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Viite: MMM lausuntopyyntö (Dnr 1165/12/2014) 
Asia: Lausunto koskien luonnosta valtioneuvoston asetukseksi ruokaketjun 
toiminnan edistämisen avustamisesta  
 
WWF kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta. 
 
WWF ehdottaa seuraavaa lisäystä asetusluonnokseen. Lisäys kursiivilla. 
 
5 § 
 
Hankkeita koskevat yleiset rajoitukset 
 
Terveellisten ruokailutottumusten edistämiseen liittyvissä hankkeissa on noudattava 
elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetusta (EY) N:o 1924/2006 ja valtion ravitsemusneuvottelukunnan suosituksia 
sekä terveyttä edistävän liikunnan ja ravinnon kehittämislinjoja koskevaa valtioneuvoston 
periaatepäätöstä. 
 
Koskien eläinperäisten ruokatuotteiden tuotantoketjun hankkeita voidaan avustusta 
myöntää vain siltä osin, kun ne palvelevat ruokaketjun vastuullisuuden kehittämistä. 
Eläinperäisten tuotteiden menekin edistämistä koskeviin hankkeisiin avustusta ei voida 
myöntää. 
 
Jäsenyys avustuksensaajana toimivassa yhteisössä ei saa olla edellytyksenä hankkeeseen 
liittyvien palvelujen saamiselle. Avustusta voidaan myöntää vain maa- ja metsätalousalan ja 
maaseutualueiden ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisille pienille ja keskisuurille yrityksille. 
Tavara- ja palveluhankinnoissa tulee noudattaa julkisista hankinnoista annetun lain 
(348/2007) säännöksiä. 
 
Perustelut: 
 
Muistion 5 § todetaan, että yksi avustusten tavoitteista on terveellisten ruokailutottumusten 
edistäminen. Myös asetusluonnoksen tekstissä viitataan ravitsemusneuvottelukunnan 
suosituksiin, mutta rajoitetaan tämä koskemaan vain terveellisten ruokatottumusten 
edistämiseen liittyviin hankkeisiin. WWF mielestä kaikkia avustettavia hankkeita tulee 
arvioida ravitsemusneuvottelukunnan suositusten kautta, sillä muuten on vaarana, että osa 
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avustettavista hankkeista haittaa ravitsemuksellisten suositusten toteutumista. Näin on 
vaarana erityisesti hankkeissa, jotka edistävät lihan menekkiä. Tällä hetkellä suomalaiset 
naiset syövät noin 50 % ja miehet noin 250 % enemmän lihaa kuin mitä 
ravitsemussuositukset ohjeistavat. 
 
Ravitsemusperusteen lisäksi ruoan tuotannolla ja kulutuksella on merkittäviä 
ympäristövaikutuksia. Esimerkkinä todettakoon, että yksityisen ihmisen hiilijalanjäljestä 
ruoan tuotanto muodostaa noin 20 %. Kun energiantuotanto- ja liikennesektoreille siirrytään 
kohti hiilineutraaleja energiamuotoja, ruoan ilmastovaikutusten rooli korostuu 
tulevaisuudessa. Tehokkaimpia keinoja ruoan tuotannon ja kulutuksen ilmastovaikutusten 
hillintään on eläinperäisten tuotteiden kulutuksen vähentäminen. Eri politiikkasektoreiden 
välisen yhdensuuntaisuuden (koherenssin) vuoksi asetuksen alaisilla hankkeilla ei tule 
tukea eläinperäisten tuotteiden menekin edistämistä. 
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