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Asia Luonnos MMM:n asetukseksi Euroopan yhteisön osaksi rahoittamista  
 maataloustuotteiden tiedotus- ja menekinedistämistoimista 
 
 Lausuntona otsikossa mainitusta asetusluonnoksesta Elintarviketeollisuusliitto saat-

taa ministeriön tietoon seuraavaa: 
 
 Elintarviketeollisuusliitto näkee, että Euroopan yhteisön osaksi rahoittama maatalous-

tuotteiden tiedotus- ja menekinedistämistuki on Suomelle tärkeä tukimuoto. Toimin-
taan liittyy kuitenkin yhteisön säädösten perusteella erittäin paljon hallinnollisesti ras-
kaita menettelytapoja. Elintarviketeollisuusliitto haluaa siksi tässäkin yhteydessä ko-
rostaa, että ministeriön tulisi olla aktiivinen ohjelmiin liittyvän hallintobyrokratian ke-
ventämisessä ja suomalaiselle kansantaloudelle, elintarviketeollisuudelle ja terveydel-
le tärkeiden suomalaisten ohjelmaehdotusten tukemisessa EU:n elimissä erityisesti 
komission suunnalla.  

 
Tuettavien tuotteiden listauksessa on mukana runsaasti tuotteita, jotka eivät kuulu 
suomalaisiin maataloustuotteisiin ja elintarviketeollisuuteen. Näiltä osin suomalaiset 
toimijat eivät voi tukimuotoa hyödyntää. Hyvään suomalaiseen ruokavalioon suositel-
tavia tuotteita tulee tämänkin vuoksi pitää mukana tukimuodossa jatkuvasti tuettuina 
tuotteina. Elintarviketeollisuusliitto näkee tärkeänä, että maataloustuotteiden tiedotus- 
ja menekinedistämistukeen oikeutettujen tuotteiden listaukseen lisätään runsaasti kui-
tua sisältävät viljavalmisteet ja kaura, sekä sisämarkkinoille että kolmansien maiden 
markkinoille. 

 
 Esitämme lisäksi seuraavat yksityiskohtaiset kommentit: 
 
4 § Pykälän perustelumuistiossa todetaan, että hakuilmoitus voidaan rajata Suomen kan-

nalta ensisijaisina pidettäviin ohjelmiin. Hyväksymme sinällään tämän periaatteen, 
mutta tähdennämme, että rajaamisen perusteena tulee olla kohteen tärkeys Suomen 
elintarviketuotannon kannalta. Rajaaminen ei saa kohdistua maataloustuotteisiin ja  
elintarvikeryhmiin, joilla on merkitystä suomalaisessa maataloudessa ja elintarvike-
teollisuudessa.       



 

 
 

 
5 § Esitämme lisättäväksi pykälän 2. momenttiin: ”Toimeenpanijan taloudellisen, rahoi-

tuksellisen ja teknisen kelpoisuuden varmistamiseksi valinnassa on huomioitava eri-
tyisesti toimeenpanijan osoittama työnsä laadukkuus ja idearikkaus sekä kokemus 
vastaavasta toiminnasta…”  

 
 Tiedotus ja menekinedistämistoiminnan käytännön onnistumisen ja tuloksellisuuden 

kannalta oleellista on, että toimeenpanija on laadukas ja idearikas. Kalliskaan kam-
panja ei ole tuloksekas, ellei siinä ole laatua ja ideaa. Vaikka toimeenpanijan laadun 
ja idearikkauden arviointi saati mittaaminen on vaikeaa, se pitää olla mieluiten en-
simmäisenä myös toimeenpanijan, ei pelkästään ohjelmien, valintaperusteena.  

 
Toisena tärkeänä asiana haluamme nostaa esille kokemuksen vastaavasta toimin-
nasta. Tähän pitää laskea mukaan erityisesti kokemus menekinedistämisohjelmien 
toteutuksesta. Näin voidaan vähentää ohjelmien toteuttamiseen liittyvän ”byrokratian” 
hallintaan kuluvaa aikaa ja käyttää resursseja itse ohjelman toteutukseen.  

 
6 § Esitämme poistettavaksi pykälän 3) kohdasta ”…taikka ministeriön tai valtioneuvoston 

poliittisten linjausten…”   
 

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden markkinoinnin ja tuotannon tuloksellinen kehit-
täminen on pitkäjänteistä toimintaa eikä sen avustamista tule kytkeä asetuksessa hal-
lituksen muodostamisen yhteydessä sovittuihin erilaisiin ohjelmiin. Tämän vaatimuk-
sen toteuttaminen voi johtaa tavoitteiltaan jatkuvasti vaihtuviin hankkeisiin, joiden vai-
kuttavuus saattaa jäädä vähäiseksi. Mikäli avustettavilla hankkeilla halutaan tukea 
ministeriön tai valtioneuvoston ohjelmissa mainittuja tavoitteita, se on mahdollista il-
man mainintaa asetuksessa. 
 
Kunnioittavasti 
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