
Kauppa mahdollistaa 
ilmastotekosi

Keinoja ja viestejä päivittäistavarakaupan ilmastovaikutusten hallitsemiseen



Tausta PTY:n ilmastotyölle 

ILMASTOTYÖN KOKONAISUUS
Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta vuonna 2035. 
Eri alat ovat laatineet tiekarttoja tavoitteen 
saavuttamiseksi. 

Päivittäistavarakauppa vie Kaupan liiton tiekartan 
mukaista työtä kohti käytäntöä. Tavoitteena on ylläpitää 
näkymää alan etenemisestä ilmastotyössä ja edistää 
toimintaympäristön kehittymistä niin, että vaikuttavat 
ilmastotoimet ovat mahdollisia.

Päivittäistavarakaupan ilmastotyö jakautuu kolmeen 
osaan. Tässä ensimmäisessä osassa käsitellään 
päivittäistavarakaupan yritysten ja elintarvikeketjun 
muiden toimijoiden yhteistyötä ruoan 
ilmastovaikutusten pienentämiseksi.

PÄIVITTÄISTAVARAKAUPAN ROOLI
PTY:n näkökulma ilmastotyöhön on koko elintarvikeketju 
ja sen yhteistyö ruoan ilmastovaikutusten 
vähentämisessä ja hiilijalanjäljen pienentämisessä. 

PTY järjestönä pyrkii vaikuttamaan elintarvikealan 
toimintaympäristöön siten, että hallinto ja sääntely 
mahdollistavat erilaiset ilmastotoimet ja lisäävät niiden 
vaikuttavuutta.

PTY koostaa jäsentensä ja kumppaniensa käyttöön 
päivittäistavarakaupan ilmastovaikutuksia 
havainnollistavan tieto- ja viestintäpaketin.



Olennaiset käsitteet

• Elintarvikeketju kattaa alkutuotannon, elintarviketeollisuuden ja kaupan. Se on täsmällinen 
yleisilmaisu raportissa. Välillä käytetään ilmaisua ruokaketju, joka kuvaa kuluttajalle tuttua 
”ruoan matkaa pellolta pöytään”.

• Yhteistyökumppaneita ovat tässä yhteydessä toimitusketjun osapuolet, eli tavarantoimittajat ja 
palveluntarjoajat.

• Hiilijalanjälki kuvaa tuotteen elinkaaren tai organisaation ja sen arvoketjun 
kasvihuonekaasupäästöjä. Hiilijalanjäljen laskennan avulla kokonaispäästöjä voidaan vertailla ja 
tunnistaa ne päästölähteet, joihin voidaan tehdä vähennyksiä. Laskentaan on kansainvälisiä 
standardeja tuotteille ja GHG-protokolla organisaatioille. 

• Hiilikädenjälki taas on mittari positiivisten ilmastovaikutusten arvioimiseksi. Se tarkoittaa tuotetta 
tai ratkaisua, joka pienentää toisen toimijan hiilijalanjälkeä. Tuotteen tai palvelun tarjoajan 
positiivinen kädenjälki muodostuu vanhan ja uuden ratkaisun aiheuttamien päästöjen erotuksesta.



Yhteenveto
elintarvikkeiden toimitusketjun 

ilmastotyöstä



Ilmastotyö ruokaketjussa

Kauppa muodostaa kysyntää ilmastoystävälliselle 
alkutuotannolle ja hiilen sidonnalle.

Alkutuotannon päästöt vähenevät. 
Ne muodostavat valtaosan ruoan ilmastopäästöstä. 

Kauppa muodostaa kysyntää elintarviketeollisuuden ilmastoystävällisille 
tuotteille sekä edistää pakkaamisen innovaatioita ja kiertotaloutta. 

Elintarvikkeiden valmistuksen, elintarvikepakkausten, kuljetusten, 
jätehuollon ja hävikin muodostamat päästöt vähenevät.

Kauppa muodostaa 
kysyntää ja tarjontaa 
uusiutuvalle energialle. 
Se mahdollistaa jouston 
sähköverkossa ja edistää 
biokaasun käyttöä 
logistiikassaan.

Kauppa tuottaa tietoa ja 
ilmastoystävällisiä 
ratkaisuja ruokaketjuun 
ja myös sen ulkopuolelle.

Potentiaali 
ilmastovaikutuksiin 
koko ruokaketjussa. Päästöt vähenevät, 

kun siirrytään fossiilisista 
vähäpäästöisiin energian-
lähteisiin ja edistetään 
energiatehokkuutta. 



Yhteistyön pääelementit ilmastotyössä

• Tunnistetaan oleelliset kumppanuudet
• Saadaan koko toimitusketju mukaan 
• Tuetaan vastuullista kuluttamista
• Vähennetään ruoan kulutuksen ilmastovaikutusta

• Lisätään tekoja, tietoa ja osaamista koko elintarvikealalla
• Parannetaan elintarvikealan kilpailukykyä
• Saavutetaan hiilineutraali Suomi vuoteen 2035 mennessä
• Rajoitetaan ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen

• Tilaus-toimitusprosessin ja logistiikan optimointi
• Tiedon tuottaminen, hallinta ja rikastaminen
• Vapaaehtoisten sitoumusten aktiivinen hyödyntäminen
• Hiilen sidonta ja kompensointi

• Politiikan yhteensopivuus ja ennakoitavuus
• Laaja näkökulma ja kokonaisvaltaisuus 

lainsäädäntötyössä
• Julkinen rahoitus mm. laadukkaan hiilijalanjälkitiedon 

tuottamiselle
• Elintarvikealan kestävyyden ja kilpailukyvyn edistäminen

Kaupan lähtökohdat

Ilmastotyön työkalut Odotukset päättäjille

Tavoitteet ilmastotyölle

§



Viestit kuluttajille 
ja päättäjille 



Kauppa mahdollistaa ilmastotekosi

Kauppakassin sisällöllä on vaikutusta jokaisen meidän hiilijalanjälkeen. 

Sillä on väliä, miten elintarvikkeet on tuotettu, miten ne pakataan ja kuljetetaan. 
Silläkin, mitä energiamuotoa käytetään tuotteen matkan joka vaiheessa, pellolta kaupan hyllylle.

Kauppa voi vaikuttaa näihin – ja teoillaan pienentää hiilijalanjälkeäsi.

Kauppa kuuntelee tarkalla korvalla toiveitasi kestävistä tuotteista ja välittää toiveet tuottajille 
arvoketjun alkupäähän. Se käyttää hiilipihiä energiaa sekä tutkii ja kehittää kokonaan uudenlaisia 
ilmastoratkaisuja yhdessä elintarvikealan muiden toimijoiden kanssa.

Maapallon suojeleminen on tulevaisuutemme kannalta välttämätöntä. Siksi kauppa on sitoutunut 
mahdollistamaan sinunkin ilmastotekosi.

Viesti kuluttajille



Kauppa toteuttaa ja kirittää ilmastotekoja

Kauppa on tuottajan ja kuluttajan välinen linkki. Siksi sillä on oiva paikka vaikuttaa teoillaan 
Suomen tavoitteeseen olla hiilineutraali vuonna 2035.

Kauppa kuuntelee tarkalla korvalla kuluttajien toiveita kestävistä tuotteista ja välittää toiveet 
tuottajille arvoketjun alkupäähän. Se suosii hiilipihiä energiaa myymälöissään ja 
logistiikassaan ja lisää näin fossiilittoman energian kysyntää. Kauppa tutkii ja kehittää 
ilmaston ja elintarvikealan toiminnan kannalta tehokkaita uusia ratkaisuja.

Kauppa rohkaisee asiakkaitaan kohti ilmastokestävämpiä valintoja. Näin se luo lisää 
tarjontaa ilmastoystävällisille tuotteille.

Ilmastoteot ovat tulevaisuutemme kannalta välttämättömiä. Ne ovat välttämättömiä myös 
suomalaisen elintarvikealan kilpailukyvyn kannalta. Siksi kauppa on niiden sitoutunut 
toteuttaja, mahdollistaja ja kirittäjä.

Viesti päättäjille



Lähtökohdat ilmastotyölle 
toimitusketjussa



Päivittäistavarakaupan ilmastotyön lähtökohdat

Päivittäistavarakauppa tekee jo paljon ilmastotoimia. 

Kauppa motivoi ilmastotoimiin kuluttajia ja 
elintarvikealan toimijoiden laajaa ekosysteemiä.

Muutoksen ajureina kuluttajien toiveet, kilpailukyvyn 
edistäminen ja toimintavarmuuden säilyttäminen.

• Kauppa kytkee yhteen alkutuotannon, 
elintarviketeollisuuden, pakkaamisen ja kuljetukset. 
Kumppaneita työssä ovat myös energiayhtiöt, 
tutkimustahot ja kehittämisorganisaatiot. 

• Yhdessä toimijat voivat vähentää ruoan kulutuksen 
ilmastopäästöjä.

• Kauppa muodostaa kysyntää ilmastoystävälliselle 
alkutuotannolle ja elintarviketeollisuudelle. 
Se tuuppaa kuluttajia kohti kestäviä valintoja.

• Kauppa edistää pakkaamisen innovaatioita, 
kiertotaloutta, kotimaista hiilensidontaa sekä 
uusiutuvan energian käyttöä. 



Toimitusketjun ilmastotyön 
teemat: aineisto
Neljästä teemasta on jokaisesta kolme sivua.
Sisältönä kunkin teeman

1) kuvaus ja esimerkit
2) elementit
3) nostot

Teemat
Elintarvikkeiden 

valmistus ja pakkaukset

Energian tuotanto Tutkimus ja kehitys

Elintarvikkeiden 
alkutuotanto



Kumppanuudet
Alkutuotannon kehittäjäorganisaatiot 
(Kotimainen) kompensoinnin tarjoaja
Tutkimuskumppani 
Vastuullisen hankinnan standardoija
Menekinedistämisen organisaatiot

Kauppa edistää alkutuotannon reilua siirtymää hiilineutraaliksi ja muilla tavoin kestäväksi ja luo samalla 
uusia mahdollisuuksia kotimaiselle tuotannolle.

Toimitusketju
Alkutuottaja
Riskien vähentäjät & 
tuotantotapastandardit 
(esim. Reilu kauppa, Rainforest 
Alliance, Global G.A.P.)
Kaupan hankintaorganisaatio

Ilmastovaikutus
Alkutuotannon päästöt 
vähenevät. Ne muodostavat 
valtaosan ruoan 
ilmastopäästöstä. 

Elintarvikkeiden valmistus 
ja pakkaukset Energian tuotanto Tutkimus ja kehitysElintarvikkeiden 

alkutuotanto

Kädenjälki
Ilmasto: Kauppa muodostaa kysyntää 
ilmastoystävälliselle alkutuotannolle 
ja hiilen sidonnalle
Muut teemat: Biodiversiteetti, ravinnekierto, 
maaperän hyvinvointi, sosiaalinen vastuu

Motivaatio
Kuluttajien toiveet. 
Alkutuotannon kehittyminen vähentää 
hankintaan liittyviä ilmastoriskejä, 
parantaa huoltovarmuutta ja muiden 
teemojen kautta korostuu esimerkiksi 
Itämeren hyvinvointi. 

+

Case-kuvaus:

Hot spots ja 
esimerkit:

Kaikkien tavarantoimittajien tuominen vastuullisuustyön piiriin, ravinnekierto ja biopolttoaineet. Kotimaisen kompensaation 
kehittäminen. Miten kotimaista tuotantoa kehitetään? Mistä tulevaisuuden kahvi tulee?



Vastuullisesti pöytään läheltä ja kaukaa

Miten kotimaista tuotantoa 
kehitetään? Mistä tulee 
tulevaisuuden kahvi?

Kotimaisen kompensaation 
kehittäminen osana 
alkutuotantoa

Kaikkien tavarantoimittajien 
tuominen vastuullisuustyön 
piiriin 

Biopolttoaineet ja 
ravinnekierto 

Vastuullisen hankinnan standardoija

Alkutuotannon 
kehittäjäorganisaatiot (Kotimainen) kompensoinnin tarjoaja

Tutkimuskumppani 

Menekinedistämisen 
organisaatiot

Päivittäistavarakauppa edistää alkutuotannon reilua siirtymää hiilineutraaliksi ja kestäväksi. Samalla se luo uusia 
mahdollisuuksia kotimaiselle tuotannolle.



Vastuullisesti pöytään läheltä ja kaukaa

• Alkutuotannossa muodostuu suurin osa elintarvikeketjun CO²-päästöistä.
• Alkutuotannon ilmastotyön välineitä ovat mm. sertifioinnit, standardit, ravinnekierron sulkeminen 

sekä biopolttoaineiden tuotanto ja käyttö.
• Hiilensidontaa ja kompensaatiota voidaan kehittää myös kotimaassa.



Kumppanuudet
Tutkimustoimija
Vastuullisen tuotannon standardoija
Pakkausalan organisaatiot

Toimitusketju
Elintarviketeollisuuden yritys
Pakkaaja
Logistiikan toimija

Ilmastovaikutus
Elintarvikkeiden valmistuksen, 
elintarvikepakkausten, kuljetusten, 
jätehuollon sekä hävikin 
muodostamat päästöt vähenevät.

Elintarvikkeiden valmistus 
ja pakkaukset Energian tuotanto Tutkimus ja kehitysElintarvikkeiden 

alkutuotanto

Kädenjälki
Ilmasto: Kauppa muodostaa kysyntää 
ilmastoystävälliselle 
elintarviketeollisuudelle ja tuuppaa 
kuluttajia kohti kestäviä valintoja. Kauppa 
saa aikaan pakkaamisen innovaatioita ja 
edistää kiertotaloutta. 
Muut teemat: Resurssitehokkuus, 
biodiversiteetti, tuotanto-olot

++

Motivaatio
Kuluttajien toiveet ja sisäänrakennettu 
ilmastoystävällisyys. Valikoiman 
säilyttäminen ja kasvattaminen.
Tuottajavastuu. Valikoimaan liittyvien 
ilmastoriskien hallinta.
Hävikin vähentäminen.

Kauppa vaikuttaa elintarvikkeiden valmistukseen, pakkaamiseen ja logistiikkaan 
tavoitteenaan hillitä ilmastovaikutuksia.Case-kuvaus:

Hot spots ja 
esimerkit:

Kotimaisen kasvisperäisen ruokavalion uudet tuotteet, kestävät omamerkkituotteet, elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumus, 
kierrätettävyyden kehittäminen, sivuvirtojen hyödyntäminen, hävikki- ja muut kiertotaloustuotteet, biokaasuratkaisut ja biokaasun 
tuottaminen ruokaketjussa, kysynnän ennakointi ja tiedonkulku läpi ketjun.



Vähemmän hukkaa ja hiiltä, enemmän hyvää lautasille
Päivittäistavarakauppa vaikuttaa elintarvikkeiden valmistukseen, pakkaamiseen ja logistiikkaan tavoitteenaan 
hillitä ilmastovaikutuksia. 

Kotimaisen kasvisperäisen 
ruokavalion uudet tuotteet

Tavarantoimittajien kannustaminen 
ja tukeminen ilmastotyössä.

Kestävät omamerkkituotteet

Elintarvikealan 
materiaalitehokkuuden sitoumus

Kierrätettävyyden kehittäminen, 
sivuvirtojen hyödyntäminen

Hävikki- ja muut kiertotaloustuotteet

Biokaasuratkaisut ja biokaasun 
tuottaminen ruokaketjussa

Kysynnän ennakointi ja tiedonkulku 
läpi ketjun

Vastuullisen 
tuotannon 
standardoija

TutkimustoimijaPakkausalan 
organisaatiot



Vähemmän hukkaa ja hiiltä, enemmän hyvää lautasille

• Kauppa kehittää omia toimintojaan ja kirittää myös elintarvikkeiden valmistajia ja pakkaajia 
kohti yhä kestävämpiä toimintatapoja.

• Yhteistyö tuote- ja pakkauskehityksessä sekä materiaalitehokkuuden sitoumus ovat esimerkkejä 
jo tehdystä yhteisestä työstä. Niillä on aikaansaatu esimerkiksi hävikki- ja kiertotaloustuotteita 
sekä kotimaisia innovaatioita kasvisruokavalioon.

• Tuotetiedon kulkua koko ketjun läpi kuluttajalle on vielä varaa kehittää esimerkiksi 
tuotteen ilmastovaikutuksen osalta.



Kumppanuudet
Biokaasun tuottajat 
Energiayhtiöt, verkkoyhtiöt
Teknologiatoimittajat

Toimitusketju
Kaupan yritykset
Alkutuotanto ja 
elintarvikkeiden valmistus
Logistiikkatoimijat

Motivaatio
Energiapoliittiset linjaukset.
Oman energian tuotannon ja oston 
väliset ratkaisut kaupassa.

Ilmastovaikutus
Päästöt vähenevät, kun 
siirrytään fossiilisista 
vähäpäästöisiin 
energianlähteisiin ja 
edistetään energiatehokkuutta. 

Elintarvikkeiden valmistus 
ja pakkaukset Energian tuotanto Tutkimus ja kehitysElintarvikkeiden 

alkutuotanto

Kädenjälki
Ilmasto: Kauppa muodostaa kysyntää ja 
tarjontaa uusiutuvalle energialle, mahdollistaa 
jouston sähköverkossa ja edistää biokaasun 
käyttöä logistiikassaan.
Muut teemat: Kaupan ostaman energian 
tuotantomuodot ja energiapolitiikan 
painopisteet, energiatehokkuuden ratkaisujen 
kehitys.

++ +

Ostamalla hiilipihiä energiaa kauppa muokkaa energiamarkkinoita ja tukee hiilestä irtautumista. 
Kauppa myös itse tuottaa uusiutuvaa sähköä verkkoon, kaukolämpöä alueelleen ja biokaasun raaka-ainetta.Case-kuvaus:

Hot spots ja 
esimerkit:

Siirtyminen kaupan ostoenergiassa fossiilisista uusiutuviin energianlähteisiin. Biokaasuratkaisut elintarvikkeiden valmistuksessa 
ja kuljetuksissa (biokaasun tuottaminen hävikistä ja käyttäminen ruokaketjussa voi muodostaa suljetun kierron), kauppa 
virtuaalivoimalaitoksena tasapainottamassa sähköverkkoa sekä kauppa energian tuottajana ja energiantuotannon omistajana.



Ilmastoystävällisen energian talkoot

Teknologiatoimittajat

Ostamalla hiilipihiä energiaa päivittäistavarakauppa muokkaa energiamarkkinoita ja tukee hiilestä irtautumista. 
Kauppa myös itse tuottaa uusiutuvaa sähköä verkkoon, kaukolämpöä alueelleen tai biokaasun raaka-ainetta.

Biokaasun tuottajat 

Energiayhtiöt, verkkoyhtiöt

Siirtyminen kaupan ostoenergiassa fossiilisista 
uusiutuviin energianlähteisiin. 

Biokaasuratkaisut elintarvikkeiden 
valmistuksessa ja kuljetuksissa 
(biokaasun tuottaminen hävikistä ja 
käyttäminen ruokaketjussa voi 
muodostaa suljetun kierron) 

Kauppa virtuaalivoimalaitoksena 
tasapainottamassa sähköverkkoa 
sekä kauppa energian tuottajana ja  
energiantuotannon omistajana



Ilmastoystävällisen energian talkoot

• Kauppa siirtyy fossiilisista uusiutuviin energianlähteisiin.
• Kauppa myös tuottaa uusiutuvaa energiaa ja biokaasun raaka-ainetta sekä tasapainottaa 

sähköverkon toimintaa.
• Elintarvikehävikistä voidaan tuottaa biokaasua ja käyttää sitä liikennepolttoaineena kaupan 

logistiikassa.



Kumppanuudet
Tutkimustoimijat
Teknologiakehittäjät
Vastuullisuuden standardoijat
Kansainvälinen ja Suomen 
standardoimisliitto

Toimitusketju
Alkutuottaja
Elintarviketeollisuuden yritys
Pakkaaja
Logistiikan toimija

Motivaatio
Kuluttajien toiveet & kilpailukyky. 
Yhteistyöllä löydetään parhaat 
käytännöt.
Tutkimus ja kehitys tuottavat 
ratkaisuja koko elintarvikealalle.

Ilmastovaikutus
Potentiaali ilmasto-
vaikutuksiin koko 
ruokaketjussa.

Elintarvikkeiden valmistus 
ja pakkaukset Energian tuotanto Tutkimus ja kehitysElintarvikkeiden 

alkutuotanto

Kädenjälki
Ilmasto: Kauppa tuottaa tietoa ja 
ilmastoystävällisiä ratkaisuja 
ruokaketjuun ja mahdollisesti sen 
ulkopuolelle.
Muut: Sosiaalinen vastuu, biodiversiteetti

++ +

Tutkimus- ja innovaatioyhteistyössä kauppa edistää ilmastotyön edellyttämän tietopohjan ja työkalujen 
kehittämistä koko ruokaketjulle ja kuluttajalle.Case-kuvaus:

Hot spots ja 
esimerkit:

Ilmastovaikutusten laskennan kehittäminen ja yhteiset käytännöt, ulkomaisten tavarantoimittajien auditointikäytännöt, toimitusketjun 
kehitys kuljetuksen päästöjen ja hävikin vähentämiseksi sekä kompensaatio kotimaassa ja ulkomailla. Kiertotalous ja sivuvirtojen
hyödyntäminen. Tietoa jakamalla kädenjälkeä voi entisestään kasvattaa!



Kehityksen aallonharjalla
Tutkimus- ja innovaatioyhteistyössä kauppa edistää ilmastotyön edellyttämän tietopohjan ja työkalujen kehittämistä 
koko ruokaketjulle ja kuluttajalle.

Vastuullisuuden 
standardoijat

Tietoa jakamalla kädenjälkeä 
voi entisestään kasvattaa!

Kompensaatio kotimaassa 
ja ulkomailla

Ilmastovaikutusten laskennan 
kehittäminen ja yhteiset 
käytännöt

Ulkomaisten tavarantoimittajien 
auditointikäytännöt

Toimitusketjun kehitys 
kuljetuksen päästöjen ja 
hävikin vähentämiseksi 

Kiertotalous ja sivuvirtojen 
hyödyntäminen 

Tutkimustoimijat
Teknologiakehittäjät



Kehityksen aallonharjalla

• Vaikuttava ilmastotyö tarvitsee tutkimusta ja innovaatioita.
• Koko toimialan yhteistyö on arvokkaimmillaan laajoissa kysymyksissä, joissa on paljon 

ristikkäisriippuvuuksia ja rajapintoja. Tällaisia löytyy ilmastotyöstä!
• Onnistumisia on saavutettu yhteisellä tiekarttatyöllä hävikin vähentämisessä. Työn alla on 

elintarvikkeiden ympäristöjalanjäljen yhtenäisten laskentamenetelmien kehittäminen.



Kehittämisen tavoitteet ja työkalut 
sekä odotukset päättäjille



Kaupan tavoitteet ilmastoyhteistyölle
Pariisin ilmastosopimukseen ja tieteeseen perustuva tavoite: Tulevaisuus, jossa ilmaston 
lämpeneminen rajoittuu 1,5 asteeseen. 

Kansallinen tavoite: Koko elintarvikealan ilmastotyön tukeminen, jotta saavutetaan kansallinen 
tavoite hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä.

Kattavuustavoite: Tekojen vaikuttavuus koko elintarvikealalla, mukaan lukien maahantuonti. 
Päästöjä ei siirretä naapuritoimialalle tai tuontimaihin. 

Tavoite lisätä tietoa ja osaamista: Tuotetaan tutkimuksen ja kehityksen avulla tietoa ja 
osaamista koko elintarvikealalle. Ilmaston kannalta on tärkeää kerätä, analysoida ja 
hyödyntää tietoa tehokkaista toimintatavoista ja toiminnan ympäristövaikutuksista.

Tavoite parantaa elintarvikealan kilpailukykyä: Elintarvikealan kilpailukyvyn parantaminen 
ruoan kulutuksen ilmastojalanjälkeä pienennettäessä. Näin vähennetään yritystoiminnan riskejä, 
lisätään tehokkuutta ja tuodaan tietoa alan ilmastovaikutuksista kaikkien hyödynnettäväksi.
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Työkalut toimitusketjussa

Tiedon tuottaminen, hallinta ja rikastuttaminen
Helposti vertailtava tuotetieto 

kulkee läpi ruokaketjun 
ja sitä hyödynnetään tuotekehityksessä.

Hiilen sidonta ja kompensaatio
Kompensointimarkkinoita kehitetään yhdessä 

esimerkiksi panostamalla 
hiilen sidontaan alkutuotannossa.

Tilaus-toimitusprosessin ja logistiikan optimointi 
Hukkaa vältetään parhaiten, kun resurssitehokas 

tuotanto ja hiilipihi logistiikka vastaavat täsmällisesti 
kuluttajien tarpeeseen.

Vapaaehtoisten sitoumusten aktiivinen 
hyödyntäminen

Hyödynnetään esimerkiksi elintarvikealan 
materiaalitehokkuuden sitoumusta, green dealeja 

sekä yhteiskuntavastuusitoumuksia, 
kuten Sitoumus2050.



Mitä toivomme päättäjiltä?
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Politiikan yhteensopivuus ja ennakoitavuus investointiympäristössä mahdollistavat elintarvikealan yritysten investoinnit 
ilmastotekoihin ja alan etenemisen kohti tavoitetta Suomen hiilineutraaliudesta vuonna 2035.

Laaja näkökulma ja kokonaisvaltaisuus lainsäädäntötyössä mahdollistavat ilmastoteot, joilla on paras 
kokonaisvaikuttavuus – viheliäisessä ongelmassa tarvitaan koko elintarvikeketjun toimia.

Julkiset hankinnat luovat osaltaan kysyntää ja merkittävää markkinapotentiaalia ilmaston kannalta hyville tuotteille ja 
palveluille. 

Julkinen rahoitus on tutkimuksessa ja kehityksessä avainasemassa mm. kehitettäessä yleiset standardit ja ohjeet 
kattavan, avoimen ja laadukkaan hiilijalanjälkitiedon tuottamiselle elintarvikeketjussa.

Julkisen vallan tuki yritysten kilpailukyvylle ja yritysten markkinaehtoinen toiminta luovat edellytyksiä hiilineutraalien 
tuotteiden, palvelujen ja energiaratkaisujen kysynnän kasvulle. §



Yhteenveto raportista Päivittäistavarakaupan ilmastovaikutusten ja niiden hallintakeinojen kuvaaminen ja viestintä 
Osa 1: Toimitusketjun yhteistyö 
Mari Saario, Ulla Värre, Matti Pousi, Tommi Lampikoski ja Ringa Sirppiniemi / Gaia Consulting 2021 

Ota yhteyttä:
Ilkka Nieminen, Päivittäistavarakauppa ry

etunimi.sukunimi@pty.fi
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