VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN / SIIRTYMINEN REILUN KAUPAN
TUOTTEIDEN KÄYTTÖÖN LOPEN KUNNASSA
Kunnanhallitus 11.2.2019 (§ 38):
Valtuutettu Satu Pirttilä on valtuuston kokouksessa 13.11.2017 (§ 69) jättänyt
kirjallisen aloitteen koskien siirtymistä Reilun kaupan tuotteiden käyttöön kunnassa. Kunnanhallitus on 27.11.2017 (§ 300) antanut aloitteen hallintopäällikön
valmisteltavaksi.
Valtuustoaloitteessa Satu Pirttilä esittää, että Lopen kunta siirtyisi käyttämään
Reilun kaupan tuotteita seuraavissa tuoteryhmissä: kahvi ja tee. Satu Pirttilä
toteaa, että reilun kaupan ansiosta kehitysmaiden viljelijät ja työntekijät saavat
mahdollisuuden parantaa toimentuloaan sekä päättää itse omasta tulevaisuudestaan. Kuluttajalle Reilu kauppa tarjoaa yksinkertaisen tavan vähentää
globaalia köyhyyttä ja vaikuttaa myönteisesti kehitysmaiden ihmisten elämään
arkisten valintojen kautta.
Lopen kunnassa tarjottava kahvi ja tee ostetaan pääosin Kespron valikoimasta.
Kespro on valikoitunut myös näiden tuotteiden osalta kunnan ruokapalvelun
toimittajaksi Kuntahankintojen puitesopimuksen myötä. Lisäksi kahvituotteita
ostetaan Selecta-kahviautomaatteja varten kyseisten laitteiden nykyiseltä
toimittajalta JOBMeal Oy:ltä.
Kunnassa vuosittain käytetyn kahvin kokonaismäärästä yli 90 % ostetaan kahvipaketteina Kesprolta. Kahvipaketteina ostettava kahvi on Meiran valmistamaa
KultaKatriinaa. Kahvin vaihtaminen Kespron valikoimassa olevaan Reilun
kaupan vastaavanlaatuiseen ja -makuiseen kahviin nostaisi kahvin hankintakustannuksia tällä hetkellä 27 %. Kahviautomaateissa käytetään sen sijaan
Pauligin valmistamaa JuhlaMokka-laatuista kahvia. Mikäli kahvi vaihdettaisiin
Reilun kaupan kahviin, hankintahinta alenisi tällä hetkellä noin 8 %, mutta on
todennäköistä, että kahvin maku ja laatu heikkenisivät, koska tarjolla oleva
Reilun kaupan kahvi ei ole laadultaan yhtä tasokasta kuin tällä hetkellä käytössä olevan Pauligin. Tässä yhteydessä on todettava, että kahvin hintaa on
vaikea verrata täsmällisesti, koska sen maailman markkinahinta ja siten myyntihinta vaihtelevat voimakkaasti kausittain.
Tee, jonka ruokapalvelu hankkii Kespron kautta kunnan käyttöön, on UTZsertifioitu tuote. UTZ Certified on maailmanlaajuinen sertifiointiohjelma, joka varmistaa ja todentaa vastuullisen tuotantotavan tiloilta lähtien. Sertifioinnin edellyttämän ohjeistuksen mukaiset viljelymenetelmät parantavat sadon laatua ja
nostavat tilojen tuottavuutta. Näitä keinoja ovat mm. lannoitteiden, veden ja
energian asianmukaista ja säästeliästä käyttöä, lapsien koulunkäynnin edistämistä sekä työolojen, työoikeuksien, majoituksen ja terveydenhuollon edistämistä viljelyalueilla. Suurempi ja laadukkaampi sato yhdessä sertifioiduista tuotteista maksetun lisäkorvauksen kanssa nostaa viljelijöiden saamia tuloja. Mikäli
tee vaihdettaisiin Kespron valikoimassa tarjolla olevaan Reilun kaupan teehen,
sen hankintahinta nousisi 450 %.
Edellä kuvatut seikat puoltavat Lopen kunnan pitäytymistä nykyisissä kahvi- ja
teevalinnoissa. Kahvin ja teen vaihtaminen Reilun kaupan tuotteiksi kasvattaisi
tällä hetkellä kohtuuttomasti hankintakustannuksia.
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