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Ruokajärjestelmän kestävyydestä 

• Pitkä aikajänne, kantokyky, hyvinvointi 
• Sosiaalinen, taloudellinen ja 

ympäristöulottuvuus 
• Myös ristiriitaisia tavoitteita 
• Kaikkien asia, neuvotteluprosessi 

 

 



Vaihtoehtoisia ruokaketjuja  

• tuottajatorit 
• suoramyynti 
• kumppanuusmaa-

talous  
• kuluttajaosuuskunnat 

(ruokapiirit) 
• erikoisruokakauppa 

 
 

• luomu 
• reilu kauppa 
• alkuperämerkinnät 

 



“ [Researchers] conceptualize 
alternative food networks in relation to 
rural and regional development […]and 
as an ecological and social vision and 
discourse embracing environmental 
awareness and progressive social goals 
[…]” (Jarosz 2008) 

 

 



“Recovering a sense of morality […] is 
arguably one of the important emerging 
characteristics of alternative food 
networks.” (Sage 2003) 

 

 



“… ‘shortening’ of relations between 
food production and locality 
[…]towards more environmentally 
sustainable modes of production.” 
(Renting et al. 2003) 
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Vaihtoehtoisten ruokaketjujen piirteitä 
kirjallisuudessa 
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kestävyys-
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Mahdollisia suoria 
kestävyysvaikutuksia 

• Ympäristöystävällisemmän tuotannon vaatimus - hyödyt 
ympäristölle 

• Käsityövaltainen tuotanto - työllisyysvaikutukset 
• Lyhyempi fyysinen etäisyys – pienemmät kuljetukseen 

liittyvät päästöt 
• Lyhyempi arvoketju – suurempi osuus hinnasta 

tuottajalle 
• Lyhyempi ’henkinen’ etäisyys – kuluttajan kohtaaminen 

kannustaa tuottajaa vastuullisuuteen 
• Riskien jakaminen – tuottajien parempi toimeentulo 



Mutta kritiikkiä seuraavista 

• Ei välttämättä toteudu  
• Sekoittuminen 
• Kolikon toinen puoli 
• Olennaisuus 
• Puuttuvat palikat 
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Epäsuorat vaikutukset 

• Tietoisuuden lisääntyminen 
• Signaalit muille toimijoille 

 



Lopuksi 

• Monia eri muotoja, eri piirteiden yhdistelmiä  
• Mitä tavoittelemme?  
• Piirteiden kautta tarkastelu, tietty kriittisyys  
• Jos halutaan tiettyjä vaikutuksia, mitkä ovat 

parhaat strategiat tähän? 
• Voiko olemassa olevaa parantaa tai kehittää?  

 



Kiitos! 
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