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Aluetoimistot Brysselissä
• Brysselissä n. 300 alueiden ja

kaupunkien EU-toimistoa
• 5 suomalaista aluetoimistoa

• Itä- ja Pohjois-Suomen EU-
toimisto

• Tampereen ja Pirkanmaan
EU-toimisto

• Länsi-Suomen Eurooppa-
toimisto

• Helsingin EU-toimisto
• Turun ja Varsinais-Suomen

Eurooppa-toimisto
• Edustavat alueensa maakuntia,

kuntia, elinkeinoelämää ja
oppilaitoksia

Itä- ja Pohjois-Suomen
EU-toimisto

Helsingin EU-toimisto

Länsi-Suomen
Eurooppa-toimisto

Tampereen ja Pirkan-
maan EU-toimisto

Turun ja Varsinais-Suomen
Eurooppa-toimisto



Tieto on työväline

EU-toimisto

Komissio ja
Parlamentti

EU-verkostot

Maakuntaliitot
ja aluetoimijat

Suorarahoitus
-ohjelmat ja

KV-
kumppanit

Brysselin
edunvalvojat



EU-toimiston tehtävät
• Edunajaminen ja aluemarkkinointi
• EU:n erillisrahastojen hyödyntämisen tuki
• Tiedonvälitys
• Osallistuminen seminaareihin, kuulemisiin ja muihin

tilaisuuksiin --> raportointi
• Brysselin vierailuissa avustaminen
• Tapahtumien ja seminaarien toteuttamisessa

avustaminen
• Kokoustilat alueen toimijoiden käyttöön



GREEN DEAL



Komission prioriteetit
• Euroopan vihreän kehityksen ohjelma (Green

Deal)
• Ihmisten hyväksi toimiva talous
• Euroopan digitaalinen valmius
• Eurooppalaisen elämäntavan edistäminen
• Vahvempi EU maailmannäyttämöllä
• Uutta vauhtia eurooppalaiselle demokratialle



Vihreän kehityksen ohjelma
• Ilmastoneutraali maanosa 2050
• YK:n Kestävän kehityksen tavoitteet ytimessä
• Luonnonvaran käytön rajat,  ilmastonmuutos,

luonnon monimuotoisuus
• Läpileikkaava  kehitysuskoinen kasvuohjelma
• Murros vääjäämätön – oikeudenmukainen siirtymä
• Viesti yrityksille ja julkisille toimijoille
• Covid-19 -> Vihreä toipuminen (green recovery)



Vihreän kehityksen ohjelma - Teemat
• Puhdas energia
• Kestävä teollisuus
• Rakentaminen ja kunnostaminen
• Kestävä liikkuvuus
• Biologinen monimuotoisuus
• Pellolta pöytään
• Ympäristön pilaantumisen torjunta



Keppi ja porkkana
• Direktiivit, strategiat, toimintasuunnitelmat

• Maalla, meressä, ilmassa
• Luonnonvarat, teollinen ympäristö, digitaalisuus

->  KAIKKI toimialat

• Rahan porkkana
• Vihreän kehityksen investointiohjelma
• 10 vuotta, biljoona euroa
• Horisontti Eurooppa 35 % Green Dealin tavoitteisiin
• Muut rahoitusohjelmat 25 %



PELLOLTA PÖYTÄÄN



Kuuntelijan näkökulmia
• Minkälaiseen sääntelyyn on syytä varautua?

• Mistä löytyvät  tulevat kehityskohteet?

• Missä ovat strategian suhteen edunajamisen paikat?

• Strategia -> Rahoitusohjelmien rakentaminen ->
edunajamisen paikat?



Oikeudenmukainen, terveellinen ja
ympäristöystävällinen ruokasysteemi

• Ilmastonmuutoksen hillintä
ajavana voimana

• Kestävyys ja kantokyky,
kuluttajien valinnat

• Ruokamarkkinat kasvavat,
ihmiset haluavat paikallista

• Alkutuottajan taloudellisen
aseman turvaaminen

• Eurooppalainen ruoka
mielletään turvalliseksi

• Tavoitteena myös ruoan
terveellisyys ja sen
saatavuus kaikille

• Ruokajätteen määrän
vähentäminen



Ruokaketju, joka toimii kuluttajille,
tuottajille, ilmastolle ja ympäristölle

Tavoitteet
• Ympäristö- ja ilmastojalanjäljen

vähentäminen
• Resilienssi, ruokaturvallisuuden

näkökulmasta (COVID-19)
• Biodiversiteettistrategia

vahvasti mukana

Toimenpiteet
• CAP keskeisessä roolissa,

myös Euroopan
maatalousrahasto

• Komissio esittelee
lainsäädännön puitteet
kestävälle ruokajärjestelmälle
2023 loppuun mennessä



Kestävän ruoantuotannon varmistaminen
1/3

Tavoitteet
• Ilmaston ja ympäristön kannalta

kestävämpiä ratkaisuja
• Tuotantomenetelmien nopea

muutos
• luonnonmukaiset,

teknologiset, ja digitaaliset
ratkaisut

• Kestävä rehuntuotanto, jossa
keskeisenä EU:n oma
proteiinintuotanto

Viljely
• CO2-viljelyä tulee suosia
• Kemiallisten pestisidien käytön

vähentäminen 50 %
• Ravinteiden huuhtouman

vähentäminen 50 %
• Viljeltävästä maasta 25 % olisi

luomuviljelyssä 2030, myös
merkittävää luomu-vesiviljelyn
kasvua



Kestävän ruoantuotannon
varmistaminen 2/3

Eläintuotanto
• Biokiertotalous, erityisesti

karjataloudessa –
energianäkökulma (obs! ravinteet)

• Päivitetty eläinten
hyvinvointilainsäädäntöä ml.
kuljetus ja teurastus.

• Antimikrobisten tuotteiden käytön
vähentäminen eläintuotannossa ja
kalanviljelyssä

Geeniteknologia
• Bioteknologia ja biopohjaiset

tuotteet voivat osaltaan vahvistaa
kestävyyttä
• käytön on oltava turvallista

kuluttajille ja ympäristölle.
• Komissio selvittää uusien

genomiteknologioden
mahdollisuuksia parantaa
kestävyyttä elintarvikkeiden
toimitusketjuissa



Kestävän ruoantuotannon varmistaminen
3/3

Toimenpiteitä
• Komissio antaa jäsenvaltioille

suosituksia yhdeksästä CAPin
tavoitteesta, reagointi
kansallisissa
strategiasuunnitelmissa.

• Alkutuotannolle vahvempi
asema toimitusketjussa -
Komissio selventää
kilpailutussääntöjä

Ruokaturvallisuus,
murrosturvallisuus
• Komissio koordinoi yhteis-

eurooppalaisen vastauksen
kriiseihin – tällä turvataan
elintarviketurva ja vahvistetaan
kansanterveyttä.

• Myös kriisitilanteiden
varautumissuunnitelmat
elintarvikehuollon ja -turvan
varmistamiskesi.



Kestävä ruoan prosessointi, jälleenmyynti

Tavoitteet
• Toimijat sitoutuvat terveyteen ja

kestävyyteen
• tuotesuunnittelua, ohjeistusta

kestäviin ruokavalioihin,
ympäristöjalanjäljen
pienentämistä ja pakkaamisen
määrän vähentämistä

• Kiertotalous vahvasti mukana

Toimenpiteet
• Markkinointistandardien

tarkistaminen, jotta kestävä
tarjonta varmistetaan

• Kestävyyden arviointi
• Myös huomio ruokajätteen

määrän vähentämisessä, 50%
vähennys 2030 mennessä



Kestävän ruoan kulutuksen edistäminen

Tavoitteet
• Kuluttajat pystyvät tekemään

tietoisia, kestäviä ja terveellisiä
valintoja

Toimenpiteet
• Yhtenäistetty tuotepakkausten

merkintäjärjestelmä
• Minimikriteerit julkisille

toimijoille kestävistä
ruokahankinnoista

• ALV-kantoja koskeva ehdotus,
jossa mahdollistettaisiin
jäsenvaltioiden tuki esim.
luomuhedelmille ja
vihanneksille



Lisäksi…

Ruokahävikin ja jätteen määrän
vähentäminen
• Tavoitteena ruokahävikin

määrän puolittaminen 2030
(sekä kuluttajat että
vähittäismyynti)

Tuki, data, tiedonvaihto ja taidot

• Skills-agendan päivitys, jotta
ruokaketjussa olisi osaavaa
työvoimaa jatkossakin.

Ruokaväärennöksien vastainen taistelu



Mahdollistaminen

Horisontti
• H2020 alla Green Deal -

prioriteeteille 1 Mrd €
• Euroopan horisontin alle 10

miljardia T&K–toimiin
• ruokaan, biotalouteen,

luonnonvaroihin,
maatalouteen, kalanviljelyyn,
vesiviljelyyn ja ympäristöön

• Missio ”terve maaperä ja ruoka”

Muita
• Euroopan innovaatio-

kumppanuuksia maataloudessa
vahvistetaan (EIP-AGRI)

• Myös EAKR, älykkään
erikoistumisen kautta

• Komission tavoitteena nopeuttaa
laajakaistan käyttöä
maaseutualueilla. Tavoitteena
100% saatavuus 2025 mennessä.

• InvestEU mahdollistaa investoinnit



Huomioita
Miten saavutetaan
samanaikaisesti?
• Ruoan parempi laatu ja

luomuviljelyn kasvattaminen
• Turvatumpi elinkeino

maanviljelijöille
• Terveellisempi, laadukkaampi

ruoka kaikkien saataville (myös
hinta)

Muita
• Kattaa aidosti koko ruokaketjun
• Energiatehokkuuden

näkökulma kapea
• Erittäin vahva CAP-linkki

(luonnollisesti)



Extraa

Green Deal -teemainen
Horisontti 2020 -haku

https://ec.europa.eu/info/research-and-
innovation/strategy/european-green-
deal/call_en&pk_campaign=rtd_news

Päivitetty hakukuvaus:
https://www.businessfinland.fi/49bdb1/glob
alassets/finnish-customers/horizon-
2020/esitysaineistot/green-deal-webinaari-
04062020.pdf

Lähde: Business Finland



KESKUSTELU



Kuuntelijan näkökulmia
• Minkälaiseen sääntelyyn on syytä varautua?

• Mistä löytyvät  tulevat kehityskohteet?

• Missä ovat strategian suhteen edunajamisen paikat?

• Strategia -> Rahoitusohjelmien rakentaminen ->
edunajamisen paikat?



KIITOS!


