä, kun ensimmäisiä tuolla nimellä leimattuja kinkkupaketteja tuotiin kauppojen hyllyille. Nyt myöhemmin ajateltuna
se ei liitykään pelkästään sianlihaan, vaan koko ketjuun pellolta pöytään. Laatuvastuulla
on valtavan laaja merkitys. Se ulottuu maaperän ja kotieläinten hyvinvoinnista elintarvikeketjuun ja päättyy kaupan kassahihnalle ja lopulta ihmisten suuhun. Laadukkaasti ja vastuullisesti tuotettu ruoka saa syvällisemmin pohdittuna aivan uusia ulottuvuuksia. Tuottajat ymmärtävät tämän seikan varmasti paremmin kuin kuluttajat, mutta edistystä on tapahtunut ja yhä useampi loppukäyttäjä päätyy valinnoissaan kotimaisiin tuotteisiin.
Kauppa seuraa tarkoin kuluttajakäyttäytymistä, mutta se ei osaa seurata kasvintuotannossa tapahtuvia muutoksia. Tästä on hyvänä esimerkkinä sosiaalisen median voima, joka sai viimeksi aikaan varsinaisen kukkakaalihypetyksen. Kukkakaalisesonki jäi lyhyeksi ja osaa sadosta uhkasi mädäntyminen peltoon. Tuottajahinnat painuivat alas, mutta niin teki kauppakin laskemalla hintoja. Villitys oli valmis: kukkakaalireseptit viuhuivat netissä, ja kaupan tiskit alkoivat tyhjetä näistä vihanneksista. Eräänlaista vastuunkantoa sekin.
Kaupan sektori on omassa markkinoinnissaan lyönyt rumpua kotimaisten elintarvikkeiden ja lähiruuan puolesta - tosin ketunhäntä kainalossa, sillä viittaamatta mihinkään kaupparyhmään vastuunkanto taitaa ulottua vain halpuuttamiseen. Räikeästi sanottu, mutta kaupassa hinta ratkaisee edelleenkin enemmän kuin kotimaisuus. Asia on hyvä niille, jotka joutuvat venyttämään pennejään saadakseen ruokaa edullisesti. Kolikolla on toki toinen puolensa, että maksatetaanko se tuottajien vai
elintarviketeollisuuden piikistä. Yleisesti on epäilty, ettei erotusta nipistetä kaupan katteesta.
Vastuunkantoa ulotetaan nyt myös ruokapalveluihin. Asia ei ole vähäpätöinen, sillä julkisen sektorin ammattikeittiöissä valmistetaan vuosittain yli 380 miljoonaa ruoka-annosta. Ruuan ja sen raakaaineiden hankintaan käytetään lähes 350 miljoonaa euroa vuodessa. Mitä enemmän ruokapalvelut
käyttävät kotimaisia raaka-aineita, sitä enemmän raha kiertää maakunnissa.
Motiva julkaisi keväällä oppaan ja kriteerisuositukset, jotka auttavat julkisen sektorin toimijoita
hankkimaan vastuullisesti tuotettuja elintarvikkeita. Yhdessä EcoCentrian kanssa se käynnisti toukokuussa kahdellekymmenelle paikkakunnalle ulottuvan koulutuskiertueen. Tilaisuuksissa Motivan
ja EkoCentrian asiantuntijat perehdyttävät kriteereihin ja keinoihin, joilla elintarvikkeiden kotimaisuusastetta ja vastuullisuutta voi parantaa. Kiertue jatkuu vielä 17 paikkakunnalla ensi kevääseen saakka.
Maa- ja metsätalousministeriön tukema hanke koskettaa käytännössä kaikkia elintarviketuoteryhmiä; lihatuotteita, kananmunia, maitoa, viljaa, kasviksia, kalaa ja rasvoja. Näiden hankinnoista
maakunnissa vastuunsa kantavien ruokapalveluvastaavien ja muiden elintarvikesektorin toimijoiden
on vain vietävä viesti käytännössä perille ja samalla unohtaa puheet halpuuttamisesta. Kyse on kuitenkin kansakunnan edusta.
Vesa Jääskeläinen
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