
HALLITUSOHJELMA 2015

elinvoimaa kotimarkkinoille  •  kilpailukykyä 

elinkeinoelämälle  •  kohtuullisuutta 

verotukseen  •  työrauhaa  •  järkevää 

sääntelyä  •  kasvua maailmalta

Menestyksen  
eväät Suomelle

Kuva: Apetit



RUOKA-ALA ON TALOUDEN TUKIPILARI

Pienten ja suurten elintarviketeollisuuden yritysten tuotteet näkyvät jokaisen suo-
malaisen ruokapöydässä. Elintarviketeollisuus ja koko ruoka-ala myös työllistää 
merkittävän osan suomalaisista, lähemmäs 300 000 henkeä. Ruoka-alaa voi hy-
vällä syyllä sanoa maamme talouden suhdannevakaaksi tukipilariksi.

Suomen elintarviketeollisuudella on erinomaiset mahdollisuudet menestyä ko-
timaassa ja laajentua kansainvälisillä markkinoilla. Kun ruokia ja juomia valmista-
vat yritykset menestyvät, ne kykenevät tarjoamaan hyvinvointia koko yhteiskun-
nalle.

Tässä esitteessä on tärkeä viesti politiikan päättäjille. Kerromme, millä edelly-
tyksillä elintarviketeollisuus voi toimia Suomessa kannattavasti tulevaisuudessa-
kin. Samalla tarjoamme tuhdin eväspaketin Suomen menestykseen.

1  KOTIMARKKINAT ELINVOIMAISIKSI

Kotitalouksien elinkustannusten nousu ja verotuksen kiristyminen iskee voimalla 
yksityiseen kulutukseen ja siitä riippuviin elinkeinoihin kuten elintarviketeollisuu-
teen, kauppaan ja ravintolapalveluihin. Elinvoimaiset kotimarkkinat luovat työtä, 
talouskasvua ja verotuloja. Tästä syystä kansantalous on saatava kasvuun ja ku-
luttajien ostovoima on turvattava.

MITEN?
•	Valtion ja kuntien talous on tasapainotettava 

menosäästöillä ja toimintaa tehostamalla.

•	Kotimaisten tuotteiden ja palveluiden kilpailukyky 
on otettava parannustoimien lähtökohdaksi.

•	Työvoiman palkkaaminen on tehtävä yrityksille 
edullisemmaksi.

•	Veroratkaisujen on tuettava kotimaisen 
kulutuksen kasvua.



2  ELINTARVIKETEOLLISUUDEN  
KILPAILUKYKYYN ON PANOSTETTAVA

Elinkeinorakenteen muutoksessa suhdannevakaan elintarviketeollisuuden rooli 
korostuu. Elintarviketeollisuuden välillinen työllisyysvaikutus on merkittävä: yksi 
elintarviketeollisuuden työpaikka luo jopa neljä työpaikkaa muille toimialoille. Vah-
vat ruoka- ja juomabrändit ovat elinvoimaisen elintarviketeollisuuden ja jalostusar-
von kasvun perusta. Niiden tulevaisuus on turvattava.

MITEN?
•	Elintarviketeollisuus tarvitsee teollisuus-

politiikkaa, joka vahvistaa kannattavan 
liiketoiminnan edellytyksiä ja parantaa alan 
kustannuskilpailukykyä.

•	Kilpailukyvyn kehittäminen on huomioitava 
kaikilla politiikanaloilla.

•	Tutkimukseen, tuotekehitykseen, innovointiin ja 
osaamiseen on panostettava.

Kuva: Myllyn Paras



3  RUUAN JA JUOMIEN VEROTUSTA  
ON KEVENNETTÄVÄ

Ruokiin ja juomiin kohdistuu paljon yritysten toimintaa, tasapuolista kilpailua ja ku-
luttajien ostovoimaa rasittavia veroja. Veronkorotukset vähentävät kysyntää. Kun 
kysyntä heikkenee, yritysten yksikkökustannukset kasvavat ja kilpailukyky laskee. 
Jotta yritykset investoivat jatkossakin Suomeen, verotuksen on oltava ennustetta-
vaa, kannustavaa ja tasapuolista.

MITEN?
•	Veropolitiikan on huomioitava laaja-alaisesti verotuksen 

vaikutukset, ja veroratkaisujen on tuettava tervettä kilpailua.

•	Makeisten, jäätelön, mehujen ja virvoitusjuomien kilpailua 
vääristävästä valmisteverotuksesta on luovuttava.

•	Elintarvikkeiden arvonlisäverokantaa ei pidä nostaa.

•	Ruoka- ja juomaverojen vaikutukset kulutukseen, yritysten 
toimintaedellytyksiin, investointeihin, työllisyyteen ja raja-
kauppaan sekä verokertymään on selvitettävä.

•	Alkoholiveroa on alennettava asteittain Suomen ja Viron 
välisen veroeron kaventamiseksi ja yksityisen maahantuon-
nin vähentämiseksi.



4  TYÖRAUHA ON TURVATTAVA

Laittomat työtaistelut heikentävät Suomen houkuttelevuutta sijoitusympäristönä. 
Lisäksi kun yrityksen toimitusvarmuus kärsii, sen kilpailukyky tuontiin nähden 
heikkenee. Keskeisissä kilpailijamaissa laittomat työtaistelut on kielletty lailla tai 
laittomuuksiin osallistuvat ovat henkilökohtaisesti vahingonkorvaus- ja rikosoikeu-
dellisessa vastuussa. Yritysten toimintakyky on varmistettava ehkäisemällä en-
nalta laittomat työtaistelut. Samalla Suomen asema kilpailussa pääomavirroista 
paranee.

MITEN?
•	Suomeen luodaan laittomat työtaistelut kieltävä 

lainsäädäntö.

•	Lainsäädäntöön sisällytetään uskottavat sanktiot, 
joilla on ennaltaehkäisevä vaikutus.

•	Laittomuuksiin osallistuvat asetetaan henkilö-
kohtaiseen vahingonkorvaus- ja rikosvastuuseen.

Kuva: Saarioinen



5  PAREMPAA JA KEVYEMPÄÄ SÄÄNTELYÄ

Elintarvikealaan kohdistuvat säädökset muuttuvat ja lisääntyvät jatkuvasti. Sää-
döskokonaisuus on massiivinen ja vaikeasti hallittava. Se kattaa elintarvikelainsää-
dännön lisäksi ympäristö-, kilpailu- ja työlainsäädännön, hankintalain, alkoholi- ja 
anniskelulain sekä kotieläintuotantoa ja terveydensuojelua koskevan lainsäädän-
nön. Hyvä sääntely on huolella valmisteltua ja sopivasti mitoitettua. Sääntelyä ke-
hittämällä realiteetit huomioiden tuetaan elintarviketeollisuuden työtä maukkaan, 
terveellisen ja turvallisen ruuan hyväksi.

MITEN?
•	Liiallista ja päällekkäistä sääntelyä puretaan.

•	Sääntelyä kehitettäessä arvioidaan aina 
vaikutukset kansantalouteen ja  
liiketoimintaan.

•	Kansallisilla päätöksillä ei heikennetä 
kotimaisen ruokaketjun kilpailukykyä.

•	Viranomaistoimintaa kehitetään yritysten 
palvelutarpeiden pohjalta yritysten toimintaa 
tukevaksi.



MITEN?
•	Elintarvikealan Team Finland -vientiohjelman 

rahoitus turvataan.

•	Team Finland -verkosto tukee elintarvike- 
viennin ja elintarvikeketjun rinnakkais- 
toimijoiden viennin kehittämistä.

•	Elintarvikkeiden viennin kauppapoliittiset 
esteet poistetaan.

•	Viranomaistoimintaa kehitetään vientiä 
tukevaksi.

•	Rahoituskanavat rakennetaan siten, että ne 
ovat joustavasti yritysten käytettävissä.

•	Yritysten vientikilpailukykyä ei  
heikennetä kansallisilla päätöksillä.

6  YRITYKSILLE KASVUA  
KANSAINVÄLISILTÄ MARKKINOILTA

Suomen elintarvikevienti halutaan kaksinkertaistaa vuoteen 2020 mennessä. Sii-
hen on hyvät mahdollisuudet, sillä ruuan kysyntä maailmalla kasvaa voimakkaasti 
ja suomalaisilla tuotteilla ja osaamisella on kysyntää kansainvälisillä markkinoilla. 
Vienti tuo kasvua, työpaikkoja ja arvonlisäystä koko ruoka-alalle, mutta se vaatii 
määrätietoista työtä sekä elintarvikealan ja valtiovallan yhteisiä ponnisteluja.

Kuva: Fazer



Elintarviketeollisuusliitto ry
Pasilankatu 2, PL 115, 00241 Helsinki
Puhelin (09) 148 871
info@etl.fi	●	www.etl.fi	
Twitter:	@ETL_fi

TIESITKÖ TÄMÄN  ELINTARVIKETEOLLISUUDESTA?

Suomen suurin kulutustavaroiden valmistaja ja neljänneksi suurin 
teollisuudenala. Elintarviketeollisuuden tuotannon bruttoarvo on 11,6 
miljardia euroa.

Merkittävä työllistäjä. Elintarviketeollisuuden yritykset työllistävät  
33 000 henkilöä 1 900 toimipaikassa.

Pienyritysvaltainen. Yrityksistä 65 prosenttia työllistää korkeintaan 
viisi henkeä.

Nojaa kotimaisiin raaka-aineisiin. Suomessa valmistettujen 
elintarvikkeiden kotimaisuusaste on 82 prosenttia.

Aikoo tuplata viennin vuoteen 2020 mennessä. Nykyisin ruokia ja 
juomia viedään 1,6 miljardilla eurolla ja tuodaan 4,3 miljardilla eurolla.


