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Valtioneuvoston 
yleisistunto 

eduskunnalle

Hallitusohjelman 
toimeenpano-
suunnitelma

KICKOFF 
Helsingissä (211 

osallistujaa)

Opiskelijakysely 
(220 vastaajaa)

5 työpajaa 
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Suomea (112 
osallistujaa)

Biotalouden ja 
puhtaiden 
ratkaisujen 

ministerityöryhmä

Elintarvikeketjun 
kiky-tutkimuksen
valmistuminen, 

seminaari

Biotalouden ja 
puhtaiden 
ratkaisujen 

ministerityöryhmä

Eduskunnan 
lausunto

Ruoka2030 ja 
Elintarvikeketjun 
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Lausuntokierroksen 
päättyminen ja 
läpikäynti (n. 60 

lausuntoa)
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RUOKA2030 AIKATAULU



Ruoka 2030 tavoitteet

• Lisätä ruoan arvostusta ja vahvistaa maabrändiä

• Varmistaa kuluttajalähtöinen, vastuullinen tuotanto ja 

jakelu

• Parantaa ruokajärjestelmän kilpailukykyä

• Varmistaa ilmasto- ja ympäristötavoitteiden 

saavuttaminen

• Edistää maukkaiden, turvallisten, ravitsemuksellisesti 

laadukkaiden ja kohtuuhintaisten tuotteiden saatavuutta

• Vahvistaa toimijoiden yhteistyötä ja hallinnon tukiroolia
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Eduskunnan kannanotto

1. Ruokamarkkinoiden aidon toimivuuden ja kilpailullisuuden 

edistäminen, tasapuolisesta kilpailuasetelmasta huolehtiminen 

tarvittavin lainsäädäntötoimin

2. Numeeriset tavoitteet elintarvikeketjun ruokahävikin

vähentämiselle, päiväysmerkintöjen uusimistarpeen 

selvittäminen

3. Ennakkovaikuttamisen systemaattinen lisääminen ja 

tehostaminen EU-lainsäädännön valmistelussa

4. Riittävät resurssit elintarvike- ja veden viennin

pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen edistämiseen

5. Kotimaisen ruoan ja lähiruoan pienimuotoisen jalostuksen 

helpottaminen
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1. Ruokamarkkinoiden toimivuus
• VNP julkisista elintarvike- ja ruokahankinnoista 

6/2016: Opas vastuullisista elintarvikehankinnoista 

3/2017, kriteeristön perehdytyskiertue käynnissä nyt 

(Motiva ja EkoCentria)

– VNK/VNHY käy läpi edustustilasopimukset ja 

ministeriöiden ruokapalvelusopimukset

– ministerin kuntakampanja

– selvitys julkisten ruokapalveluiden hankinnoista 

2016 -> uusinta 2018

• MMM työryhmä 10/2017-01/2018; pohjaa 

elintarvikemarkkinalaille (tiedote 31.1.2018)
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1. Ruokamarkkinoiden toimivuus

• MMMa 218/2017 eräiden elintarvikkeiden 

alkuperämaan ilmoittamisesta(1.6.2017-31.5.2019)

– elintarvikkeen ainesosana käytetyn lihan sekä 

maidon ja maitotuotteiden ainesosana käytetyn 

maidon alkuperämaan ilmoittaminen

▪ valmiiksi pakatut elintarvikkeet, jotka 

valmistettu Suomessa

– Hyvää Suomesta -merkki -> lihan tai maidon 

alkuperämaata ei tarvitse erikseen ilmoittaa
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1.Ruokamarkkinoiden toimivuus

• ehdotus - alkuperämaan ilmoittaminen 

tarjoilupaikoissa

– tarjoilupaikoissa tarjoiltavien aterioiden 

ainesosana käytetyn lihan (nauta, sika, lammas ja 

vuohi, siipikarja, hevonen, poro, riista) ja kalan

(pyydetty ja viljelty) alkuperämaan tai -alueen 

ilmoittaminen

– ehdotus oli lausuntokierroksella syksyllä 2017; 

notifioinnista komissiolle ei vielä päätöstä

•
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1. Ruokamarkkinoiden toimivuus
• Ruoanarvostuskampanja käynnistyi 01/2018; 

www.läheltäparempaa.fi
– Koululaiset, etenkin yläkouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa

– Opettajat 

– Pääkaupunkiseudun/kasvukeskusten/kaupunkien asukkaat < 35-v. 

– Maatalousyrittäjille suunnattu somekoulutus, jonka avulla 

kannustetaan ja opetetaan yrittäjiä omatoimiseen markkinointiin ja 

tiedotukseen.

• www.luke.fi/ruokafakta 12/2017
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2. Ruokahävikin vähentäminen
• Valtakunnallinen MMM:n rahoittama hävikkiviikko 

11.-17.9. (Kuluttajaliitto ja Motiva, oppilaitokset, 

jäteyhtiöt).

• Hävikin numeeriseksi vähennystavoitteeksi esitetään 

-50 % vuoden 2012 tasosta.

• Vähennystavoite noudattaa YK:n Agenda 2030 

kestävän kehityksen tavoitteita, joihin komissio ja EU-

parlamentti tähtäävät.

• Päiväysmerkinnät ovat osa menossa olevaa 

elintarvikelain kokonaisuudistusta (voimaan 2019),

• Myös komissio pureutuu päiväysmerkintöihin hävikin 

näkökulmasta (Food Waste and Loss Platform 7.11.)
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2. Ruokahävikin vähentäminen
• MMM esittää ruokahävikin vähennystavoitteeksi -50 % vuoden 2012 

tasoista; Tavoite noudattaa YK:n Agenda 2030 kestävän kehityksen 

tavoitteita, joihin komissio ja EU-parlamentti tähtäävät. 

• VN TEAS-hanke ”Lainsäädäntötarkastelulla ruokahävikkiä 

pienemmäksi – Lexfoodwaste -hanke” tarkasteli päiväysmerkintöjäkin 

ja muistuttaa toimijan vastuusta käyttää viimeinen käyttöpäivä -

merkintää ainoastaan helposti pilaantuville tuotteille. Kehityskohta  

vakiintuneissa toimintatavoissa, ei lainsäädännössä.

• Wastestimator (työkalu hävikin mittaamiseen kotitalouksissa ja 

ruokapalveluissa) hankkeen tulokset (2017) osoittavat ruokapalveluiden 

hävikin vähentyneen 20 %. 

• YM: valtakunnallinen jätesuunnitelma ’VALTSU’

• Vapaaehtoiset sitoumukset: toimijoiden aktiivisuus näkyväksi esim. 

kirjalliset sopimukset lahjoittaja-hyväntekeväisyysjärjestö, kuluttajan 

huomioiminen (pakkaus, pakkauskoko, päiväysmerkinnät, viestintä).
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3. Ennakkovaikuttaminen EU:ssa

• CAP-vaikuttaminen, jotta erityispiirteet huomioidaan

– eri yhteyksissä on tuotu esiin Suomen kantoja

• osallistutaan aktiivisesti eläin- ja kasvinterveyden kv 

yhteistyöhön, kansainvälisen kasvinterveysvuoden 

2020 järjestämiseen (Suomen aloite) ja kv 

standardien ja EU-säädösten kehittämiseen.

7.2.2018 12



4. Elintarvikeviennin resursointi

• MMM ohjannut kärkihankerahaa Eviran 

markkinoillepääsyselvityksiin sekä pk-yritysten 

neuvontaan.

• MMM rahoittaa 2017 ja 2018 Food from Finland -

ohjelmaa

• MMM rahoittanut Kiinaan elintarvikeasioihin 

perehtyneen attasean (Food and Agriculture 

Counsellor).

• Vientikoulutusohjelma alkaa 2018
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5. Ruoan pienimuotoinen jalostus

• Kotimaisen ja lähiruoan pienimuotoisen jalostuksen 

helpottamista selvitetään elintarvikelain 

kokonaisuudistuksen yhteydessä.
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Toimeenpanosuunnitelma
• Päivitettävä versio sivulle mmm.fi/ruoka2030

• Toimenpiteittäin: 

– vastuutaho

– aikataulu: 

▪ mitä tehty 18.1.2016 jälkeen

▪ mitä vielä tehtävä 2020 mennessä

▪ mitä vielä tehtävä 2030 mennessä
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Toimeenpanosuunnitelma 

kytkökset
• Maaseutuohjelma sellaisenaan vastaa moniin 

ehdotuksiin (koulutus, neuvonta, yritystuet, 

maatalousinvestoinnit, ympäristökorvaukset, 

luomutuet, yhteistyö, erilaiset hankkeet)

• Sinisen biotalouden kansallinen 

kehittämissuunnitelma (painopisteenä 

vesiosaaminen) toimeenpanovaiheessa, hankkeiden 

rahoitushaku käynnissä, Pohjoismaiden sinisen 

biotalouden tiekartta hyväksytty.
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Tilanne 4.10.2017 / Ote kilpailukykykokonaisuudesta
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#ruoka2030

mmm.fi/ruoka2030

mmm.fi/ruoka 

(vastuullisuus)


