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Suomen Kuluttajaliitto ry:n lausunto 
 
Suomen Kuluttajaliitto ry pitää Euroopan yhteisöjen komission vihreää kirjaa 
terveellisen ruokavalion ja liikunnan edistämisestä tärkeänä hankkeena. Suomen 
Kuluttajaliitto keskittyy lausunnossaan lähinnä ravitsemusvalistusta koskeviin 
kysymyksiin. 
 
Kuluttajavalistus 
 
Suomessa valtaosa elintarvikkeista myydään pakattuina ja valinnat pitäisi tehdä 
pakkausmerkintöjä Lukemalla. Laajan Pohjoismaisen tutkimuksen mukaan 
pakkausmerkintöjä pidetään tärkeänä tiedon lähteenä, mutta pakkausmerkintöjä 
luetaan laiskasti. Yhtenä syynä mainitaan tuttujen tuotteiden ostaminen; 
merkintöihin tutustutaan mahdollisesti kerran ja sen jälkeen luotetaan siihen, 
etteivät sisällöt muutu.  
 
Erityisesti ravintosisältömerkintöjen kohdalla todetaan niiden olevan 
vaikeaselkoisia. Suomen Kuluttajaliitto on vuosia toteuttanut 
"pakkausmerkintöjen lukukinkereitä" paikallisyhdistyksissään ja havainnut 
kuluttajien perustiedot ravitsemuksesta melko heikoiksi. Monilla kuluttajilla ei ole 
aavistustakaan omasta energiantarpeestaan. Näin ollen on mahdotonta arvioida 
tietoa elintarvikkeen energiasisältöä suhteessa omaan tarpeeseensa. Kuluttajaliiton 
kokemuksen mukaan kuluttajat osaavat käyttää valinnoissaan hyväkseen 
pakkausmerkinöissä ilmoitettua  rasvaprosenttia. 
 
Ravitsemusvalistus ei ole projekti 
 
Ravitsemusvalistusta ei voida hoitaa projekteina, sillä jokainen sukupolvi tarvitsee 
tietoja. Niitä tarvitaan  elämän eri vaiheissa; lapsuudessa, itsenäistyttäessä, oman 
kodin perustamisvaiheessa,  lasten syntyessä ja vanhuuden kynnyksellä. Tiedon 
perille menemiseen tarvitaan useita eri kanavia.. Kotitalous- ja kuluttajajärjestöt 
työskentelevät lähellä kuluttajia koko heidän elämänsä ajan ja tavoittavat heidät  
silloinkin kun he eivät ole elämäntilanteestaan johtuen jonkun järjestelmän 
piirissä. Usein järjestöt ovat voineet edistää ravitsemuksellisesti terveellisiä 
valintoja vain satunnaisen rahoituksen turvin.  
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Pakkausmerkinnätkin voivat  valistaa kuluttajaa 
 
 
Suomen Kuluttajaliiton käsityksen mukaan lainsäädännön edellyttämät merkinnät 
ovat riittäviä, mutta teollisuuden ja kaupan tulisi selkeyttää pakkausmerkintöjä. 
 

1. Merkintöjen pitää olla selkeät ja painettu riittävän suurella kirjasinkoolla. 
2. Ravintosisältötietojen pitää olla taulukkomuodossa ja kaikissa valmisteissa 

samassa järjestyksessä eri valmisteiden välisen vertailun helpottamiseksi. 
3. energiaa tuottavat ravintoaineet tulisi merkitä värillisiin kenttiin: rasva 

keltaisella, valkuaisaineet punaisella ja hiilihydraatit vihreällä. 
4. Valmiiden ruoka-annosten, siis kerralla syötävien annosten, 

pakkausmerkinöissä  pitäisi  aina merkitä  myös koko annoksen 
ravintosisältö. 

5.  Energiasisältö pitäisi ilmoitta kilokaloreina eikä jouleina. Kilokalori on 
kuluttajille tuttu yksikkö. 

6. Suola pitää ilmoittaa suolana. Na:n määrän ilmoittaminen ei anna 
kuluttajalle ymmärrettävä tietoa suolan määrästä. 

 
EAN-koodi kansanterveyttä palvelemaan 
 
Kuluttajien käytössä on jo nyt paljon uuden teknologian apuvälineitä,  joiden 
sisältämien ohjelmien avulla voitaisiin arvioida ravinnon saantia ja kulutusta. 
Ongelmana ovat elintarvikkeiden sisältötiedot. Nyt jokainen 
ravitsemuslaskentaohjelmia suunnitteleva yritys kerää tiedot erilaisista lähteistä. 
Kaikissa elintarvikepakkauksissa on EAN-koodi, johon voidaan sisällyttää 
elintarvikkeen ravintosisältötiedot. Suomen Kuluttajaliitto esittää, että Vihreän 
kirjan jatkotyöskentelyssä käynnistettäisiin hanke, joka edistää uuden teknologian 
ja EAN-koodin hyväksikäyttöä ravitsemusvalistuksen apuvälineenä. 
 
Muuta 
 

1. EU:n rahoittamien menekinedistämiskampanjoiden pitäisi tukea 
terveellistä ravitsemusta 

2. Ruoka-avun sisällön pitäisi tukea ravitsemuspolitiikkaa 
3. Työpaikkaruokailun arvonlisäveroa pitäisi alentaa. 
4. Kouluruokailua sekä lastenpäiväkotien ruokailua pitäisi pitää osana lasten 

terveydenhoitoa. 
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