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Nu behövs satsningar på hållbar utveckling: 

Inhemsk mat, trä och energi starkare med i kommunernas upphandling 

 

I jord- och skogsbrukets produktions-, förädlings och distributionskedja finns närmare 400 000 

arbetsplatser. Kommunernas upphandlingsbeslut har stor inverkan på hur dessa jobb kan bevaras och 

hur nya jobb kan födas. Användningen av inhemska råvaror gagnar avsevärt den lokala och nationella 

ekonomin, sysselsättningen och industrins tillväxt och utveckling. Mat och skog är en stark del av den 

finländska kulturen och identiteten. Den offentliga sektorn har en fantastisk möjlighet att främja 

finländsk och lokal kultur samt regional ekonomi, jordbruk och livsmedelsproduktion, skogsbruk och 

inhemsk energi. Nu är det dags att tillsammans få in inhemska råvaror i kommuninvånarnas tjänster. 

 

I offentliga upphandlingar måste man rikta allt mer uppmärksamhet på produkters och tjänsters 

kvalitet vid sidan av ekonomiska parametrar, det vill säga reda pengar. Fastän inhemskt ursprung i sig 

inte kan vara ett kriterium enligt upphandlingslagen, kan man i offentliga upphandlingar betona sådana 

kvalitetskriterier, där den finländska produktionen är stark. I upphandlingar ska den ekonomiska 

helheten vara det avgörande. Av finländarna vill nio av tio att det i offentliga upphandlingar borde 

köpas in mera finländska produkter och tjänster. 

 

Den kommunala måltidsservicen har en enorm inverkan på folkhälsan, kulturen och 

regionalekonomin. Därför är det viktigt att gemensamt komma överens om hur och hurudan mat som 

upphandlas till kommunerna. Den inhemska maten bör synas allt oftare i kommunens måltidsservice, 

t.ex. på daghemmens matsedlar. Andelen inhemsk mat behöver ökas och matens ursprung behöver 

tydligt framkomma. Det är inte rätt att de kommunala kökens måltidsgäster serveras mat, som inte ens 

är laglig att producera i Finland. Den finländska maten produceras enligt avsevärt striktare 

produktionskrav än på EU-nivå. Ribban för matens renhet, livsmedelssäkerhet och djurens välmående 

har vi i Finland lagt högt. Vi är befriade från salmonella, produktionsdjur ges antibiotika enbart för att 

behandla sjukdomar, våra grisar har knorr och användningen av växtskyddsmedel är mycket låg tack 

vare vårt arktiska klimat och stränga produktionskrav. Över 80 procent av finländarna vill känna till 

ursprunget av den mat som serveras inom måltidsservicen. 

 

I det kommunala byggandet är det ansvarsfullt att stöda byggande av inhemsk träråvara. Genom 

byggande i trä främjar kommunen hållbar utveckling och stöder bl.a. klimatmålen. Träbyggnationer 

binder kol i motsats till konkurrerande material.    

Närproducerad energi får penningströmmar från tätorternas närvärme att cirkulera i kommunens 

regionekonomi fyra till fem gånger innan pengarna flyter över kommungränsen. Värme producerad av 

bioenergi är oftast förmånligare för användaren än värme producerad med importbränsle. Genom att 

betala för energi som har införskaffats utanför kommunen och ekonomiområdet förs pengar bort från 

kommunområdets ekonomiska kretslopp, ofta långt bort till oljefabrikernas eller stenkolsgruvornas 
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ägare.   

 

Vi vädjar starkt till er om att främja finländska råvaror och närtjänster genom alla tillbudstående medel. 

Låt oss tillsammans lyfta och få Finland och den finländska landsbygden att blomma ut.    

 

Som hjälp för ert upphandlingsarbete vill vi ge er denna hustavla som innehåller exempel för 

måltidstjänsterna. 

 

Tack för att ni väljer inhemskt! 

Finländska jordbrukare och skogsägare 
 


