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Tervetuliaissanat seminaarin osallistujille 
 

Mitro Repo 
 

 
Kuluttajien aseman ja oikeuksien sekä kuluttajansuojan edistäminen ovat Euroopan 
unionin keskeisiä arvoja. EU ajaa näitä arvoja usealla eri politiikan alalla, ei vain pe-
rinteisen kuluttajapolitiikan kautta. Tästä syystä myös ruokapolitiikka on tärkeä osa 
EU:n kuluttajapolitiikkaa.  
 
Ruokaan liittyvien kysymysten tärkeys näkyy Euroopan parlamentissa muun muassa 
siinä, että vaikka elintarvikkeita koskevat asiat ovat ympäristö- ja kansanterveysasioi-
ta sekä elintarvikkeiden turvallisuutta käsittelevän ENVI-valiokunnan vastuulla, an-
taa esimerkiksi sisämarkkina- ja kuluttajansuoja-asioita käsittelevä IMCO-valiokunta 
verrattain usein lausuntonsa elintarvikkeisiin liittyvistä asioista, kuten tarjontaketjun 
toimivuudesta tai tuotteiden turvallisuudesta. 
 
Tavoitteena turvalliset ja korkealaatuiset elintarvikkeet 
 
EU:n keskeisenä tavoitteena on tarjota turvallisia ja korkealaatuisia elintarvikkeita 
kaikille eurooppalaisille kuluttajille kuluttajan elintasosta riippumatta.  
 
Ruokaturvan osalta on tärkeää, että EU-alueelle tuotavat elintarvikkeet ovat laadul-
taan vähintään "yhtä hyviä kuin" kuin EU:ssa tuotetut. Käytännössä tämä tarkoittaa 
sitä, että EU:n ulkopuolella toimivien tuottajien tulee noudattaa samoja kuluttajien 
terveyttä, elintarvikkeiden turvallisuutta ja eläinten hyvinvointia koskevia sääntöjä 
kuin EU-tuottajienkin. 
 
Ruokaturvallisuuteen liittyen EU:n tavoitteena on selkeyttää elintarvikkeista annetta-
via tietoja sekä tehdä pakkausmerkinnöistä aiempaa helppolukuisempia ja ymmärret-
tävämpiä. 
 
S&D-ryhmä puolustaa kuluttajien asemaa  
 
Euroopan parlamentin Sosialistien ja demokraattien ryhmän keskeinen tavoite on 
kaikilla politiikan aloilla puolustaa ensisijaisesti kuluttajien asemaa ja oikeuksia. 
Ruokapolitiikassa parlamentin S&D-ryhmä pyrkii löytämään konkreettisia keinoja, 
joilla kuluttajille voitaisiin tiedottaa parhaalla mahdollisella tavalla esimerkiksi ruo-
kien koostumuksesta ja energiasisällöstä sekä estää kuluttajien johtaminen harhaan 
katteettomilla terveysväittämillä.  
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S&D-ryhmän tavoitteena on, että alkuperämaan lisäksi elintarvikkeista kävisi selke-
ästi ilmi kuinka paljon tuotteet sisältävät sokeria ja suolaa. Tai sisältävätkö ne trans-
rasvoja tai palmuöljyä. Selkeillä merkinnöillä kansalaisia pyritään auttamaan terveel-
listen ruokavalintojen tekemisessä. 
 
Olemme myös konkreettisesti edenneet tällä saralla. Olemme saaneet parlamentin, 
komission ja neuvoston kanssa käydyissä neuvotteluissa läpi muun muassa pakkaus-
ten helppolukuisuuteen liittyviä asioita. Kuten sen, että jatkossa pakkausmerkintöiden 
tekstikokoon on kiinnitettävä aiempaa enemmän huomiota. 
 
S&D-ryhmä haluaa kiinnittää myös erityistä huomiota haavoittuvassa asemassa ole-
vien kuluttajien asemaan. Ruokaan liittyvissä asioissa erityisen haavoittuvia ovat al-
lergikot, sillä pahimmillaan harhaanjohtavat, monitulkintaiset tai puutteelliset pak-
kausmerkinnät voivat aiheuttaa jopa hengenvaaran allergisille kuluttajille. Lisäksi 
tuotteiden sisältöä tai niiden sokerittomuutta koskevat tiedot ovat erittäin tärkeitä 
esimerkiksi diabeetikoille ja paino-ongelmista kärsiville henkilöille. 
 
Pakkausmerkintöjen lisäksi Euroopan parlamentti on käsitellyt useissa eri yhteyksissä 
ruoan niukkuutta ja elintarvikehävikkiä. Myös oma poliittinen ryhmäni kantaa huolta 
ympäristöstä ja ruoan tarpeettomasta tuhlauksesta. Tähän liittyen olen itse vastannut 
S&D-ryhmän kannanmuodostuksesta lausunnossa, jossa keskityttiin miten tarpeetto-
maan ruokahävikkiin voitaisiin puuttua EU-tasolla. 
 
Lopuksi 
 
Toiveenani on, etteivät pienet tuottajat jäisi suurten monikansallisten yritysten jalkoi-
hin, ja että näkisimme enemmän suomalaisia elintarvikkeita eurooppalaisilla markki-
noilla. Uskon, että erilaisten EU-hankkeiden kautta tähänkin haasteeseen saadaan 
vastattua, sillä osaamistahan meiltä Suomesta löytyy! 
 
Näillä ajatuksilla haluan toivottaa Teidät kaikki tervetulleiksi tähän seminaariin! Oh-
jelman mukaan meillä on tarjolla paljon mielenkiintoisia elintarvikkeisiin, ravitse-
mukseen ja ruokakulttuuriin liittyviä alustuksia sekä toivottavasti alustusten jälkeen 
paljon vilkasta keskustelua. Itse toivon, että voisimme yhdessä myös pohtia, miten 
voimme tuoda EU:n lähemmäksi ihmistä, lisätä arkisten asioiden arvostusta EU:ssa 
sekä muuttaa poliittista kulttuuria ymmärrettävämmäksi. 
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Palkaton kotityö hyvinvoinnin osana 
Ateriat itse tehden vai ostaen? 

 

Kristiina Aalto 
 
 
Palkaton kotityö 
 
Kotitalouksien palkaton työ1 oman kotitalouden hyvinvoinnin edistämiseksi jää pää-
osin kansantalouden tilinpidon ja BKT:n ulkopuolelle. Tästä syystä kotitaloustuotan-
non merkitys taloudessa ja kulutusmahdollisuuksien lisääjänä on jäänyt vaille huo-
miota.  
 
Kotitalouksien palkattomalla työllä on kuitenkin suuri merkitys niin kotitalouksien 
hyvinvointiin kuin kulutukseenkin. Esimerkiksi vuonna 2009 BKT:n ulkopuolisen 
kotituotannon arvo oli 70,1 miljardia euroa. 
 
Palkattoman kotityön osuus BKT:sta on pysytellyt vuosien 2001–2009 välisenä aika-
na noin 39 prosentissa, mutta vuoden 2009 virallisen talouden supistumisen johdosta 
sen osuus nousi 41 prosenttiin. Itse tuotettujen palvelujen arvon ottaminen huomioon 
olisi kasvattanut kotitalouksien kulutusta 53 prosentilla.  
 
Tärkeimmät ja arvoltaan merkityksellisimmät kotitaloustuotannon tehtävät liittyvät 
asumispalvelujen sekä aterioiden ja välipalojen tuottamiseen. Vuonna 2009 asumi-
seen liittyvien palvelujen arvonlisäys oli 36,5 miljardia euroa, mikä on keskimäärin 
taloutta kohden noin 1 200 euroa kuukaudessa. Aterioiden tuotannon arvo oli 20,7 
miljardia euroa, kotitaloutta kohden 750 euroa kuukaudessa. Kaupassakäynteihin 
käytetyn ajan ja matkakustannusten kokonaisarvo oli runsaat 12 miljardia euroa, mikä 
tekee keskimäärin 400 euroa kotitaloutta kohden kuukaudessa.  
 
Kotitalouden elämänvaiheen merkitys 
 
Kotitaloustuotannon arvo vaihtelee eri elämänvaiheissa. Yksin asuvien ja pariskunti-
en talouksista se oli suurin eläkeikäisillä pariskunnilla, joilla tuotannon bruttoarvon-
lisäys oli runsaat 46 700 euroa vuonna 2009 (noin 3 900 euroa kuukaudessa) taloutta 
kohden. Kahden huoltajan lapsiperheissä tuotannon arvo oli tätäkin suurempi. Pikku-
lapsiperheissä lastenhoito nosti tuotannon arvon 55 700 euroon (4 600 euroa kuukau-
                                                 
1 Palkaton tuotanto tarkoittaa yksilöiden/kotitalouksien omaan kulutukseensa tuottamia palveluita, joille ei muodostu 
markkinahintaa, koska ne kulutetaan samassa talousyksikössä, missä ne tuotetaankin. Palkattoman tuotannon arvo sisäl-
tää työajan arvon lisäksi kotitaloustuotantoon liittyvän kiinteän pääoman kulumisen ja tarvittavat raaka-aineet. Palkat-
toman tuotantoon luetaan vain sellaiset palvelut ja kotityöt, jotka voidaan ulkoistaa. 
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dessa), vaikka summasta on vähennetty julkisen sektorin maksamia kotihoidontukia 
ja vanhempainrahoja noin 3 000 euroa taloutta kohden. Kouluikäisten lasten perheis-
sä tuotannon arvo oli lähes yhtä korkea, 50 000 euroa vuodessa (4 100 euroa kuukau-
dessa) taloutta kohden.  
 
Ateriat itse tehden vai ostaen? 
 
Kotitaloustuotannon korvaaminen ostopalveluilla on yleisintä aterioiden ja välipalo-
jen hankinnassa. Kahden huoltajan lapsiperheillä niiden osuus on noin kolmannes itse 
tuotettujen aterioiden arvosta ja alle 45-vuotiailla yksin asuvilla noin puolet. Ostopal-
veluiden osuus on pienin eläkeikäisillä, vain noin kymmenesosa (kuviot 1 ja 2). 
 

 
 
Kuvio 1. Itse valmistettujen aterioiden ja välipalojen arvo 2009 
 

 
 
Kuvio 2. Valmisruoat ja ulkona syönti 2009 
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Tutkimusten mukaan nuorimmat, alle 45-vuotiaitten taloudet, ovat valmiimpia ul-
koistamaan kotityötä kuin vanhemmat ikäluokat. Lyhyellä aikavälillä on kuitenkin 
luultavaa, että kotitaloustuotannon määrä kasvaa. Tämä johtuu eläkeläisten määrän 
kasvusta ja siitä, että he tekevät runsaasti kotityötä ja vapaaehtoistyötä. Vapaaehtois-
työn suuri osuus erityisesti lapsiperheissä ja eläkeikäisten talouksissa osoittaa sen 
merkityksen myös sosiaalisen hyvinvoinnin lisääjänä. 
 
Lähteet 
 
Varjonen, J. & Aalto, K. 2013. Kotitalouksien palkaton tuotanto ja sen muutokset 
2001–2009. Kuluttajatutkimuskeskus. Työselosteita ja esitelmiä: 145. 
 
Varjonen, J. & Aalto, K. 2010. Kotitalouksien palkaton tuotanto ja ostopalvelujen 
käyttö. Kuluttajatutkimuskeskus. Julkaisuja 2/2010. 
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Ammattikorkeakoulu kilpailukykyä kehittämässä 
Esimerkkinä EU:n rahoittama Future Food -hanke 

 

Anja-Riitta Keinänen 
 
 
Elintarvikealan kilpailukyvyn haasteet ja kehittämispotentiaali 
 
Elintarvikeala on merkittävä toimiala ja työllistäjä Euroopassa ja Suomessa. Elintar-
viketeollisuus on Euroopassa teollisuuden aloista suurin ja neljänneksi suurin Suo-
messa. Koko elintarvikeketju eli ruoan tie maatiloilta elintarviketehtaan ja kau-
pan/suurkeittiön kautta kuluttajalle työllistää Suomessa noin 300 000 henkilöä eli 12 
prosenttia työssä olevista työikäisistä. 
 
Suomessa on noin 3 000 elintarvikeyritystä, joista 73 prosenttia on alle viiden henki-
lön yrityksiä. Kolmasosa yrityksistä on leipomoita ja 16 prosenttia vihanneksien, 
marjojen, hedelmien jalostusta, 14 prosenttia teurastusta ja lihanjalostusta sekä 11 
prosenttia kalanjalostusta harjoittavia yrityksiä. 
 
On havaittu, että pienillä yrityksillä on niukalti voimavaroja kehittämiseen, koska re-
surssit kuluvat päivittäisiin tuotantotoimiin ja lainsäädännön velvoitteiden täyttämi-
seen. Toisaalta erikoistumismahdollisuuksia ei ole tehokkaasti hyödynnetty. Uinuvaa 
kehittämispotentiaalia löytyy erityisesti Suomen puhtaasta luonnosta ja sen ainutlaa-
tuisista raaka-aineista. 
 
Elintarvikeyritysten verkostot ovat kehittyneet lähimpiin toiminnallisiin kumppanei-
hin. Yhteistyötä tehdään raaka-aineiden toimittajien, muihin elintarvikeyrityksien se-
kä kuljetuksen ja jakelunsuuntaan. Tulevaisuudessa haasteena ovat yhteistyön ja ver-
koston laajentaminen loppukäyttäjiin, kuluttajiin sekä jatkojalostajiin, ravitsemispal-
veluyrityksiin ja kaupan alalle. Nämä kumppanit tuottavat kuluttaja- ja tuoteinnovaa-
tioita ja avaavat markkinointikanavia. 
 
Kilpailu ja sen haasteet on tunnistettu elintarvikealalla. Kolme neljäsosaa elintarvi-
keyrityksistä kokee, että niiden tuotteilla on kilpailijoita ja kolmasosa yrityksistä nä-
kee tarvetta kilpailla hinnalla. Yli puolet yrityksistä toteaa, että tuotteita on helppo 
jäljitellä tai korvata kilpailevilla tuotteilla ja jopa neljäsosa kokee kilpailun uhkaavan 
yritystä. 
 



11 
 

Elintarvikeyritykset ovat nimenneet useita kehittämiskohteita kilpailukykynsä paran-
tamiseksi. Tärkeimpiä niistä ovat kustannustehokkuus, tuoteturvallisuus, markkinat 
sekä yhteistyöverkoston laajentaminen. Huomattavaa kuitenkin on, että jopa 
60 prosenttia elintarvikeyrityksistä nimesi uusien tuotteiden kehittämisen kehittämis-
kohteekseen.  
 
Ammattikorkeakoulu työelämän kehittäjänä 
 
Ammattikorkeakoulu toimii yritysten kilpailukyvyn kehittäjänä perustehtäviensä, 
ammatillinen korkeakoulutuksen ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan kautta. 
Koulutus kehittää osaamista ja yritysten henkilöstövoimavaroja. Savonia-ammatti-
korkeakoulu on valinnut toimintatavakseen OIS-mallin (Open Innovation Space), jol-
le tyypillistä on avoimet oppimisympäristöt, työelämälähtöisyys, monialaisuus ja 
käyttäjälähtöisyys sekä soveltavuus eli teorian ja käytännön kohtaaminen. Savonia 
antaa paitsi tutkintoon johtavaa restonomi-koulutusta (nuoriso- ja aikuiskoulutus, 
ylempi amk) myös työelämän koulutuspalveluja. 
 
Savonian tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta tuottaa monialaisesti työelämä-
palveluja (kuvio 1). Alkutuotanto ja elintarvikkeet -painoala tekee yhteistyötä elintar-
vikeketjun yritysten ja organisaatioiden kanssa tutkimus- ja kehityshankkeissa. Pai-
noala tuottaa elintarvikeyrityksille tuotekehitys- ja kuluttajatutkimuspalveluja.     
 

 
 
Kuvio 1. Savonia-ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoiminta ja painoalat 
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On havaittu, että elintarvikealalla tiedonsiirtovaikutukset ovat heikkoja. Loppukäyttä-
jän kuluttajan kulutus- ja ostokäyttäytymisen tuntemuksella ja tarpeiden ennakoimi-
sella on suuri merkitys tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä. ”Hiljaista” kuluttaja-
tietoa tehdään näkyväksi kuluttajaa osallistavin menetelmin. Elintarvikkeet-painoalan 
perusajatus on kuluttajatiedon siirtäminen tuotekehitykseen (kuvio 2). Erityisenä ta-
voitteena ovat käyttäjälähtöisyys sekä kuluttajien ravitsemushyvinvointi.   
 

 
Kuvio 2. Savonian Elintarvikkeet-painoalan toiminta ja tavoitteet 
 
 
Future Food ja elintarvikealan kehittämistyö  
 
Future Food on Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamahanke (EAKR) ja se to-
teutuu Itä-Suomen alueella. Rahoittajina ovat Pohjois-Savon liitto (EU), kunnat ja 
elintarvikeyritykset. Hanke sijoittuu Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen 
ohjelmaan sekä Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen ja osaamisra-
kenteiden vahvistaminen -toimintalinjaan.  
 
Future Food -hanke toteutuu vuosina 2011–14 elintarvikealan toiminnan, tuotteiden 
sekä kilpailukyvyn kehittämiseksi Pohjois-Savossa. Savonia-amk on hankkeen myötä 
varustanut Future Food tuotekehitysympäristön, kehittänyt tuotelaatua tukevia tekno-
logioita ja työvälineitä sekä järjestänyt laatukoulutuksia elintarvikeyrityksille. Poh-
joissavolaiset elintarvikeyritykset ovat tuoneet aktiivisesti esille kehittämistarpeitaan 
tapaamisissa. Hankkeessa on tehty kuluttajatestauksia sekä kehitetty ja jalostettu uu-
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sia tuotteita ja pakkauksia.  Lisäksi yhteistyöverkosto on lähtenyt kehittämään ja siir-
tämään uudenlaista osaamista alalle (kuvio 3). 
 

 
Kuvio 3. FutureFood  -hankkeen tavoitteet ja toiminta 
 
Future Food tutkimus- ja kehitystilat sijaitsevat Savonia-ammattikorkeakoulun tilois-
sa, Microkadun kampuksella (Microkatu 1, S-siipi, 4. krs, Kuopio). Tiloissa yhdistyy 
toiminnalliseksi kokonaisuudeksi tuotekehitystila, käyttölaboratorio sekä kuluttaja-
tutkimuksen ja aistivaraisen arvioinnin tilat. Future Food yhteyshenkilö on projekti-
päällikkö Anja-Riitta Keinänen (anja-riitta.keinanen@savonia.fi). 
 
Future Foodissa työelämä- tutkimus-, kehitys- ja koulutusverkostot ovat muodostu-
neet toiminnan kautta eri elintarvikeketjun toimijoiden välille. Verkosto kattaa alku-
tuotannosta lähtien elintarviketuotannon, päivittäistavarakaupan ja ravitsemispalvelut 
kuluttajalle saakka. Mukana verkostoissa ovat elintarvikeketjun yritykset, julkinen 
sektori ja koulutus- ja tutkimus- ja kehitysorganisaatiot muun muassa Itä-Suomen, 
Jyväskylän, Vaasan ja Turun yliopistot, Kuluttajatutkimuskeskus, VTT, maakunnalli-
set kehittäjät, ammattikorkeakoulut, ammattiopistot. Verkostoyhteistyötä tehdään 
myös kokoavien organisaatioiden ja osaamiskeskittymien muun muassa Kuopio In-
novationin kanssa.   
 
Future Food -yrityspalvelut ovat tuotekehitys- ja tuotetestauspalveluja, joissa tehdään 
kehitystyötä räätälöidyistä työelämän toimeksiannoista. Kehittämiskohteena voivat 
olla uudet elintarvikkeet ja tuotteisiin liittyvät kuluttaja- ja ammattikeittiöreseptiikat. 



14 
 

Palvelu sisältää yritystarpeiden mukaisesti tuotekehityksen, tuotannon optimoinnin 
sekä tarpeen mukaan riskinhallintaa ja tuotetestausta aistinvaraisen ja ravitsemuksel-
lisen laadun profiloimiseksi ja todentamiseksi.  
 
Kuluttajatutkimus- ja testauspalvelut sisältävät kuluttajakäyttäytymisen havainnointia 
sekä kuluttajakävelyjä ja -safareja aidoissa valintaympäristöissä esimerkiksi kaupois-
sa, palvelupisteissä sekä tuotteen hyväksyttävyystutkimuksia. Nämä tekniikat tuovat 
esille ”hiljaisen” kuluttajatiedon ja niiden avulla voidaan kehittää palvelukonsepteja 
esimerkiksi kuluttajapalveluja tai myymäläkonsepteja. 
 
Future Foodin tulevaisuuden tavoitteita toimialan kilpailukyvyn kehittämiseksi ovat 
verkostoyhteistyön jatkaminen elintarvikeketjussa. Kehittämisympäristön, osaamisen 
ja yrityspalvelutarjonnan edelleen kehittäminen jatkuu Food TestLab -hankkeessa 
(EAKR). Erityisesti kuluttajarajapinnoilta on löydettävissä uutta kehittämispotentiaa-
lia, kuten havaittiin Kuluttajat painonhallinnan markkinoilla -hankkeessa. Kuluttaja-
lähtöinen tuotekehitys on keskeistä myös tulevassa Future Foodin toiminnassa. Savo-
nia-amk:ssa toteutetaan vuosien 2013–2016 aikana kansainvälinen TRADEIT-hanke, 
jonka kautta liitetään FP7-puiteohjelmassa yhdeksän Euroopan maan 19 kumppanin 
verkostot sekä hankkeen tiedonsiirto suomalaiseen elintarvikealan elinkeinoon. 
 
Lähteet 
 
Asunta J., Mäkinen-Hankamäki, S., Pölkki, L. & Väisänen K. 2013. Elintarvikealan 
pk-yritysten toimintaympäristö 2013. Maa- ja metsätalousministeriö. 
 
Elintarviketeollisuusliitto. 2013. www.etl.fi. 
 
Keinänen A-R. & Saarela A-M. 2012. Valintaympäristö painonhallinnan mahdollista-
jana. Julkaisussa: Kantanen T. & Lapveteläinen A. (toim.) Kuluttajat painonhallinnan 
markkinoilla. Itä-Suomen yliopisto 2012: 31–35. 
 
Keinänen, A-R. 2013. Kuluttajalähtöistä kehittämistyötä Pohjois-Savossa. Kehittyvä 
Elintarvike 2/2013: 36–37. 
 
Ruoka-Suomi. 2013. www.ruokasuomi.fi. 
 
Saarela A-M., Keinänen A-R. & Rissanen R. 2012. Energy Profiles and Nutrition In-
formation in Food Product Categories Selected in Finnish Grocery Stores, Considered 
from a Weight Management Perspective. Journal of Research for Consumers. 21: 1–
17. 
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Suomalainen ruokakulttuuri liikkeessä 
Käytännön kokemuksia ja terveisiä ravintolasta 

 

Markus Aremo 
 
 
"Olen aina isännöinyt ruokaravintolaa – en ole tehnyt ravintola-
bisnestä" 
 
Ravintoloissa työskentelee asiansa osaavia ammattilaisia. Rautainen ammattitaito ei 
kuitenkaan ole tae ravintolan menestymiselle, sillä ala on jatkuvien muutosten kouris-
sa. 
 
Ravintola-alan ammattilaiset joutuvat usein taiteilemaan kutsumuksen ja rahan välil-
lä. Ala sisältää suuria riskejä ja vaatii isoja investointeja. Pienellä pääomalla on mah-
doton perustaa ravintola. Lisäksi viranomaisten vaateet, roimasti nousseet palkkakus-
tannukset sekä alaa vaivaava työvoimapula asettavat toiminnalle omat haasteensa.  
 
Ravintola-ala on tyypillisesti vuorotyötä ja yritykset joutuvat turvautumaan vuokra-
työvoimaan. Työvuorosuunnittelussa on otettava huomioon paitsi erilaisia työaikaan 
liittyviä lakeja myös eri työaikamalleja. Etenkin pienemmissä paikoissa taiteilu ta-
soittumisjaksojen, ylityötuntien ja nopeasti muuttuvien asiakasmäärien kanssa vie 
tehoja ravintolan ydintoiminnalta, asiakaspalvelulta. 
 
Haasteita aiheuttavat myös muuttuvat trendit. Ruoka on muuttumassa viihteeksi ja 
raaka-aineiden tunnistettavuus sekä aitous ovat katoamassa. Vaarana onkin, että viih-
teellisyys jättää varjonsa inhimillisyyden, luonnollisuuden ja aisteilla tarkkailun. 
Usein myös unohdetaan, että käsityönä tehtävä ruoka vaatii tekijöitä – ja ettei yksi 
ihminen voi palvella sataa asiakasta. 
 
"Mielenkiintoisimmat uudet ravintolat ovat tulossa Helsingin ul-
kopuolelle" 
 
Ihmisten kiinnostus ruokaa kohtaan on lisääntynyt huimasti viime vuosien aikana ja 
tämä näkyy myös ravintola-alalla. Suomessa on vihdoin alettu puhua ruoasta ja ruo-
kakulttuurista. Ruokaravintoloihin liittyvä keskustelu on kuitenkin perinteisesti kes-
kittynyt pitkälti Helsingin ympärille. Onneksi muutosta on näkyvissä.  
 
Kilpailun kovenemisen myötä ravintolapaikat jaetaan uudestaan ja tässä jaossa koko 
Suomi, ei vain pääkaupunkiseutu, on mukana. Kilpailu ei tule olemaan helppoa eten-
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kään pienille ravintoloille. Uhkana on, että suurista ravintoloista tulee vielä suurem-
pia ja yksittäiset ketjuihin kuulumattomat ravintolat ajautuvat entistä ahtaammalle. 
 
"Viihde täyttää ruokakorin" 
 
Myönteistä suomalaisen ruokakulttuurin muutoksessa on muun muassa se, että ruoka 
näkyy kaikissa medioissa, ruoan parissa toimivia ihmisiä tunnistetaan yhä paremmin 
ja rajat ruoan, juoman, musiikin, taiteen sekä urheilun kesken ovat rikkoutumassa eri-
laisten tapahtumapakettien kautta. Lisäksi esimerkiksi ravintolapäivän kaltaisten yh-
teisöllisten tapahtumien kautta tavalliset ihmiset on saatu mukaan ruoan pariin. 
 
Sen sijaan harmillista on, että huippukokit leipoo edelleen media. Ammatillinen 
osaaminen ei ole enää "huippukokkien" perusta. Suomalaisten kokkien näkyvyys 
näyttää toistaiseksi jäävän Suomen rajojen sisään sillä kansainvälinen media seuraa 
vain muutamaa suomalaista kokkia. Suomalainen kuluttaja on vielä varovainen ko-
keilemaan uusia ruoka- ja ravintolaelämyksiä. Suomalaiset tyytyvät liikaa siihen, mi-
tä media, alan ammattilaiset ja viranomaiset suosittelevat. 
 
Yksi tapa edistää kansallista ruokakulttuuriamme olisi ottaa käyttöön AOC-merkintä, 
joka on tae raaka-aineen alkuperäisyydestä, aitoudesta ja laadukkuudesta omassa ka-
tegoriassaan.2 Ravintoloissa sesonkiruoan tulisi kuulua jokaisen kokin ruokavuoteen 
ja parhaiden raaka-aineiden käytön tulisi olla itsestäänselvyys. Lisäksi ruokateolli-
suuden tulisi kantaa vastuunsa lisäämällä toimintansa avoimuutta ja julkisuudessa 
käytävää ruokakeskustelua tulisi laajentaa. Ruokakulttuuri on muutakin kuin luomu- 
ja lähiruokaa! 
 
"Ruokakulttuurilla ei ole hintaa" 
 
Toimintaympäristön muutokset näkyvät konkreettisesti myös ravintolan arjessa. Vii-
sitoista vuotta sitten vaihdoimme kokkikollegoiden kanssa päivittäin fiilikset. Kun 
reseptit oli vaihdettu, jatkoi jokainen kokki omalla työpaikalla ruoan parissa. Tänä 
päivänä puhumme oikeastaan vain rahasta. Tämä on valitettavaa, sillä kansallisen 
ruokakulttuurimme uusi nousu edellyttäisi yhteistyötä. Pelkkä rahasta puhuminen ja 
kustannusten laskeminen ei vie tärkeää asiaa eteenpäin! 
 

                                                 
2 Ranskassa käyttöön otettu käsite Appellation d'Origine Controlée (AOC) kertoo, että tuote on peräisin tietyltä alueelta. 
Nimitys voidaan myöntää esimerkiksi viineille ja juustoille. 
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Edunvalvonta EU:ssa – case Valio 
 

Riitta Brandt 
 
 
Valio Oy on organisoinut edunvalvontansa Maidonjalostajien ja meijeritukkukauppi-
aiden liiton M²Lkautta. M²L perustettiin vuonna 2011 meijerialan itsenäiseksi työ-
markkina- ja elinkeinopoliittiseksi edunvalvojaksi. Sen perustajajäsen on Valio Oy. 
Perustamisen jälkeen jäseniksi on liittynyt maidonhankintaa harjoittavia osuuskuntia. 
Yhdistys on avoin kaikille alan toimijoille Suomessa.  
 
M²L edustaa yrityksiä, jotka vastaavat 85 prosenttisesti Suomen maidonhankinnasta 
ja -jalostuksesta sekä 95 prosenttisesti suomalaisten maitotuotteiden viennistä. Liiton 
jäsenet työllistävät 85 prosenttia meijerialan työntekijöistä ja välillinen työllisyysvai-
kutus on runsaat 25 000 henkeä.  
 
Liitolla ei ole palkattuja työtekijöitä, joten käytännössä edunvalvontaa hoitavat Vali-
on asiantuntijat. Edunvalvontajohtajan organisaatiossa on elintarvikelainsäädäntöasi-
antuntija ja Maito ja me -lehden päätoimittaja ja vastuuseen kuuluvat maatalous-, 
ruoka- ja kauppapolitiikka. Muita edunvalvonnan kannalta tärkeitä maitosektorin asi-
antuntijoita Valiolla ovat elintarviketurvallisuuspäällikkö, maidon alkutuotannon asi-
antuntijat, ympäristöpäällikkö, energiapäällikkö, ravitsemusasiantuntijat ja viennin 
asiantuntijat. 
 
Maidonjalostajien ja meijeritukkukauppiaiden liitto on Eurooppalaisen meijeriyhdis-
tyksen jäsen (European Dairy Association). Valio taas on suoraan yritysjäsenenä Eu-
roopan maitovalmisteiden tukkukauppiaiden yhdistyksessä (European Association of 
Dairy Trade). 
 
Valion edunvalvonta EU:ssa 
 
Tärkeimmät yhteistyökumppanit Suomessa ovat Maa- ja metsätalousministeriö ja Ul-
koasiainministeriö ja Brysselissä Euroopan Unionin Edustusto. Brysselin kontakteja 
hoidetaan pääasiassa eurooppalaisten yhdistysten kautta, mutta myös suoria kontakte-
ja on muodostettu. Tärkeimpiä instituutioita ovat komission Maatalous sekä Kuluttaja 
ja terveys -pääosastot sekä Euroopan parlamentin Ympäristö, kansanterveys ja elin-
tarvikkeiden turvallisuus sekä Maatalous ja maaseudun kehittäminen -valiokunnat.  
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Kannattavan maidontuotannon säilyttäminen Suomessa 
 
Valiolaiset maidontuottajat omistavat Valio Oy:n osuuskuntiensa kautta. Valion teh-
tävänä on maksaa tuottajille mahdollisimman korkea maidon hinta. Edunvalvonnan 
tärkeimpänä maatalouspoliittisena tavoitteena onkin kannattavan maidontuotannon 
säilyttäminen Suomessa. Tästä edunvalvonnasta vastaa pääosin Maataloustuottajien 
keskusliitto MTK ry.  
 
Ruokapolitiikan tavoitteet 
 
Ruokapolitiikassa tärkeitä tavoitteita ovat väitteiden saaminen probiooteille ja maito-
valmisteiden nimitysten suojaaminen. LGG-maitohappobakteerin hyvistä terveysvai-
kutuksista on vuosikymmenien aikana saatu tieteellistä näyttöä, mutta ne eivät ole 
täyttäneet jälkeenpäin asetettuja tutkimusmenetelmävaatimuksia.  
 
Maitovalmisteiden nimitysten suojaamisella tarkoitetaan sitä, että muista kokonaan 
tai osittain muista raaka-ainelähteistä tehtyjä elintarvikkeita ei voi kutsua maitotuot-
teiden nimityksillä. Ei esimerkiksi ole olemassa soijamaitoa, vaan soijajuomaa, ja 
kasvirasvaa sisältävä valmiste ei voi olla juustoa. Määritelmät ovat tärkeitä myös ku-
luttajasuojan kannalta, sillä sekä maito että soija ovat molemmat allergeenejä. Aller-
giselle henkilölle on tärkeää, että käsitteet ovat selkeitä.  
 
Myös maito ansaitsee pakollisen alkuperämerkinnän 
 
Komission pitää vuoden 2014 loppuun mennessä viimeistellä kertomus elintarvik-
keen alkuperämaan tai lähtöpaikan pakollisesta merkitsemisestä. Kertomuksen piiriin 
kuuluvat myös maito ja maitotuotteiden ainesosana käytetty maito.   
 
Valio kannattaa maidon ja maitotuotteiden alkuperän pakollista merkitsemistä. Jo täl-
lä hetkellä Valion Suomessa myydyissä tuotteissa alkuperä kerrotaan sekä Valion lo-
golla että Hyvää Suomesta -merkillä.  Molempien viesti on Suomessa sama: tuottee-
seen käytetty maito on 100 prosenttisesti suomalaista. 
 
Alkuperämerkintöjen terminologia tulisi täsmentää, koska valmistusprosessissa voi-
daan erottaa raaka-aineen alkuperä, ainesosan alkuperä, valmistuspaikka, pakkaaja 
sekä myyjä. Raakamaidon ja maistotuotteiden jäsenmaiden rajat ylittävä kauppa ei 
saa johtaa siihen, että alkuperämaaksi tai alueeksi voi merkitä sen maan tai alueen, 
josta suurin osa maitoraaka-aineesta on peräisin.   
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Laktoosipitoisuus on tärkeä osalle kuluttajista 
 
Valiolle ja useille kuluttajille tärkeä laktoosittomuuden raja olisi hyvä saada yhtenäi-
seksi EU:n alueella. Suurin osa Euroopan meijeriteollisuudesta kannattaa alhaista 
0,01 gramman rajaa 100 ml/g, mutta Saksan meijeriteollisuus haluaa rajan 0,1 gram-
maan. 
 
Maito on ravintotiheyteensä nähden ympäristöystävällisin juoma 
 
Yhteiskunnassa puhutaan paljon kestävästä ruoan tuotannosta. Joihinkin elintarvike-
pakkauksiin on ilmestynyt toisistaan poikkeavia hiilijalanjälkimerkkejä. Yhteistä 
näille merkeille on se, että ne ilmoittavat teoreettisen ilmastovaikutuksen tuotekiloa 
kohden. Näiden merkintöjen avulla ei kuitenkaan voi tehdä ilmastoystävällisiä valin-
toja, sillä ne eivät ota huomioon elintarvikkeiden ravintosisältöä.  
 
Ruoan ravintosisällön yhdistäminen ympäristövaikutukseen on kuitenkin hankalaa. 
Hyvänä esimerkkinä tästä ovat maitovalmisteet. Ruotsalaisessa tutkimuksessa eri 
juomien ravintotiheyden arvot yhdistettiin niiden koko elinkaaren kasvihuonepäästöi-
hin. Tutkimuksen tuloksen mukaan maito on ravintotiheyteensä nähden ilmastoystä-
vällisin juoma. Appelsiinista, soijasta tai kaurasta tehdyt juomat jäivät tutkitulla mit-
taristolla kauas taakse. Toisaalta yleisesti puhutaan, että tiivistetyt maitotuotteet kuten 
juustot kuormittavat ympäristöä merkittävästi. Näissä yhteyksissä ei ole ollenkaan 
analysoitu sitä, että juustossa myös ravintotiheys on korkea, ja toisaalta sitä, että juus-
tontuotannon sivutuote hera on arvokas lastenruokien raaka-aine.  
 
Keskustelussa on jäänyt vähemmälle huomiolle myös se, että ilman kykyä tuottaa 
ruokaansa ei voida puhua kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta. Elintarvikkeiden 
kulutussuositusten tulisikin perustua pääosin elintarvikkeisiin, joita kyetään tuotta-
maan lähialueilla. Esimerkiksi maitokarjan kasvatus sopii pohjoisille alueille, sillä 
lehmät pystyvät hyödyntämään nurmea rehuna ja muuttamaan sen ihmisravinnoksi 
kelpaavaksi monipuoliseksi ravinnoksi. Maitoa on tarjolla tuoreena ympäri vuoden. 
Se on aina sesongin mukainen tuote.  
 
Paras ympäristöteko on ruokahävikin pienentäminen. Elintarviketeollisuudessa hävi-
kin vähentäminen on jo pitkään ollut itsestään selvä tavoite. Kehittämiskohteita löy-
tyy vielä koti- ja suurtalouksille sopivien pakkauskokojen, säilyvyyden lisäämisen ja 
tähteeksi jääneen ruoan käytön suunnittelussa. 
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"Parempi katsoa kuin katua" 
EU:n elintarviketurvallisuus sekä eläinten ja kasvien terveys 

 

Kirsi Heinonen 
 
 
Komissio on antanut esityksiä neuvostolle ja parlamentille eläinten ja kasvien tervey-
destä, lisäysaineistosta sekä niiden valvonnoista ja korvauksista koskevista asetuksis-
ta. Esitysten yleisinä tavoitteina on selkeyttää lainsäädäntöä, tehostaa ja johdonmu-
kaistaa toimintaa, vahvistaa valvontojen riskiperusteisuutta, parantaa EU:n kilpailu-
kykyä ja tuottavuutta sekä lisätä lainsäädännön joustavuutta ja avoimuutta. Paketti 
sisältää yhteensä 700 artiklaa ja koko pakettia koskevaan lopulliseen ratkaisuun pääs-
tään aikaisintaan vuonna 2015. Suomi kannattaa pääsääntöisesti esityksiä, mutta 
muutamissa kohdin tarvitaan muutoksia. 
 
Komission uuselintarvike-ehdotuksen tarkoituksena on varmistaa elintarvikkeiden 
turvallisuus, suojata kansanterveyttä, turvata elintarvikkeiden sisämarkkinoiden toi-
minta ja tukea samalla elintarvikesektorin innovointia. Komission esitys kloonaukses-
ta annettiin, koska parlamentti näin vaati.  
  
Eläinten terveys 
 
Nykyiseen lainsäädäntöön verrattuna esityksessä ei ole sisällöllisesti suuria muutok-
sia. Voimassaolevia säädöksiä on voimassa noin 450. Esityksessä on täsmennetty yh-
teiset periaatteet ja tavoitteet eläintautien vähentämiseksi, mutta samalla EU:n kilpai-
lukyky ei saa heikentyä. Esityksellä selkeytetään eläinten terveyteen liittyviä toimi-
joiden, eläinlääkäreiden ja muiden tahojen velvollisuuksia (perustietoja koskeva vaa-
timus). Esityksellä mahdollistetaan uusien teknologien käyttö. Valvonnan riskiperus-
teisuutta lisätään uudella tieteelliseen näyttöön perustuvalla eläintautilistauksella. Jä-
senvaltiot ovat esittäneet voimakasta kritiikkiä siitä, ettei esitystä eläintautilistoista 
ole tehty. Samaa kritiikkiä on esittänyt myös Euroopan parlamentti. Listausten tarkoi-
tuksena on määritellä ne vaaralliset eläintaudit, jotka on torjuttava ja hävitettävä. Nyt 
valmistellaan lainsäädäntöä ilman, että oikeastaan tiedetään mistä säädetään. 
 
Kasvien terveys 
 
Esitys koskee sekä ns. karanteenituhoojia että laatua heikentäviä tuhoojia, joita ny-
kyisin säännellään lisäysaineistodirektiiveillä. Asetuksen liitteissä esitetään kriteerit, 
joiden mukaisesti tuhoojat luokitellaan. Liitteissä määritellään myös kasvinsuojelu-
riskien hallintaa koskevat periaatteet ja toimenpiteet. Esitys kattaa myös viennin. Uu-
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tena ja erityisen tervetulleena muutoksen esitetään vientiä edeltävän todistuksen käyt-
töönottoa sellaisissa tapauksissa, joissa kasviaineista viedään jäsenvaltioista, joka ei 
ole alkuperävaltio. Ennaltaehkäisyä parannetaan siirtämällä komissiolle valta hyväk-
syä neljän vuoden määräajaksi varatoimenpiteitä, jotka koskevat kolmansista maista 
tuotavaa uutta suurriskistä kasviainesta. Suomen kannalta ehdotus on erityisen mer-
kittävä mäntyankeroisvaaran takia. Matkatavaroissa EU:n alueelle tuotavia säännelty-
jen kasvien on kaikilta osin oltava vaatimusten mukaisia.  Jäsenvaltiot velvoitetaan 
toteuttamaan seurantaa alueilla, joissa tuhoojia ei ole aiemmin esiintynyt. Jos tuhooja 
havaitaan, jäsenvaltioiden on toteutettava hätätoimenpiteitä.  Jäsenvaltioiden sisäises-
sä kaupassa vaadittavan kasvipassin antaa toimija toimivaltaisen viranomaisen val-
vonnassa. Aikaisemmin passin on antanut viranomainen. Muutos sitouttaa ja vastuut-
taa toimijat nykyistä paremmin.  
 
Lisäysaineisto3 
 
Siemeniä koskeva lainsäädäntö on pääosin vuodelta 1966 ja auttamattoman vanhen-
tunutta. Nyt esitettään säädettäväksi yksi perusasetus, kun nyt voimassa olevia perus-
direktiivejä on 12. Asetuksella otettaisiin käyttöön yhdenmukaiset perussäännöt kai-
kenlaiselle kasvien lisäysaineistolle. Soveltamisala laajenee kattamaan myös viennin 
ja aineiston toimittamisen teolliseen käyttöön. Mikroyrityksille myönnettäisiin vapau-
tus tietyistä sertifiointi- ja rekisteröintivaatimuksista. Myös maksuja olisi mahdolli-
suus pienentää geenivarojen ja biologisen monimuotoisuuden perusteella. Toimijat 
voisivat tehdä tiettyjä rekisteröintitehtäviä viranomaisten valvonnassa (omavalvonta). 
Perinteisiin ja suojeltaviin lajikkeisiin sekä erityismarkkinoille sovellettavia vaati-
muksia on karsittu biologisen monimuotoisuuden lisäämiseksi ja geenivarojen suoje-
lemiseksi. Näitä lajikkeita ei tarvitsisi sertifioida ja testata. Kasvinjalostusta ohjataan 
kestävämpää suuntaan yhdenmukaistamalla maataloustuotannon kestävyyttä koskevia 
kriteerejä. 
 
Euroopan parlamentissa on kritisoitu esityksen suosivan liiaksi suuria monikansallisia 
yrityksiä. Esitys ei huomioi riittävästi biologista monimuotoisuutta ja lajikevaihtelua. 
Lisäksi esitys on vaikea lukuinen, kun yhdessä esityksessä on liian laaja kirjo vaati-
muksia siemenistä kukkasiin ja hedelmäpuihin. Parlamentti on esittänyt esityksen 
hylkäämistä ja pyytänyt komissiota vetämään esityksenä pois, mutta komission tuskin 
tulee näin tekemään vaan odottaa seuraavan parlamentin jatkava käsittelyä siitä mihin 
nyt keväällä jäädään.  
 
  

                                                 
3 Lisäysaineistolla tarkoitetaan viljelykasveja, hedelmäkasveja, koristekasveja, vihanneksia ja metsäviljelyaineistoa. 
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Valvonnat 
 
Valvontaa koskevaa soveltamisalaa on laajennettu koskemaan elintarvikkeiden ja re-
hujen lisäksi myös eläinten ja kasvien terveyttä sekä lisäysaineistoa. Muutos koskee 
erityisesti kolmansista maista tulevien tuotteiden virallista valvontaa. Rajatarkas-
tusasemilla sovelletaan esityksen mukaan yhtenäistä säännöstöä ja käytetään yhte-
näistä terveyttä koskevaa tuloasiakirjaa. Ehdotuksessa jäsenvaltioilla on mahdollisuus 
veloittaa yrityksiä ja kattaa näin kustannukset, jotka aiheutuvat valvonnasta. Suomes-
sa vastaavanlainen järjestelmä perustuu voimassa olevaan maksuperustelakiin. Toi-
mijoilla on velvollisuus rekisteröityä lukuun ottamatta niin sanottuja pieniä yrityksiä, 
joihin luokitellaan alle 10 henkeä työllistävät ja alle kahden miljoonan euron liike-
vaihdon yritykset. EU:ssa ja Suomessa tämä tarkoittaa, että noin 80 prosenttia yrityk-
sistä olisi rekisteröintivelvoitteen ulkopuolella, samalla se tarkoittaisi, että ne olisivat 
käytännössä valvonnan ulottumattomissa, ja valvonta pitäisi rahoittaa verovaroin. Tä-
tä vastustavat kaikki jäsenvaltiot.   
 
Uuselintarvikkeet 
 
Komission ehdotuksen tarkoituksena on varmistaa elintarvikkeiden turvallisuus, suo-
jata kansanterveyttä, turvata elintarvikkeiden sisämarkkinoiden toiminta ja tukea sa-
malla elintarvikesektorin innovointia. Esityksellä pyritään järkeistämään hyväksy-
mismenettelyä sekä parantamaan sen tehokkuutta ja avoimuutta. Esityksessä selkiyte-
tään uuselintarvikkeiden määritelmää, mukaan luettuna elintarvikkeisiin vaikuttava 
uusi teknologia. Tarkoituksena on samalla ottaa käyttöön nopeampi ja oikeasuhtei-
sempi turvallisuusarviointi sellaisten kolmansista maista tulevien perinteisten elintar-
vikkeiden osalta, joilla on turvallinen käyttöhistoria. Uuselintarvikkeen määritelmää 
koskevat yleiset perusteet säilyvät ennallaan. Uuselintarvikkeet ovat elintarvikkeita ja 
elintarvikkeiden ainesosia, joita ei kulutettu EU:ssa merkittävissä määrin ennen ny-
kyisen uuselintarvikeasetuksen voimaantuloa 15.5.1997.  
 
Kloonaus 
 
Komissio esitti vuonna 2008 ehdotuksen uuselintarvikkeita koskevan asetuksen mu-
kaisen hyväksymismenettelyn yksinkertaistamiseksi. Euroopan parlamentti halusi 
muuttaa ehdotusta sisällyttämällä siihen erityisiä kloonausta koskevia sääntöjä. Sään-
töjen soveltamisalasta ja ominaispiirteistä ei kuitenkaan päästy sopimukseen, joten 
Euroopan parlamentti ei hyväksynyt ehdotusta sovittelun epäonnistuttua vuonna 
2011. Tämän seurauksena komissiolta pyydettiin laatimaan vaikutusten arvioinnin 
perusteella kloonausta elintarviketuotannossa koskeva lainsäädäntöehdotus erillään 
uuselintarvikkeista koskevasta asetuksesta. Euroopan elintarviketurvallisuusviran-
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omainen (EFSA) on todennut, että ei ole merkkejä siitä, että klooneista ja niiden jäl-
keläisistä saatavan lihan ja maidon turvallisuudessa olisi mitään eroa verrattuna pe-
rinteisellä tavalla kasvatettujen eläinten maitoon ja alihaan. Tuotantomenetelmänä 
kloonaus on tehoton eläinten suuren kuolleisuuden takia. 
 
Ehdotuksen tavoitteena on käsitellä kuluttajien asennoitumista kloonieläimistä peräi-
sin olevien elintarvikkeiden käyttöön. Kloonielämistä saatavat eläimet kuuluvat uus-
elintarvikeasetuksen soveltamisalaan. Kyseisen asetuksen mukaan uusilla tekniikoilla 
tuotettuja elintarvikkeita saa pitää kaupan ainoastaan erityisen hyväksynnän jälkeen. 
Yhtään hakemusta kloonaustekniikalla tuotettujen elintarvikkeiden markkinointia 
varten ei ole vielä esitetty.  
 
Ehdotuksessa esitetään klooneista peräisin olevien elintarvikkeiden markkinoinnin 
keskeyttämistä unionin alueella. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sellaisista 
kolmansista maista tuotavia eläinperäisiä elintarvikkeita, joissa klooneista peräisin 
olevien elintarvikkeiden markkinointi ja vienti on laissa sallittu, saatetaan unionin 
markkinoille ainoastaan EU:n elintarvikkeita ja rehuja koskevan valvonta-asetuksen 
edellytysten mukaisesti ja huolehtien siitä, että kyseisistä kolmansista maista ei tuoda 
unioniin mitään kloonieläimistä peräisin olevia elintarvikkeita. 
 
Nyt annettu esitys kloonauksen osalta ei olennaisesti sisällöllisesti poikkea vuoden 
2008 uuselintarvikkeita koskevasta esityksestä. Euroopan parlamentti ei alustavien 
keskustelujen perusteella ole muuttamassa aikaisempaa vuoden 2008 esityksestä an-
tamaansa kielteistä kantaa. Suomi ei pidä esitystä erityisen tarpeellisena, ja pitää tär-
keänä, että voimaantullessaan se ei aiheuta tarpeetonta hallinnollista taakkaa. 
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Esimerkkejä EU:n ruokapolitiikasta 
 

Katri Jakosuo 
 
 
Ruoan niukkuus ja elintarvikehävikki ovat nousseet isoiksi ja ajankohtaisiksi globaa-
leiksi ongelmiksi. EU on käsitellyt ruokapolitiikkaa maatalouspoliittisen uudistuksen 
lisäksi esimerkiksi elintarvikehävikkiä ja ruoan haaskausta sekä elintarvikekriisiä 
koskevissa mietinnöissään. 
 
Maailma tarvitsee 70 prosenttia lisää ruokaa 
 
Elintarvikkeiden saatavuus ja elintarviketurva ovat yksi maailman tärkeimmistä haas-
teista, koska maailman väestömäärän odotetaan kasvavan seitsemästä yhdeksään mil-
jardiin vuoteen 2050 mennessä. Tämä edellyttää YK:n elintarvike- ja maatalousjär-
jestö FAO:n mukaan vähintään 70 prosentin lisäystä maailman maataloustuotantoon. 
 
Tuotannon lisäystarvetta hankaloittavat muun muassa kasvavat tuotantokustannukset 
sekä luonnonvarojen käyttöön kohdistuvat paineet. Tästä syystä viljelijöiden olisi tu-
levaisuudessa tuotettava enemmän käyttämällä vähemmän maa-alaa, vähemmän vettä 
ja niukemmin energiaa. 
 
Tilannetta hankaloittaa se, että ruokavarat ja köyhyys jakautuvat epätasaisesti. Sa-
maan aikaan kun 79 miljoonaa EU-kansalaista elää köyhyysrajan alapuolella taistel-
len jokapäiväisestä toimeentulostaan ja 925 miljoonaa ihmistä ympäri maailmaa uh-
kaa aliravitsemus, Euroopassa kertyy ruokajätettä vuosittain lähes 180 kiloa henkeä 
kohden.  
 
Syömäkelpoinen ruoka ei kuulu roskiin 
 
Ruokajätteiden osalta etenkin syömäkelpoisen ruoan joutuminen roskiin on ekologi-
sesti ja taloudellisesti kestämätöntä. Jos syömäkelpoista ruokaa heitetään roskiin, raa-
ka-aineiden ja ruoan jalostuksesta aiheutuneet ympäristövaikutukset ovat syntyneet 
turhaan. Syömäkelpoisen elintarvikkeiden käyttämättä jättäminen on myös taloudelli-
sesti järjetöntä. Sama kuin heittäisimme rahaa roskiin.  
 
Kuluttajat eivät ole kuitenkaan ainoita syntipukkeja, sillä jätettä syntyy elintarvike-
ketjun kaikissa eri vaiheissa. Esimerkiksi suurin osa teollisuusmaissa tapahtuvasta 
haaskauksesta johtuu tuotteiden ylitarjonnasta. Hävikkiä voitaisiinkin vähentää muun 
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muassa kiinnittämällä huomiota pakkauskokoihin, lisäämällä tuotteiden irtomyyntiä 
sekä ottamalla aiempaa paremmin huomioon yhden hengen talouksien tarpeet.  
 
Myös EU pyrkii puuttumaan asiaan. Suunnitteilla on esimerkiksi ruoan haaskausta 
koskevien EU-tasoisten ohjeiden laatiminen elintarvikeketjun eri toimijoille sekä 
ruokajätteen syntymistä ehkäisevien tavoitteiden laatiminen. Euroopan parlamentin ja 
komission keskusteluissa on myös esitetty, että elleivät jäsenmaat ja elintarvikeketjun 
eri toimijat saa ruoan haaskausta kuriin vapaaehtoisin toimin, komissio voisi ottaa 
käyttöön myös erilaisia pakotteita. 
 
Viimekädessä pakotteiden käyttöä puoltaa se, että ilman ylimääräisiä toimia elintar-
vikejätteen kokonaismäärän on arvioitu kasvavan 40 prosentilla vuoteen 2020 men-
nessä. Jätteen määrään puuttuminen auttaisi osaltaan myös kasvattamaan globaalia 
elintarviketarjontaa. 
 
Elintarvikeketjun petoksiin puututtava aiempaa ankarammin 
 
Maatalouspolitiikan ja ruoan haaskauksen lisäksi Euroopan parlamentti kantaa huolta 
muun muassa elintarvikeketjun epätasapainoon, avoimuuteen ja oikeudenmukaisuu-
teen liittyvistä kysymyksistä. 
 
Euroopan parlamentin haluaa palauttaa kuluttajien uskon elintarvikemarkkinoihin. 
Elintarvikekriisiä koskevan mietinnön kautta pyritään muun muassa tarkentamaan 
toimialan lainsäädäntöä etenkin petosten osalta, sillä tällä hetkellä elintarvikeketjun 
petokset johtavat vain harvoin oikeudellisiin toimiin ja rangaistuksiin.  
 
Yleisen oikeustajun lisäksi petoksiin ja niiden kautta saatavaan taloudellisen hyötyyn 
puuttuminen on tärkeää muun muassa siksi, että elintarvikeketjun petoksista kärsivät 
usein heikommassa asemassa olevat kuluttajat. Näillä kuluttajilla ei usein ole riittä-
västi tietoa ja taitoja erottaa terveellistä ja turvalista ruokaa vaarallisesta. Haavoittu-
vassa asemassa olevilla kuluttajilla on usein myös heikompi taloudellinen tilanne, 
jonka vuoksi heillä on myös suurempi vaara altistua väärennetyille elintarvikkeille. 
Nämä elintarvikkeet ovat usein kuitenkin myös hengenvaarallisia, kuten esimerkiksi 
proteiinipitoisella, mutta munuaisia tuhoavalla melamiinilla terästetyt maitotuotteet ja 
koiranruoat ovat osoittaneet. 
 
Kohti globaalia elintarviketurvaa 
 
EU ottaa aktiivisesti kantaa myös globaaliin ruokapolitiikkaan. Euroopan parlamentin 
mukaan EU:n tulisi muun muassa edistää kauppa- ja kehitysyhteistyöpolitiikan kautta 
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kestäviä viljelymenetelmiä ja elintarviketurvaa vähiten kehittyneissä maissa ja kehit-
tyvissä maissa. Esimerkiksi EU:n maatalouspoliittisessa mietinnössä todetaan, että 
globaalin elintarviketurvan varmistamiseksi EU:n tulee antaa kehitysmaille mahdolli-
suus lisätä ja monipuolistaa omaa tuotantoaan.  
 
Suurten vähittäiskaupparyhmittymien vallan lisääntyminen, tuottajien vaikutusvallan 
vähentyminen sekä kuluttajahintojen nousu heijastuvat myös kansalliseen ja kansain-
väliseen ruokahuoltoon. Kansallisella tasolla elintarvikeketjuun liittyvät ongelmat ja 
tuotantokustannusten nousu uhkaa myös monien eurooppalaisten maatilojen olemas-
saoloa. Myös EU on huolissaan näistä ongelmista, koska kansainvälisellä tasolla on-
gelmat kärjistävät kauppataseeseen liittyviä ongelmia lisäten muun muassa riippu-
vuutta Euroopan ulkopuolisista epävakaista markkinoista. 
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