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ELINTARVIKETEOLLISUUDEN TUOTANTO 
VÄHENEE 

Elintarviketeollisuuden tuotanto on laskusuunnassa. Tuo-
tantomäärät vähenivät teollisuustuotannon työpäiväkorjatun 
volyymi-indeksin  mukaan viime vuoden viimeisellä neljän-
neksellä runsaat 4 %. Koko viime vuoden aikana tuotanto 
supistui heikon loppuvuoden vuoksi 2,9 % edellisen vuoden 
vastaavasta ajankohdasta. Koko teollisuuden tuotanto pie-
neni viime vuonna 2,6 %. 

Kotimainen liikevaihtokehitys oli elintarviketeollisuudessa 
syksyllä vielä kohtalaista, mutta vähittäiskaupan ja ravitse-
mustoiminnan heikko suhdannetilanne varjostaa myös koti-
maan näkymiä.
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SUHDANNENÄKYMÄT LIEVÄSTI MIINUKSELLA

EK:n helmikuun alussa julkistaman Suhdannebarometrin 
mukaan Suomen elintarviketeollisuuden yritykset arvioivat 
tämänhetkisen suhdannetilanteen hieman normaalia hei-
kommaksi. 

Suhdanneodotukset ovat piristyneet jonkin verran viimesyk-
syisestä notkahduksesta, mutta tilanteen ennakoidaan pysy-
vän vaisuna kuluvan vuoden alkupuoliskollakin. Kysyntä on 
edelleen vaimeaa ja tuotannon ennakoidaan pysyvän pää-
osin ennallaan kuluvan vuoden alussa. Myyntihintojen sen 
sijaan arvioidaan laskevan lähikuukausina.

Tuotannon lasku jatkuu, mutta viennin jyrkkä lasku on loivenemassa. Suhdan-
nenäkymät kirkastuivat vähän, vaikka vallitseva suhdannetilanne on heikko. 
Tilauskanta on normaalia alhaisempi, erityisesti viennissä.

Alan yritykset ovat kaikesta huolimatta investoineet voimakkaasti viime vuosina 
ja EK:n investointitiedustelun perusteella kasvu on ripeää kuluvanakin vuonna.

TUOTANNON LASKU JATKUU

Elintarviketeollisuuden tuotanto on kevätkuukausina edel-
leen vähentynyt. Tuotanto oli huhtikuussa noin 5 % edel-
lisvuotta vähäisempää, vaikka se olikin huhtikuussa hiukan 
suurempaa kuin maaliskuussa. Sekä kotimaan että viennin 
heikon kysynnän vuoksi tehdasteollisuudessa ei ole kunnol-
lista kasvua yhdelläkään toimialalla.

Elintarvikeyritysten liikevaihto on palautumassa syksyn not-
kahduksesta, mutta yleisempää elpymistä joudutaan vielä 
odottamaan. Elintarviketeollisuuden vientiliikevaihto on las-
kenut ja siitä palautuminenkin on ollut hidasta. Juomateolli-
suus on sitä vastoin parantanut vientiliikevaihtoaan selvästi.

Palvelut hiipuivat teollisuutta vähemmän kulutuksen ja palk-
kasumman sinnitellessä plussalla. Vähittäiskauppa on toipu-
massa heikosta vuodenvaihteestaan, mutta teollisuusvetoi-
nen tukkukauppa hiipuu edelleen.
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SUHDANNENÄKYMÄT KESKIMÄÄRÄISET

EK:n toukokuussa julkistaman Suhdannebarometrin mukaan 
elintarviketeollisuuden näkymät ovat hiukan kirkastuneet. 
Odotuksien mukaan tuotanto säilyy jotakuinkin nykyisellä ta-
solla syksyyn saakka, laajempaa nousua ei ole luvassa. 

Vallitseva suhdannetilanne on edelleen heikko. Tilauskanta 
on varsinkin viennissä alhainen. Kysyntä on vaimeaa, mutta 
myyntihintoihin odotetaan varovaista nousua.

Kapasiteettia oli liikaa noin kolmanneksella vastaajista ja 
16 %:lla sitä oli liian vähän. Noin puolella yrityksistä kapasi-
teettia oli sopivasti.

Kesän aikana henkilöstö voi tilapäisesti lisääntyä, mutta ylei-
sesti henkilökunnan määrään ennustetaan edelleen laskua.
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vuonna viidenneksellä. Ennusteen mukaan ne lisääntyvät 
tänäkin vuonna 14 %.

HINNAT LASKUSUUNNASSA

Elintarvikkeiden ja juomien tuottajahintojen nousu alkoi hi-
dastua jo vuonna 2011. Varsinainen deflaatio alkoi vuonna 
2013. Viime kuukausina hinnat ovat alentuneet kiihtyvällä 
vauhdilla, huhtikuussa laskua oli 1,6 %. Juomissa tuottaja-
hintojen keskimääräinen inflaatio on noin vuoden ajan pysy-
tellyt prosentin tasolla tai sen alla. 

Elintarvikkeiden kuluttajahinnat ovat laskeneet jo vuoden 
2013 puolivälistä lähtien. Huhtikuussa laskua oli 1,6 %. Eten-
kin laskivat kasvisten, öljyjen ja rasvojen hinnat.

TIETOA ALASTA

Elintarviketeollisuus on Suomen suurin kulutustavaroiden 
valmistaja ja neljänneksi suurin teollisuudenala. Alan tuotan-
non bruttoarvo on 13,2 miljardia euroa.

Elintarviketeollisuus on merkittävä työllistäjä. Alan yritysten 
palveluksessa on 33 000 henkeä yhteensä 1 900 toimipai-
kassa. Pienyritysvaltaisista yrityksistä 65 prosenttia työllistää 
korkeintaan viisi henkeä.

Elintarviketeollisuus nojaa kotimaisuuteen. Valmistettujen 
elintarvikkeiden kotimaisuusaste on 82 prosenttia.

Elintarviketeollisuus on merkittävä viejä. Vuonna 2013 ruokia 
ja juomia vietiin 1,6 mrd eurolla ja tuotiin 4,3 mrd eurolla.
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Elintarvikkeiden vienti

VIENNIN LASKU HIDASTUMASSA

Elintarvikeviennin arvo on laskenut yleisesti heikon kysynnän 
ja erityisesti Venäjän asettaman elintarvikkeiden tuontikiel-
lon vuoksi. Elintarvikkeiden vienti Venäjälle oli maaliskuussa 
2015 pudonnut vajaassa vuodessa 85 %. Maan osuus elin-
tarvikeviennistä oli vuonna 2013 vielä 28 %, mutta tammi-
maaliskuussa se oli enää 7 %.

Elintarvikkeiden vienti oli maaliskuussa 2015 vähentynyt 
edellisvuodesta noin 8 %. Juomien vienti on kuitenkin lisään-
tynyt. Elintarvikkeiden vienti muihin maihin kuin Venäjälle 
heräsi alkuvuodesta lupaavasti. Elintarvikkeiden vienti niihin 
lisääntyi tammi-maaliskuussa 10 %.

Elintarviketeollisuuden tuotannosta noin 15 % menee vien-
tiin. Suomalaisia elintarvikkeita viedään eniten EU-alueelle 
erityisesti Saksaan ja Ruotsiin.

EUROOPASSA TUOTANTO KÄÄNTYI LASKUUN

Euroopan elintarviketeollisuuden tuotanto lisääntyi vuonna 
2014, mutta keväällä 2015 se kääntyi jälleen laskuun. Huhti-
kuussa 2015 elintarviketuotanto pysyi edellisvuoden tasolla.

EU:n elintarviketeollisuuden luottamusindikaattori on edel-
leen keskimääräistä heikompi, mutta sen kehityssuunta on 
ollut vahvistuva jo noin vuoden. Tuotannon ennakoidaan 
kasvavan lähikuukausina.Tilauskanta on kohtalaisella tasol-
la, mutta myyntihintojen kehitys arvioidaan heikoksi.

INVESTOINNIT LISÄÄNTYNEET

Heikosta markkinatilanteesta huolimatta elintarviketeollisuus 
on investoinut määrätietoisesti vuodesta 2011 lähtien. EK:n 
investointitiedustelun mukaan investoinnit lisääntyivät viime 
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Elintarviketeollisuuden tuottajahintojen kehitys

Lisätiedot:
Johtaja Heli Tammivuori
heli.tammivuori@etl.fi
Puhelin 040 557 5667
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Puhelin (09) 148 871
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