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Suurin osa kulufuksen ympiiristOvaikutuksista tulee kolmelta osa-alueelta: asumisesta, liikkumisesta ja
ruokailusta. Ruokailun merkitys suomalaisen kuluttajan ympiiristdvaikutuksissa on keskeinen, sillii reilu
kolmasosa suomalaisenkuluttajan kaikista ympiiristOvaikutuksistaaiheutuu ruuasta. Mahdollisuuksia pienentiiii
ruokailun ympiiristdvaikutuksia pohdittiin ympiiristdministeriOnjfiestiimissii Suomen Kestiiviin kulufuksen ja
tuotannon ohjelman uudistamisprosessiin liittyvisse asianfuntijatyOpajoissa.Tiimiin tutkimuksen taustalla on
tyti'pajoissa syntynyt ehdotus siita, ettii ruokailun ympiiristovaikutukset huomioitaisiin Valtion
ravitsemusneuvottelukunnan lautasmallissa. Raaka-ainevalinnat ovat ratkaisevassa roolissa ruokailun
ympiiristcivaikutusten muodostumisessa, sillti raaka-aineet ovat aterioiden tiirkeimmiit kuormituslehteet.
Ravitsemussuosituksistatutun lautasmallin mukaisen aterian eri osien sisiillii voidaan tehdii ympiiristcimydtiiisiii
ruokavalintoja ilman, ettii aterian ravintoarvo tai tasapainokiirsii.
Tiissii tutkimuksessa ympdristdmydtdisiii ruokavalintoja tarkastellaan kuluttajan niikdkulmasta. Tutkimuksen
tavoitteena on selvittiia, minkiilaisia kdsityksia kuluttajilla on ympdristdmydtiiisistii ruokavalinnoista ja miten
kuluttajat suhtautuvatympiiristOlautasmalleihin,jotka ottavat huomioon ravinnon terveysvaikutustenohella myds
ruuan ympiiristdvaikutukset. Tutkimuskysymysten avulla pyritiiiin muodostamaankiisitys myds siitii, voisivatko
ympiiristdlautasmallit edistiiii ympiiristdmy0teisten ruokavalintojen toteutumista tavallisen kuluttajan
arkieliimtissii. Tutkimuksen on tarkoitus tuottaa Valtion ravitsemusneuvottelukunnallesuuntaa antavaatietoa siite,
minklilaisia ennakkokiisityksiii kuluttajilla on ympiiristOmydtiiiseen ruokavalioon liinyen ja, minkalaisia
niikemyksiii ruokavalintojen ympiiristdvaikutusten htromioiminen lautasmalleissaheriittiiii kuluttajissa. Tutkimus
on luonteeltaan laadullinen tutkimus. Tutkimuksen aineisto kerettiin haastattelemallakuluttaiia kolmessa
ryhmiihaastattelussa.Aineiston analysoinnissakiiytettiin apunateemoittelua.
Haastateltavatsuhtautuivatympiiristdmy6tdisiin ruokavalintoihin ja ympiirist0lautasmalleihin varsin mydnteisesti,
mutta ympiiristdmyOtiiisetruokavalinnat heriittiviit myOs ristiriitaisuuden ja hiimmennyksen tunteita. Vanhemmat
ja nuoremmat kuluttajat myds hahmottivat ymp6ristdmydtiiiset ruokavalinnat jossain miiiirin eri tavoin.
Haastateltavat kokivat kuluttajien ruokavalinnat merkityksellisiksi ruokailuun liittyvien ympiiristovaikutusten
pienenttimisesse, mutta tunsivat erilaisten tekijdiden ohjaavan ja rajoittavan valintoja. Haastatteluaineiston
perusteella voidaan muodostaa k?isitystoimintaympdristdstii, jossa erilaiset rakenteet luovat puitteet kuluttajien
kayttayrymiselle. Ympiirist0lautasmallit koettiin hyviiksi keinoksi listitii kuluttajien tietoisuutta ruokavalintojen
merkityksestii ilmastonmuutoksen hillitsemisessd ja muiden haitallisten ympiiristdvaikutusten vihentiimisessii.
Ympiiristdmy0tiiisten ruokavalintojen yleistymista ei kuitenkaan voida jeftea yksinomaan kuluttajien valintojen
varaan, vaan yhteiskunnan eri tahojen muodostama tukiverkosto ympiiristdlautasmalleille koettiin esisijaisen
terkeaksi. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyddynteii ympiiristtilautasmallien suunnitteluprosessissasekii muissa
yhteyksissii,joissa kehitetiiiin keinoja viestiii ruokavalintojen ympiiristOvaikutuksistakuluttajille.
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