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RUOKAVIRASTON SELVITYS KANTELUASIASSA

Apulaisoikeuskansleri on pyytänyt Ruokavirastoa antamaan selvityksensä koskien
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry:n 7.5.2020 tekemää kantelua Ruokaviras-
ton toiminnasta. Yhdistys on kantelussaan pyytänyt oikeuskansleria muun muassa
selvittämään, onko Ruokavirasto ja kunnan elintarvikevalvonta ylittänyt toimivaltuu-
tensa kantelussa mainitun tieteellisiä tutkimuksia koskevan tulkinnan osalta. Ruoka-
viraston tiedossa ei ole, että sen toiminnasta asiaan liittyen olisi tehty kanteluita tai
valituksia muille viranomaisille.

Elintarvikevalvonnan järjestelmä

Ruokavirasto on keskusviranomainen, joka elintarvikelain (23/2006) 30 §:n mukai-
sesti suunnittelee, ohjaa, kehittää ja suorittaa valtakunnallisesti elintarvikevalvontaa
siten kuin elintarvikelaissa säädetään sekä muun muassa vastaa valtakunnallisesti
muista erityistä asiantuntemusta vaativista elintarvikevalvontatehtävistä. Käytän-
nössä elintarvikevalvontaa Suomessa hoitavat elintarvikelain 32 § ja 33 §: nojalla
kunnat itsenäisesti tai yhteistoiminta-alueina. Kunnat käyttävät elintarvikevalvon-
nassa itsenäistä päätösvaltaa. Ruokavirasto voi käyttää toimivaltaansa esim. hallin-
nollisissa pakkokeinoasioissa ohi kunnallisviranomaisen vain poikkeuksellisesti ja har-
voin, esimerkiksi tilanteissa, joissa pakkokeinoja ulotetaan usean kunnan alueelle, tai
jos virasto perustellusta syystä arvioi kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen toimet
riittämättömiksi terveysvaaran estämiseksi (Etl 64 §). Ruokavirastolla on myös erilli-
nen toimivalta kieltää yrityksiltä elintarvikemääräysten vastainen markkinointi (Etl 65
§).

Elintarvikevalvontaa suoritettavat käytännössä kuntien ympäristöterveydenhuollon
terveystarkastajat ns. Oiva-tarkastuksin. Tarkastuksia tehdään kaikille elintarvikealan
toimijoille valvontasuunnitelmien mukaisesti ja riskiperusteisesti, kohteesta riippuen
enimmillään useamman kerran vuodessa, harvimmillaan kerran kolmessa vuodessa.
Esimerkiksi terveystuotekauppoja tarkastetaan tavallisesti kerran kolmessa vuodessa.
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Tarkastuksia tehdään niin elintarvikkeita valmistaviin laitoksiin, kuin tarjoilu- ja vähit-
täismyyntipaikkoihin. Oiva-tarkastuksissa arvioidaan elintarvikealan toimijoiden toi-
minnan säädöstenmukaisuutta Ruokaviraston arviointiohjeiden mukaisesti. Kaikkia
toiminnan osa-alueita ei yhdellä tarkastuksella voida arvioida, vaan käynnillä keskity-
tään toiminnan luonteesta riippuen muutamaan osa-alueeseen, jollainen voi olla esi-
merkiksi ”elintarvikkeista annettavat tiedot” ja vielä tarkennettuna ”markkinointi”.
(Elintarvikevalvonnasta lisää Ruokaviraston verkkosivuilla: https://www.ruokavi-
rasto.fi/henkiloasiakkaat/tietoa-elintarvikkeista/valvonta/)

Elintarvikealaa koskeva lainsäädäntö on hyvin suurelta osin EU tasolla harmonisoitua
ja asetustasoista, eli sellaisenaan jäsenmaissa sovellettavaa lainsäädäntöä. Siksi puh-
taasti kansallista sääntelyä on verraten vähän, ja tulkinta-/soveltamisvaraa jäsen-
mailla ei juurikaan ole.

Elintarvikkeista annettavia tietoja ja markkinointia koskeva sääntely

Ehkä keskeisin elintarvikealaa ohjaava EU-säädös on ns. yleinen elintarvikeasetus (EP-
NAs (EY) N:o 178/2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja
vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä
elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä). Yleisen elintarvikeasetuk-
sen 5 artiklan tavoitesäännöksen mukaan elintarvikelainsäädännöllä on pyrittävä yh-
teen tai useampaan ihmisten elämän ja terveyden suojelun korkeaan tasoon liitty-
vään yleiseen tavoitteeseen ja kuluttajien etujen suojeluun, mukaan lukien elintarvi-
kekaupan rehelliset menettelytavat.

Asetuksen 8 artiklan mukaan elintarvikelainsäädännön on pyrittävä suojaamaan ku-
luttajien etuja sekä tarjoamaan kuluttajille lähtökohdat tietoon perustuvien elintarvi-
kevalintojen tekemiseksi. Sen tavoitteena on ehkäistä a) vilpilliset menettelyt, b) elin-
tarvikkeiden väärentäminen, ja c) kaikki muut menettelytavat, jotka voivat johtaa ku-
luttajia harhaan.

Edelleen saman asetuksen 16 artiklan mukaan rajoittamatta yksityiskohtaisempien
elintarvikelainsäädännön säännösten soveltamista elintarvikkeiden merkinnät, mai-
nonta ja esillepano, myös niiden muoto, ulkonäkö ja pakkaukset, käytetyt pakkaus-
materiaalit, tapa, jolla ne on aseteltu, ja olosuhteet, joissa ne esitellään, sekä tiedot,
joita niistä annetaan millä tahansa tavalla, eivät saa johtaa kuluttajia harhaan.

https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/tietoa-elintarvikkeista/valvonta/
https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/tietoa-elintarvikkeista/valvonta/


3 (16)

Selvitys

Elintarviketurvallisuusosasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/DNo

Kemiallisen elintarviketurvallisuuden yksikkö 29.10.2020 6087/00.04.01/2020

Ruokavirasto
PL 100, 00027 RUOKAVIRASTO
Puh. 029 530 0400 (vaihde)
ruokavirasto.fi
Y-tunnus: 2911686-7

Livsmedelsverket
PB 100, 00027 LIVSMEDELSVERKET
Tfn 029530 0400 (växel)
livsmedelsverket.fi
FO-nummer: 2911686-7

Finnish Food Authority
P.O. Box 100, FI-00027 FINNISH FOOD AUTHORITY, FINLAND
Tel. +358 29 530 0400 (switchboard)
foodauthority.fi
Business ID: 2911686-7

Edellä mainitun lisäksi kansallisen elintarvikelain 9 §:ssä säädetään elintarvikkeista
annettavien tietojen yleisistä vaatimuksista seuraavasti:
Elintarvikkeen pakkauksessa, esitteessä, mainoksessa tai muulla tavalla markkinoin-
nin yhteydessä:
1) elintarvikkeesta on annettava totuudenmukaiset ja lain 1 §:n 1, 3 ja 4 kohta huo-
mioon ottaen riittävät tiedot;
2) elintarvikkeesta ei saa antaa harhaanjohtavia tietoja;
3) elintarvikkeella ei saa esittää olevan ihmisen sairauksien ennalta ehkäisemiseen,
hoitamiseen tai parantamiseen liittyviä ominaisuuksia eikä viitata sellaisiin tietoihin,
ellei muualla lainsäädännössä toisin säädetä.

Edellisiä täsmällisempiä määräyksiä elintarvikkeista annettavista tiedoista sekä elin-
tarvikkeiden markkinoinnista annetaan ns. elintarviketietoasetuksessa (EPNAs (EU)
N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille) sekä ns. väiteasetuksessa
(EPNAs (EY) N:o 1924/2006 elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväit-
teistä).

Elintarviketietoasetuksen 7 artiklassa säädetään elintarviketietojen harhaanjohtavuu-
den kiellosta. Artiklan 3 kohdan mukaan jollei luontaisia kivennäisvesiä ja erityisravin-
noksi tarkoitettuja elintarvikkeita koskevista unionin lainsäädännössä säädetyistä
poikkeuksista muuta johdu, elintarviketiedoissa ei saa antaa sellaista kuvaa, että elin-
tarvikkeeseen liittyy ihmisen sairauksia ennalta ehkäiseviä, hoitavia tai parantavia
ominaisuuksia, eikä viitata sellaisiin ominaisuuksiin. Artiklan 4 kohdan mukaan kiel-
toa sovelletaan muiden tietojen lisäksi mainontaan, sekä elintarvikkeiden esillepa-
noon, erityisesti niiden muotoon, ulkonäköön tai pakkaukseen, käytettyihin pakkaus-
materiaaleihin, tapaan, jolla ne on aseteltu, sekä olosuhteisiin, joissa ne ovat esillä.

On huomioitava, että säännöksessä ei kielletä ainoastaan suoria väitteitä elintarvik-
keen lääkkeellisistä vaikutuksista. Mistään kuluttajille kohdistetusta informaatiosta ei
myöskään saa syntyä kuvaa tällaisesta vaikutuksesta.

Todettakoon, että artiklassa mainituissa kivennäisvesiä ja erityisravinteita (esimer-
kiksi vieroitusvalmisteet ja erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetut elintarvik-
keet, kuten sairaanhoidossa käytetyt ravintoliuokset, eli erityisille ryhmille tarkoite-
tut elintarvikkeet) koskevassa lainsäädännössä ei myöskään sinällään sallita lääkkeel-
listen vaikutusten esittämistä.

Elintarviketietoasetuksen 8 artiklan 4 kohdan mukaan elintarvikealan toimijoiden on
vastuullaan olevissa yrityksissä varmistettava niiden toimintaan liittyvien,
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elintarviketietoja koskevan lainsäädännön ja asiaan liittyvien kansallisten säännösten
vaatimusten noudattaminen, ja niiden on tarkistettava, että tällaiset vaatimukset
täyttyvät.

Jokainen elintarvikkeita myyvä yritys on siis omalta osaltaan vastuussa siitä, että esi-
merkiksi sen myymistä tuotteista annetaan lainsäädännön edellyttämät tiedot, eikä
tuotteista, tai sen ainesosista toisaalta anneta kiellettyjä tai harhaanjohtavia tietoja.

Elintarviketietoasetuksen 2 artiklassa ”mainonnan” määritelmällä viitataan harhaan-
johtavasta ja vertailevasta mainonnasta annetun direktiivin 2006/114/EY määritel-
mään, jossa mainonnalla tarkoitetaan missä tahansa muodossa olevaa tietoa tai esi-
tystä, joka annetaan elinkeinon, liiketoiminnan, käsityön tai ammatin harjoittamisen
yhteydessä tavaroiden tai palvelujen, mukaan lukien kiinteä omaisuus, oikeudet ja
velvollisuudet, menekin edistämiseksi.

Väiteasetuksen (EY) N:o 1924/2006 1 artiklassa viitataan soveltamisalan osalta ”kau-
palliseen viestintään” lopulliselle kuluttajalle tarkoitettujen elintarvikkeiden pakkaus-
merkinnöissä, esillepanossa tai mainonnassa esitettäviin ravitsemus- ja terveysväit-
teisiin. Ruokavirasto pitää selvänä, että mainonnan määritelmä on tarkoitettu elintar-
vikelainsäädännön alueella yhtenäiseksi, ja kaupallisella viestinnällä viitataan tässäkin
yhteydessä laajasti kaikenlaiseen yritysten myynnin edistämiseen. (Myös direktiivissä
EPNDir 2000/31/EY sähköisestä kaupankäynnistä tarkoitetaan 2 artiklan f alakoh-
dassa ”kaupallisella viestinnällä” kaikkia viestinnän muotoja, joiden tarkoituksena on
kaupallista, teollista tai käsiteollista toimintaa tai säänneltyä ammattia harjoittavan
yrityksen, organisaation tai henkilön tavaroiden, palvelujen tai imagon edistäminen
välittömästi tai välillisesti. Kaupallista viestintää eivät sellaisenaan ole: yhteystiedot,
jotka mahdollistavat suoran yhteyden kyseisen yrityksen, organisaation tai henkilön
toimintaan, erityisesti "domain"-nimi tai sähköpostiosoite; viestintä, joka liittyy kysei-
sen yrityksen, organisaation tai henkilön imagoon tai niiden tarjoamiin tavaroihin tai
palveluihin ja joka on laadittu niistä riippumattomasti, erityisesti jos tämä on tehty
ilman taloudellista vastiketta”)

Mainonnan käsite on siis elintarvikelainsäädännössä, ja muutoinkin EU säädöksissä
huomattavan laaja, päinvastoin kuin kantelussa esitetään (s. 17). Kantelijan esille
tuoman ”ei-kaupallista viestinnän” käsiteellä viitataan väiteasetuksen johdanto-osan
perustelukappaleessa 4 julkisten terveysviranomaisten ja elinten antamaan ravitse-
musohjaukseen tai -neuvontaan, sekä lehdistössä ja tieteellisissä julkaisuissa tapah-
tuvaan ei-kaupalliseen viestintään ja tiedotukseen. Näihin terveysviranomaisiin ja tie-
teellisiin julkaisuihin väiteasetusta ei siis sovelleta. Tämä on loogista siinä mielessä,
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että muutakaan elintarvikelainsäädäntöä ei lähtökohtaisesti muutoinkaan sovelleta
em. toimijoihin, niin kauan kun ne eivät harjoita elintarvikealan toimintaa. Ruokavi-
rasto ei ole koskaan esittänytkään toisenlaista näkemystä.

Silloin kun elintarvikkeita myyvä yritys kertoo myymistään tuotteista tai niiden sisäl-
tämistä ainesosista, katsotaan se lähtökohtaisesti mainonnaksi. Tuomalla esille tuot-
teiden tai niiden sisältämisen ainesosien ominaisuuksia, pyritään tosiasiassa edistä-
mään tuotteiden myyntiä, oli ominaisuudet sitten esitetty kuinka neutraalissa muo-
dossa tahansa. Toisaalta esimerkiksi edunvalvontajärjestöt voivat tuoda esille erilai-
sia ominaisuuksia vapaammin. Jos järjestö ei itse myy tuotteita, katsotaan ettei se
tällöin myöskään edellä tarkoitetussa merkityksessä mainosta tuotteita. Markkinoin-
tia rajoittava sääntely ei koske myöskään yksityishenkilöitä tai tutkimusryhmiä, silloin
kun niitä ei katsota elintarvikealan toimijoiksi.

Elintarvikkeiden ominaisuuksia koskevat väitteet

Elintarvikkeilla ja niiden sisältämillä ainesosilla on erilaisia ravitsemuksellisia ja ter-
veydellisiä vaikutuksia. Tuotteiden markkinoinnissa voi käyttää ravitsemus- tai ter-
veysväitteitä niillä edellytyksillä, jotka on säädetty väiteasetuksessa (1924/2006). Kai-
kessa elintarvikkeiden kaupallisessa viestinnässä saa käyttää vain hyväksyttyjä ravit-
semus- ja terveysväitteitä. Lisäksi ns. kasviperäisten aineiden odotuslistalla olevia ter-
veysväitteitä on luvallista käyttää siihen asti, että Euroopan komissio tekee päätök-
sen niiden hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Ravitsemusväitteellä tarkoitetaan elintarvikkeen hyödyllistä ravintosisältöä käsittele-
vää väitettä, kuten ”Kalsiumin lähde”.

Terveysväitteellä tarkoitetaan väitettä, jossa todetaan, esitetään tai annetaan ym-
märtää, että elintarvikeryhmän, elintarvikkeen tai sen ainesosan ja terveyden välillä
on yhteys, kuten ”Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina”.

Kielletty lääkkeellinen väite puolestaan olisi ”Kalsium ehkäisee osteoporoosia”.

Terveysväitteet jaetaan edelleen toiminnallisiin väitteisiin (art. 13), sekä sairauden
riskin vähenemiseen, tai lasten kehitykseen ja terveyteen viittaaviin väitteisiin (art.
14). Toiminnalliset väitteet on lueteltu asetuksen (EU) N:o 432/2012 (Komission ase-
tus muiden kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen
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viittaavien elintarvikkeita koskevien sallittujen terveysväitteiden luettelosta) liit-
teessä. Tässä väiteluettelossa esimerkiksi C-vitamiinille on hyväksytty 15 erilaista toi-
minnallista väitettä, kuten ”C-vitamiini edistää immuunijärjestelmän normaalia toi-
mintaa”.
Väiteasetuksessa tarkoitettuja sairauden riskin vähenemiseen viittaavia väitteitä on
hyväksytty yhteensä vain toistakymmentä. Ne ovat tyypillisesti kaksiosaisia. Ensiksi
mainitaan riskitekijä, jota elintarvikkeen sisältämä aine vähentää. Tämän jälkeen mai-
nitaan sairaus, jonka riskiä vähennetään. Esimerkiksi ”Kasvisterolien ja kasvistanolies-
terien on osoitettu alentavan/vähentävän veren kolesterolia. Korkea kolesteroli on
sepelvaltimotaudin kehittymisen riskitekijä”.

Kaikkien terveysväitteiden taustalla oleva tieteellinen tutkimus arvioidaan etukäteen.
Vain sellaiset väitteet hyväksytään käyttöön, joilla on vahva tieteellinen näyttö tuke-
naan. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA arvioi terveysväitteiden
taustalla olevat tieteelliset perustelut ja väitteiden sanamuodot. Komission ja jäsen-
maiden välisten keskustelujen jälkeen väite hyväksytään tai hylätään komission ase-
tuksella. Se on voimassa sellaisenaan kaikissa EU-maissa, myös Suomessa. Ruokavi-
rasto toimii Suomen kansallisena toimivaltaisena viranomaisena, joka toimittaa elin-
tarvikealan toimijoiden tekemät terveysväitehakemukset EFSAlle arvioitavaksi. Ruo-
kavirasto ei kuitenkaan voi vaikuttaa EFSAn tieteelliseen arviointiin.

Väitteitä koskevat tutkimukset mainontana

Väiteasetuksen 2 artiklan 2 kohdan määritelmän mukaan ”väitteellä” tarkoitetaan
esitystä tai kuvausta, joka ei ole yhteisön tai kansallisen lainsäädännön mukaan pa-
kollinen, mukaan luettuina graafiset sekä kuvia tai symboleita kaikissa muodoissa si-
sältävät esitykset, ja jossa todetaan, esitetään tai annetaan ymmärtää, että elintar-
vikkeella on erityisominaisuuksia”. Ruokavirasto on asetuksen voimaantulosta lähtien
tulkinnut säännöstä siten, että myös elintarvikkeen kaupallisen viestinnässä julkaistu
referaatti tai muu viittaus tieteelliseen tutkimukseen voi olla sellainen esitys, jossa
todetaan, että elintarvikkeella tai sen ainesosalla on erityisominaisuuksia. Näin ollen
elintarviketta tai sen sisältämiä ainesosia koskeva tutkimus on tietyssä kontekstissa
myös väite. Tulkinta on vakiintunut myös muissa jäsenmaissa.

Väiteasetuksen mukaisesti hyväksyttyjen terveysväitteiden taustalla on aina oltava
yleisesti hyväksyttyä tieteellistä näyttöä. Väiteasetuksen johdanto-osan perustelu-
kappaleen 22 mukaan terveysväitteet olisi hyväksyttävä käytettäviksi yhteisössä vain,
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jos niitä on arvioitu tieteellisesti korkeimpien standardien mukaisesti. Näiden väittei-
den tieteellisen arvioinnin yhdenmukaisuuden varmistamiseksi Euroopan elintarvike-
turvallisuusviranomaisen olisi tehtävä tällaiset arvioinnit. Asetuksen artikloissa 15-18
annetaan tarkemmat ohjeet siitä, miten väitteiden hyväksyntää voidaan hakea. 15
artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti väitehakemukseen on liitettävä mm. jäljen-
nös terveysväitteeseen liittyvistä tutkimuksista, saatavana olevat puolueettomat ver-
taisarvioidut tutkimukset mukaan luettuina, ja muu käytettävissä oleva aineisto sen
osoittamiseksi, että terveysväite täyttää tässä asetuksessa säädetyt edellytykset.

Hyväksyttyä terveysväitettä on mahdollista käyttää kaikkien niiden elintarvikkeiden
kaupallisessa viestinnässä, jotka täyttävät hyväksytyn terveysväitteen käytön edelly-
tykset. Näiden elintarvikkeiden markkinoinnissa on mahdollista käyttää myös hyväk-
sytyn väitteen taustalla olevia tutkimuksia. Tutkimusten jakaminen osana markki-
nointia taustoittaa sitä tosiseikkaa, että elintarvikkeella todistetusti on väitettyjä omi-
naisuuksia.

Sen sijaan, jos tutkimusnäyttö katsotaan EFSA:n arvioinnissa riittämättömäksi, elin-
tarviketta koskevassa kaupallisessa viestinnässä ei voi käyttää haettua väitettä. Asi-
antuntijaviranomainen eli EFSA on siis tässä tapauksessa arvioinut, että elintarvik-
keen nauttimisen ja ehdotetun väitteen välillä ei ole osoitettu riittävää syy-yhteyttä,
ja siksi väitettä voitaisiin pitää kuluttajia harhaanjohtavana. Tällöin myös tutkimuksia,
jotka käsittelevät kiistanalaisia väitteitä, voidaan pitää harhaanjohtavina, eivätkä toi-
mijat voi hyödyntää niitä markkinoinnissaan. Tämä ei sinällään tarkoita, että esimer-
kiksi yksittäinen tutkimus olisi ollut laadultaan heikko, mutta tieteellinen näyttö ei
yksiselitteisesti anna tukea väitteen todenmukaisuudelle, ja asiasta voidaan esimer-
kiksi vaatia tarkempaa ja laajempaa tutkimusta.

Koska sairauksien ennalta ehkäisemiseen, hoitamiseen tai parantamiseen viittaavat
väitteet ovat elintarvikkeista yksiselitteisesti kiellettyjä, on myös kiellettyä käyttää
markkinoinnissa tällaisiin ominaisuuksiin viittaavia tutkimuksia.

Kantelija toteaa (s.15) että ”[…]Tämä tarkoittaisi sitä, että kaikki elintarvikevalvon-
nan piirissä olevat toimijat joutuisivat poistamaan viestinnästään (mm. nettisivuil-
taan, some-kanavistaan, asiakaslehdistään, B to B- viestinnästään) sellaiset tieteelli-
set tutkimukset, jotka koskevat heidän myymiin, markkinoimiin tai jakelemiin elintar-
vikkeisiin tai niiden ainesosiin liittyviä tietoja.” Johtopäätös on virheellinen, sillä aino-
astaan lääkkeellisiin tai muuten hyväksymättömiin väitteisiin liittyvien tutkimusten
jakaminen on toimijoilta kiellettyä.
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C-vitamiinilla ei ole koronavirukseen liittyvää hyväksyttyä terveysväitettä. C-vitamii-
nin ei saa myöskään antaa ymmärtää estävän tai parantavan koronavirustartuntaa,
koska tämä on selvästi lääkkeellinen väite.

Kantelija viittaa (s.12) esimerkkinä elintarviketoimijoiden mainonnassaan käyttämään
tutkimukseen otsikolla ”Can early and high intravenous dose of vitamin C prevent
and treat coronavirus disease 2019 (COVID-19)”. Tutkimuksessa on siis selvitetty C-
vitamiinihoidon mahdollisuuksia koronaviruksen estämisessä ja hoidossa. Elintarvike-
viranomaiset ovat perustellusti katsoneet tällaisen tutkimuksen esittämisen osana
markkinointia kielletyksi lääkkeelliseksi väitteeksi.

Selvyyden vuoksi todetaan, että elintarvikevalvontaviranomaisten tarkoituksena ei
ole ollut estää tutkimuksen jakamista muilta kuin sellaisilta elintarvikealan toimi-
joilta, jotka myyvät esimerkiksi C-vitamiinia sisältäviä ravintolisiä.

Elintarvikkeista annettavat tiedot ja niiden markkinointi on huomattavasti useimpia
muita aloja tarkemmin säädeltyä. Siksi analogian hakeminen muilta aloita ja esimer-
kiksi vain kuluttajanasuojalain näkökulmasta ei ole mahdollista.

EU-säädösten tulkinnasta

Väiteasetuksen tarkoituksena on sen 1 artiklan mukaan lähentää jäsenvaltioissa an-
nettuja ravitsemus- ja terveysväitteitä koskevia lakeja, asetuksia ja hallinnollisia mää-
räyksiä, jotta voidaan varmistaa sisämarkkinoiden tehokas toiminta ja kuluttajansuo-
jan korkea taso. Kuten unionin lainsäädännössä lähtökohtana on, lainsäädännön har-
monisoinnin ja koko yhteisön alueen yhtenäisen tulkinnan tavoitteena on siis nimen-
omaan epätasa-arvoisten kilpailuolosuhteiden estäminen ja tavaroiden vapaan liikku-
vuuden edistäminen sisämarkkinoilla. Kantelussa (s. 17) katsotaan että ”asetus ni-
menoman kieltää viranomaisilta sellaisen tulkinnan ja toimenpiteet, jotka ovat kulut-
tajien etujen vastaisia ja jotka käytännössä johtavat yhteisön perustamissopimuksen
rikkomiseen eli tavaroiden vapaan liikkumisen rajoittamiseen yhteisössä”. Ruokavi-
rasto on kantelussa esitetyn väitteen kanssa samaa mieltä, ja katsoo siksi, että esi-
merkiksi yhteisön asetuksia on tulkittava tarkasti niiden sanamuodon ja tarkoituksen
mukaan, ja tulkinnassa on lisäksi seurattava Euroopan unionin tuomioistuimen rat-
kaisukäytäntöä.
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Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisu

Euroopan unioin tuomioistuin on 14.7.2016 antamassaan ratkaisussa asiassa C 19/15
linjannut väiteasetuksen soveltumista suoraan terveydenhoitoalan ammattilaisille
kohdistettuun viestintään. Ratkaisun mukaan väiteasetuksen (EY) N:o 1924/2006 1
artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että kyseisen asetuksen soveltamisalaan kuulu-
vat ravitsemus- ja terveysväitteet, jotka on esitetty kaupallisessa viestinnässä, joka
koskee lopulliselle kuluttajalle sellaisenaan toimitettavaa elintarviketta, silloin, kun
kyseistä viestintää ei ole suunnattu lopulliselle kuluttajalle vaan yksinomaan tervey-
denhoidon ammattilaisille. Ratkaisussa ei ole annettu merkitystä sille, minkä tyyppi-
sestä terveydenhuollon ammattihenkilöille suunnatusta mainoksesta tai mainosleh-
destä on kyse, eikä sille millaisia väitteitä käytetään. Ratkaisun mukaan koko asetusta
siis sovelletaan myös kaupalliseen viestintään, joka esitetään suoraan terveydenhoi-
don ammattilaisille. Käytännössä tulkinta tarkoittaa Ruokaviraston näkemyksen mu-
kaan sitä, että vaikkapa lääkäreille tai ravitsemusterapeuteille suunnatussa ammatti-
lehdessä voidaan julkaista kaikenlaisia tutkimuksia elintarvikkeiden ominaisuuksista
ja vaikutuksista, mutta elintarvikealan toimijat eivät voi julkaista kiellettyihin väittei-
siin liittyviä tutkimuksia, koska tällainen viestintä katsotaan kaupalliseksi viestinnäksi
ja markkinoinniksi.

Markkinointi terveydenhuollon ammattihenkilöille

Toisin kuin kantelussa on väitetty (s. 22), Ruokavirasto ei ole aikeissa valvoa tervey-
denhuollon ammattihenkilöille tarkoitettua aineistoa, sikäli kun tällä viitataan esi-
merkiksi oppikirjoihin, tieteellisiin julkaisuihin tai oppilaitosten laatimiin opetusmate-
riaaleihin. Toisaalta esimerkiksi terveydenhuollon ammattilehdissä julkaistut elintar-
vikealan yritysten mainokset, tai mainonnaksi katsottavat tekstit ja esittelytilaisuu-
det, joissa elintarvikkeista tai niiden ainesosista esitetään lääkkeellisiä tai muuten
harhaanjohtavia väitteitä, ovat kiellettyjä. Kuten edellä on todettu, lainsäädännön
mukaan mainonnaksi katsotaan kaikenlainen elintarvikealan yritysten viestintä, jonka
tarkoituksena on elintarvikkeen menekin edistäminen. Elintarvikevalvontaviranomai-
sen intressissä ei siis sinällään ole terveydenhuollon ammattihenkilöiden koulutuksen
valvonta, vaan se, millaista mainonnaksi katsottavaa informaatiota elintarvikealan
toimijat esittävät. Mainonta voi olla kirjallista tai suullisesti erilaisissa koulutustilai-
suuksissa esitettyä.
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Kantelija kysyy: Miten ja mikä viranomainen valvoo terveydenhuollon ammattilaisille
tarkoitettua aineistoa kantelussa käsitellyn tulkinnan osalta, jos tieteellinen tutkimus
on päätynyt terveydenhuollon ammattilaisen haltuun elintarvikealan toimijalta?

On totta, että elintarvikevalvontaviranomaiset eivät toki pysty kaiken kattavasti val-
vomaan terveydenhuollon ammattihenkilöiden koulutusmateriaaleja, taikka syste-
maattisesti ja täydellisesti tarkistamaan ammattilehdissä esitettyä mainontaa. Elin-
tarvikealan toimijoiden on kuitenkin elintarvikelain 16 §:n mukaisesti noudatettava
kaikessa toiminnassaan riittävää huolellisuutta, jotta elintarvike, elintarvikehuoneisto
ja alkutuotantopaikka sekä elintarvikkeen säilytys-, kuljetus- ja käsittelyolosuhteet
täyttävät tämän lain mukaiset vaatimukset. Yritykset ovat siis itse vastuussa siitä,
että määräyksiä noudatetaan. Terveydenhuollon ammattihenkilöille suunnattua mai-
nontaa valvotaan vastaavasti kuin laajemmin kuluttajille suunnattua mainontaa. Elin-
tarvikevalvontaviranomaisille on elintarvikelain 49 § mukaisesti annettava valvontaa
varten nähtäväksi toimintaan liittyvät asiakirjat, esimerkiksi käytetyt mainokset tai
koulutusmateriaalit jotka voidaan katsoa mainonnaksi.

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 24 §:n mukaan Sosi-
aali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto ohjaa ja valvoo valtakunnallisesti tervey-
denhuollon ammattihenkilöitä. Aluehallintovirasto ohjaa ja valvoo terveydenhuollon
ammattihenkilöiden toimintaa toimialueellaan. Ruokavirasto ei näe minkäänlaista
ristiriitaa tai ongelmaa toimivaltakysymyksissä, valvottaessa elintarvikealan toimijoi-
den mainontaa, joka on kohdistettu erityisesti terveydenhuoltoalan ammattihenki-
löille.

Elintarvikelainsäädännön soveltamisalasta

Elintarvikelainsäädännön vaatimukset ja velvoitteet koskevat alan toimijoita kaikissa
elintarvikeketjun vaiheissa. Lainsäädäntöä ei kuitenkaan sovelleta esimerkiksi yksityi-
siin kotitalouksiin, eikä tietyiltä osin pienimuotoiseen, vähäriskiseen toimintaan. Ylei-
sen elintarvikeasetuksen (EY) N:o 178/2002 3 artiklan 2 kohdassa ”elintarvikealan yri-
tyksellä” tarkoitetaan voittoa tuottavaa tai tuottamatonta, julkista tai yksityistä yri-
tystä, joka toteuttaa mitä tahansa toimia, jotka liittyvät mihin tahansa elintarvikkei-
den tuotannon, jalostuksen ja jakelun vaiheisiin. "Elintarvikealan toimijalla" puoles-
taan tarkoitetaan 3 artiklan 3 kohdan mukaan luonnollista tai oikeushenkilöä tai -
henkilöitä, jotka ovat vastuussa elintarvikelainsäädännön vaatimusten noudattami-
sen varmistamisesta valvonnassaan olevassa elintarvikeyrityksessä. Suomessa
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elintarvikealan toimijoiden on tehtävä toiminnasta ilmoitus (tai tietyissä tapauksissa
hyväksymishakemus) valvovalle viranomaiselle. Tällaisen ilmoituksen voi tehdä min-
kälainen organisaatio hyvänsä, yhtiömuodosta riippumatta. Ilmoituksen perusteella
toimijat tulvat elintarvikevalvonnan piiriin. Kun jokin yhteisö siis harjoittaa elintarvi-
kealan toimintaa, sen tulee noudattaa esimerkiksi markkinointiin liittyviä määräyksiä,
riippumatta siitä onko toiminta yhdistysmuotoista tai voittoa tavoittelematonta. Elin-
tarvikevalvontatietokannassa onkin yhdistysmuotoisia, tai nimeltään tämänkaltaisia
yrityksiä, jotka tosiasiassa harjoittavat myös elinkeinotoimintaa, eivätkä ole vaikkapa
ainoastaan jäsenyritystensä edunvalvontajärjestöjä.
Edellä kerrotuista syistä kantelussa mainittu (s. 6) kunnallinen valvontaviranomainen
on ohjeistanut alan toimijaa siten, että kielto käyttää lainsäädännön vastaisia väit-
teitä koskee myös yhdistyksiä. Myöhemmin kantelijalle 3.4.2020 lähetetyssä Ruokavi-
raston viestissä on kerrottu, että yhdistysten markkinointiin ei ole toistaiseksi puu-
tuttu. Tällä on tarkoitettu sitä, että Ruokaviraston tiedossa ei ollut tapauksia, joissa
elintarvikealan yrityksenä toimivaan yhdistykseen olisi kohdistettu valvontatoimenpi-
teitä. Edelleen väärinkäsitysten korjaamiseksi Ruokavirastosta on 29.4.2020 lähetetty
kantelijalle viesti, jossa on todettu että: Elintarvikealan toimijoita edustavat tahot,
jotka eivät itse ole elintarvikealan toimijoita, eivät kuulu elintarvikevalvonnan piiriin.
Elintarvikevalvonnan piiriin ei myöskään kuulu esimerkiksi julkisten terveysviran-
omaisten antama ravitsemusohjaus tai -neuvonta eikä lehdistössä ja tieteellisissä jul-
kaisuissa tapahtuva ei-kaupallinen viestintä ja tiedotus. Kantelijalle siis on yritetty
parhaan mukaan tehdä selväksi, millaisten toimijoiden viestintään valvontatoimia
voidaan kohdistaa ja markkinointisäännökset koskevat. Tulkinta, jonka mukaan elin-
tavikelainsäädännön velvoitteet, markkinointisäännökset mukaan lukien, koskevat
vain elintarvikealan toimijoita, ei yhdistyksiä silloin kun ne eivät harjoita alan liiketoi-
mintaa, on lainsäädännön mukaan selkeä, ja viranomaiset ovat noudattaneet sitä ny-
kyisellä tavalla lain säätämisestä asti.

Ruokavirasto ei siis ole millään lailla puuttunut, tai ohjeistanut kunnallisviranomaisia
puuttumaan yhdistyksen tai yksityishenkilöiden sananvapauteen, silloin kun ne eivät
harjoita elintarvikealan toimintaa. Ruokavirasto ei ole myöskään puuttunut tiedeyh-
teisön vapauteen julkistaa tutkimustuloksia ja levittää tutkimustietoa tieteellisissä tai
muissa julkaisuissa. Ruokavirasto tukee laadukkaan tieteellisen tutkimuksen kehittä-
mistä ja se on myös yksi viraston lakisääteisistä tehtävistä.

Ruokavirasto myöntää, että tilanne on jossain määrin ongelmallinen silloin, jos tutki-
jalla on tiivis yhteys elintarvikealan yritykseen, esimerkiksi työ- tai muun toimeksian-
tosuhteen kautta, tai tutkija on omistajana elintarvikealan yrityksessä. Tällöin voi olla
vaikea eritellä, milloin tutkimukset esitetään osana yrityksen markkinointia ja milloin
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mahdollisesti tutkijan tai tutkijaryhmän ei-kaupallisena viestintänä. Tilanne on selke-
ämpi silloin, kun kysymys on tiettyyn tuotteeseen, ei tuotteen yksittäiseen ai-
nesosaan liittyvästä tutkimuksesta. Esimerkiksi tuotenimen korostaminen tutkimuk-
sen yhteydessä on selkeämmin kaupallista viestintää.

Elintarviketietoasetuksen 8 artiklan 5 kohdan mukaan elintarvikealan toimijoiden on
vastuullaan olevissa yrityksissä varmistettava niiden toimintaan liittyvien, elintarvike-
tietoja koskevan lainsäädännön ja asiaan liittyvien kansallisten säännösten vaatimus-
ten noudattaminen, ja niiden on tarkistettava, että tällaiset vaatimukset täyttyvät.
Tämä tarkoittaa, että toimija on vastuussa kaikista markkinointikanavistaan, myös
hallinnassaan olevista verkkosivuista ja sosiaalisen median profiileista. Silloin kun yri-
tyksellä on toimeksiantosuhde esimerkiksi ”some vaikuttajana” toimivaan yksityis-
henkilöön myöskään tämä yksityishenkilö ei saa markkinoida säädösten vastaisesti.
(Tästä asiasta lisää Ruokaviraston verkkosivuilla: https://www.ruokavirasto.fi/yrityk-
set/elintarvikeala/myynti/markkinointi/some-markkinointi/)

Yhdistysten toiminta

Kantelussa (s.7) on tuotu esille, että jotkin yhdistykset, kuten Hengitysliitto ry ja Sy-
dänliitto ry, ovat Facebook- tai verkkosivuillaan esittäneet elintarvikkeisiin liittyviä
tutkimustuloksia tai lääkkeellisiä väitteitä. Kuten Ruokavirasto on edellä, ja kanteli-
jalle aiemmin todennut, yhdistyksiä koskevat markkinointiin ja väitteiden käyttöön
liittyvät vaatimukset silloin kun ne elintarvikealan toimijoina myyvät kyseistä elintar-
viketta. Edellä on myös selvitetty, että kunnalliset elintarvikevalvojat eivät yhdellä
tarkastuskäynnillä pysty valvomaan kaikkien vaatimusten toteutumista. On hyvin
mahdollista, että yhdistyksen kahvilan tai ruokalan tarkastuksessa ei ole huomioitu
järjestön verkkosivujen sisältöä.

Perusoikeuden rajoittaminen

Koska kuluttajien terveyden ja luottamuksen suojelemiseksi lailla säädetyt elintarvik-
keiden markkinoinnin rajoitukset itseasiassa rajoittavat perustuslaissa turvatun pe-
rusoikeuden, sananvapauden käyttämistä (PeL 12 §), on markkinoinnin valvonnassa
kiinnitettävä erityistä huomiota hallintotoimien lainmukaisuuteen. Ruokavirasto on
keskusviranomaisena pyrkinyt ohjeistamaan kuntien valvontaviranomaisia niin, että
sananvapautta ei missään tilanteissa rajoiteta enempää kuin elintarvikelainsäädäntö

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/myynti/markkinointi/some-markkinointi/)
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/myynti/markkinointi/some-markkinointi/)
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edellyttää. Koska asia herättää toistuvasti keskustelua alalla, Ruokavirasto on myös
tiedottanut sananvapauden ja markkinointisäännösten rajanvedosta verkkosivuillaan
(https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/myynti/markkinointi/sananva-
paus/ )

Perustuslaissa on säädetty, että tarkempia säännöksiä yleisen sananvapauden käyttä-
misestä annetaan lailla. Siksi lain tasolla on voitu säätää sellaisia kieltoja, jotka rajoit-
tavat esimerkiksi elinkeinon harjoittajan oikeutta julkistaa viestejä, mutta joilla suoja-
taan kuluttajien oikeuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi kielto antaa elintarvikkeista har-
haanjohtavia tietoja, sekä kielto esittää tuotteesta tieteellisesti epävarmoja tai jopa
valheellisia väitteitä. Elintarvikkeista annettavista tiedoista voidaan määrätä lainsää-
dännön ja hallinnon keinoin, koska markkinointi ei kuulu sananvapausperusoikeuden
ns. ydinalueeseen, ja koska tarkoituksena on suojella kuluttajien terveyttä sekä luot-
tamusta markkinoihin. Yleinen sananvapaus ei mahdollista elintarvikkeiden lainsää-
dännön vastaista markkinointia.

Kantelussa esitettyjä väärinkäsityksiä

Tasapuolisuusperiaatteen vastainen valvonta ja uudet tulkinnat

Kantelija on tuonut esille, että keväällä 2020 erityisesti koronaviruksen (COVID-19)
hoitamiseen viittaavaan elintarvikkeiden lääkkeelliseen markkinointiin olisi kohdis-
tettu valvontatoimenpiteitä operaatioluonteisesti ja Oiva-valvonnan ulkopuolella.
Ruokavirasto korostaa, että markkinoinnin valvontaa tehdään elintarvikevalvonnan
yhteydessä jatkuvasti ja myös riskiperusteisesti varsinaisen valvontasuunnitelman
mukaisten tarkastusten ohella. Ilmiantoja epäillystä harhaanjohtavasta markkinoin-
nista tulee kuntiin ja Ruokavirastoon myös kuluttajilta. Elintarvikkeiden markkinoin-
nin valvonta on valittu yhdeksi kansalliseksi elintarvikevalvonnan painopisteeksi vuo-
delle 2020 jo ennen koronavirusepidemian puhkeamista.

On totta, että ajankohtaisena ja kuluttajalle merkittävänä asiana koronaviruksen hoi-
toon viittaavaan lääkkeelliseen markkinointiin on tullut puuttua akuutisti ja valtakun-
nallisesti yhtenäisesti. Kantelijan mainitsema (s. 1) Ruokaviraston 26.3.2020 järjes-
tämä koulutustilaisuus kunnallisille elintarvikevalvojille oli organisoitu jo ennen ko-
ronaviruksen leviämistä Suomeen, ja se käsitteli markkinoinnin valvontaa yleisem-
minkin, ei pelkästään koronavirus näkökulmasta. Toki koulutuksen aikaan oli jo näh-
tävillä, että koronavirukseen viittaavia väitteitä oli käytetty. Koulutuksessa ei

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/myynti/markkinointi/sananvapaus/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/myynti/markkinointi/sananvapaus/
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kuitenkaan kehotettu minkäänlaiseen ”valvontaoperaatioon”, vaan tiedotettiin ylei-
sesti minkä tyyppistä mainontaa koronaan liittyen oli havaittu, ja muistutettiin että
lääkkeellinen mainonta on kielletty ja sitä havaittaessa asiaan tulisi valvonnassa puut-
tua.

Loppukeväästä 2020 Euroopan Komissio organisoi yhteiseurooppalaisen valvonta-
hankkeen (Co-ordinated Control Plan), jossa jäsenmaiden valvontaviranomaisia pyy-
dettiin selvittämään erityisesti COVID-19 pandemiaan ja tämän taudin hoitoon tai eh-
käisyyn liittyvää mainontaa maassaan. Havaittuihin säännöstenvastaisuuksiin pyydet-
tiin puuttumaan ja raportoimaan myös Komissiolle. Hanketta ei oltu vielä julkistettu
em. 26.3. koulutuksen aikaan, mutta se kertoo siitä, että nimenomaan poikkeukselli-
sen pandemian hyväksikäyttöön elintarvikkeiden markkinoinnista haluttiin EU tasol-
lakin erityisesti puuttua. (Valvontahankkeesta lisää Komission verkkosivuilla
https://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/eu-co-ordinated-control-
plans/covid-19_en)

On todettava, että Ruokavirasto näkee kielletyn, kuluttajia mahdollisesti harhaanjoh-
tavan markkinoinnin erityisen moitittavana poikkeusoloissa, kun kuluttajat ovat epä-
varmoja ja luotettavaa tutkimustietoa taudista on vasta vähän. Tämä ei kuitenkaan
tarkoita, että valvontatoimia olisi missään vaiheessa kohdistettu erityisesti tiettyihin
elintarvikealan toimijoiden ryhmään, kuten ravintolisien myyjiin. Terveysväitteiden
käyttö on kuitenkin yleisempää esimerkiksi ravintolisien vähittäismyynnissä, kuin
vaikkapa ravintolatoiminnassa. Mitään kansallisia tai EU-tason tulkintoja ko. lainsää-
dännöstä ei ole myöskään muutettu koronaepidemian aikana tai kevään 2020 aikana.
Kuten edellä, ja kantelijalle aiemmin on todettu, säädöksiä on tulkittu
vastaavalla tavalla koko niiden voimassa olon ajan, ja tulkinta on yhtenäistä koko
EU:n alueella.

Kantelija on pyytänyt nähtäväksi em. koulutuksessa esitettyjä esimerkkejä koronaan
liittyvästä markkinoinnista, jotta yhdistys voisi neuvoa jäsenyrityksiä markkinoinnissa.
Ruokavirasto on katsonut, että koulutusmateriaali on julkisuuslain (621/1999) 5 §:n 3
ja 4 momentissa tarkoitettu asiakirja, jota ei koske julkisuusolettama. Koska Ruokavi-
rasto on arvioinut, että yksittäisten havaittujen mainosten tai mainonnaksi katsotta-
vien some-viestien esille tuominen voisi aiheuttaa epäselvyyttä alan toimijoissa, esi-
merkkejä ei ole luovutettu nähtäväksi, toisin kuin muu pyydetty aineisto. Ruokavi-
rasto korostaa, että se ei ole esimerkeissä ottanut sinällään kantaa yksittäisten mai-
nosten lainsäädännönmukaisuuteen. Ruokavirasto ei myöskään tiedä, miltä osin esi-
merkkeinä esitettyyn mainontaan on kunnallisessa valvonnassa puututtu. On huomi-
oitava, että esimerkiksi markkinointiin liittyen, ei ole olemassa minkäänlaista

https://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/eu-co-ordinated-control-plans/covid-19_en
https://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/eu-co-ordinated-control-plans/covid-19_en
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ennakkohyväksymisjärjestelmää, jossa elintarvikevalvontaviranomainen tapauskoh-
taisesti ja ennakoivasti katsoisi markkinoinnin hyväksyttäväksi tai lain vastaiseksi.
Elintarvikealan toimijat ovat itse vastuussa toimintansa lainsäädännönmukaisuudesta
(Etl 16 §). Jos lainsäädännön vastaista markkinointia kunnallisessa valvonnassa havai-
taan, toiminta kehotetaan korjaamaan elintarvikelain 53 §:n mukaisesti. Jos keho-
tusta ja ohjausta ei noudateta, voidaan tarvittaessa käyttää elintarvikelain 7 luvun
mukaisia hallinnollisia pakkokeinoja. Tätä käytäntöä on Ruokaviraston käsityksen ja
tietojen mukaan noudatettu oikein myös koronaan liittyvän markkinoinnin valvon-
nassa keväällä 2020.

Kantelussa (s. 17) on todettu, että ”tieteellisiä tutkimuksia ei voi tulkita elintarvike-
lain 9 §:n tarkoittamana harhaanjohtavana tietona”. Ruokaviraston näkökulmasta
esimerkiksi koronaepidemian aikaan myynnin edistämistarkoituksena jaetut C-vita-
miinitutkimukset eivät olleet ongelmallisia pelkästään harhaanjohtamisen näkökul-
masta, vaan erityisesti lääkkeellisten ja hyväksymättömien väitteiden osalta. Hyväk-
symättömien väitteiden käyttö on harhaanjohtavaa markkinointia. Elintarvikkeen ei
voi väittää suojaavan tai parantavan COVID-19 taudilta. Toisaalta yksittäisten tutki-
musten käyttäminen osana markkinointia voi sisältää myös väitelainsäädännön vas-
taisia väitteitä. Todettakoon vielä kerran, että tutkimusta ei sinällään voida kieltää,
mutta tutkimusten julkaiseminen osana elintarvikkeen markkinointia kyllä.

Käypä hoito -suositukset

Kantelussa on todettu (s. 21), että Käypä hoito -suositukset sisältävät erilaisia mainin-
toja ravintoaineiden vaikutuksista sairauksien ennaltaehkäisyssä tai hoidossa. Käypä
hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoi-
tosuosituksia, joita laatii Suomalainen Lääkäriseura Duodecim yhdessä erikoislääkä-
riyhdistysten kanssa. Niiden taustalla ei kuitenkaan ilmeisesti ole elintarvikealan yri-
tyksiä. Terveydenhuoltoalan ammattihenkilöt voivat siis elintarvikevalvontaviran-
omaisten näkökulmasta hyödyntää Käypä hoito -suosituksia ongelmitta (ja tämä on
jopa ilmeisen suotavaa), mikäli he eivät hoitotyön ohessa ole valvonnassa olevia elin-
tarvikealan toimijoita, jotka itse myyvät suosittelemiaan elintarvikkeita.

Lopuksi

Kantelija on Ruokaviraston näkemyksen mukaan jo itse esittänyt kantelukirjeessä
useita sellaisia seikkoja, jotka selittävät niin valvontatoimenpiteiden taustalla
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vaikuttavaa lainsäädäntöä kuin viranomaisten tulkintaa tuon lainsäädännön sovelta-
misessa. Ruokavirasto katsoo, että se on asiallisesti ja hallintolain mukaisesti pyrkinyt
selvittämään mahdollisia väärinymmärryksiä kantelijalle. Kuitenkin vaikuttaa siltä,
että kaikkia Ruokaviraston perusteluja, kannanottoja ja selvityksiä ei ole huomioitu
tai ymmärretty, tai niistä on tehty virheellisiä johtopäätöksiä, ja siksi kantelussa esite-
tyt argumentit ovat joiltakin osin virheellisiä.

Ruokavirasto katsoo, että kunnalliset valvontaviranomaiset, taikka Ruokavirasto itse,
ei ole kantelun kohteena olevassa asiassa ylittänyt toimivaltuuksiaan, rajoittanut pe-
rustuslain mukaista sananvapautta enempää kuin lainsäädännössä on säädetty, so-
veltanut tai tulkinnut voimassa olevaa lainsäädäntöä virheellisesti, eikä kohdellut hal-
linnossa asioivia yhdenvertaisuusperiaatteen, tai muidenkaan hallinnon oikeusperi-
aatteiden vastaisesti. Viranomaisen toiminta on selkeästi perustunut sovellettaviin
kansallisiin ja unionin säädöksiin, ja se on ollut hallintolainsäädännön mukaista.

Osastonjohtaja Ville Kekkonen

Lakimies Joonas Päivänen
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