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VIHREÄ KIRJA 
 
Terveellisen ruokavalion ja liikunnan edistäminen: eurooppalainen ulottuvuus ylipainoisuuden, 
lihavuuden ja kroonisten sairauksien ehkäisemisessä 
 
 
 
IV.3 Terveys osana EU:n muuta politiikkaa 
 
- Konkreettisia tapoja edistää terveellisiä valintoja: 
Terveysväittämien laajempi salliminen, jolloin kuluttajat saavat enemmän tietoa elintarvikkeista ja niiden 
mahdollisista vaikutuksista elintoimintoihin. Varsinaisten terveysväittämien lisäksi olisi kehitettävä väittämiä 
yleisesti terveellisille elintarvikkeille 
 
- Toimenpiteitä hedelmien ja vihannesten kulutuksen lisäämiseksi: 
Hinnan alentaminen ALV:a laskemalla. Hinta on lyhyellä aika välillä nopein tapa vaikuttaa hedelmien ja 
vihannesten kulutukseen. 
 
- Lisää tutkimustyötä: 
Kuluttajan valintojen ymmärtäminen ja miten näihin valintoihin vaikutetaan. Tämän tiedon pohjalta voidaan 
esimerkiksi kehittää helppoja ja kuluttajaa motivoivia tapoja mitata ja analysoida päivittäistä energiankulutusta 
ja –saantia, mikä puolestaan voi ohjata kuluttajan valintoja. 
 
 
IV.4 Kansanterveysalan toimintaohjelma 
 
- Lihavuutta koskevien tietojen saatavuus ja vertailtavuus, maantieteellinen ja sosioekonominen jakautuminen 
Kouluikäisten lasten lihavuus todennäköisesti korreloi koko perheen lihavuuteen (ja ravitsemus- ja elintapoihin). 
Osana kouluterveydenhuoltoa on helppo järjestää yhden mukainen seuranta lasten painon ja pituuden 
kehityksestä (paino, pituus, BMI, ikä ja sukupuoli) koko EU:n alueella. 
 
 
V.1 Kuluttajavalistus, mainonta ja markkinointi 
 
- Tärkeimmät tarkasteltavat ravintoaineet ja tuoteryhmät 
Ravintoaineista tulee tarkastella energiasisältöä, rasvan laatua, NaCl, Ca ja ravintokuitua.  
- Valistus on aloitettava koulussa ja se on integroitava eri oppiaineisiin 
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V.2 Kuluttajavalistus 
-Mahdollisuus tehdä perusteltuja valintoja 
Terveysväittämien laajempi salliminen sekä terveellisyysväitteiden käyttö ohjaavat kulutusta 
 
 
V.3 Lapset ja nuoret painopisteessä 
 
- Kouluruoan ravitsemuksellisen arvon nostaminen 
Kouluruoalle määritellään ravitsemukselliset kriteerit sekä huolehditaan kouluruoasta vastaavien koulutuksesta 
ja varataan riittävät resurssit kriteerit täyttävän kouluruoan valmistamiseksi. Lisäksi useassa maassa on 
nostettava kouluruoan imagoa myös vanhempien keskuudessa. 
 
- Välipalat 
Terveellisten, maittavien ja monipuolisten välipalojen tarjoaminen koulupäivän aikana vähentää epäterveellisten 
välipalojen syömistä. Välipalan tulee olla edullinen (tai jopa ilmainen). Lisäksi ympäristön, missä välipala 
nautitaan tulee olla houkutteleva. 
 
- Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuussuhde 
Joukkoviestimet voivat tukea terveyskasvatustyötä tekemällä siitä 'coolin' asian esimerkiksi tunnettujen 
henkilöiden avulla ja / tai suosittujen tv-sarjojen myötä.  
Julkinen ja yksityinen sektorin raja-aitaa tulee madaltaa erilaisten kampanjoiden toteuttamiseksi. Tällaisia 
voidaan suunnitella vaikkapa lasten mieltymysten tutkimiseksi ja tätä tietoa hyödynnetään esim. terveellisten 
välipalojen suunnittelemiseksi. 
 
V.4 Ruoan saatavuus, liikunta ja terveyskasvatus työpaikalla 
 
- Terveelliset ateriat henkilöstöravintoloissa 
Terveellinen ateria kokonaisuus tulee määritellä ja tällaisen aterian tulee olla hinnaltaan 'tavallista' ateriaa 
edullisempi. Työnantajan järjestämä työpaikkaruokailu tulee olla mahdollinen kaikissa EU-maissa. 
 
V.7 Sosioekonominen eriarvoisuus 
 
- alemmat sosioekonomiset luokat 
Terveellisen ruokavalion edistäminen vaatii aikaa ja asennemuutosta. Terveellisen elämäntavan edistäminen on 
integroitava osaksi opetusohjelmaa joka tasolla. Nopeampia muutoksia saa aikaan elintarvikkeiden 
hintasuhteilla. 
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