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EU-vaalit 2014 

Kasvua elintarvikealalle – hyvinvointia kansalaisille ja yhteiskunnalle 

Ruokiin ja juomiin liittyvät asiat herättävät jatkuvasti keskustelua. Erityisesti ruuan tuotantotavat, al-
kuperä ja hinnat ovat usein esillä. Paljon puhutaan myös elintarvikkeiden ja hyvinvoinnin yhteydestä 
sekä elintarvikkeiden turvallisuudesta. Kaikki teemat ovat esillä myös EU:n päätöksenteossa. 

Elintarviketeollisuus tarjoaa kansalaisille monipuolisen valikoiman maistuvia hyvinvointia edistäviä 
tuotteita. Yhteiskunnan ruokahuolto ei toimisi ilman elintarviketeollisuutta, joka sujuvoittaa kansalais-
ten arkea ja ylläpitää osaltaan myös Suomen ruokaperinteitä.  

Suomen elintarviketeollisuudella on erinomaiset mahdollisuudet menestyä kotimaassa ja laajentua 
kansainvälisillä markkinoilla. Menestyessään se kykenee tuottamaan hyvinvointia niin kansalaisille 
kuin yhteiskunnallekin. Tämä edellyttää, että alan toimintaedellytykset huomioidaan EU-tason sää-
dösympäristöä kehitettäessä. 

 

1. Parempaa sääntelyä  

Elintarvikealaan kohdistuva EU:n ja Suomen säädösympäristö muuttuu ennätyksellistä tahtia. Van-
hoja säädöksiä uudistetaan ja uusia säädetään jatkuvasti. Elintarvikealan säädösympäristö on jo nyt 
varsin massiivinen. Se kattaa elintarvikelainsäädännön lisäksi ympäristö-, kilpailu- ja työlainsäädän-
nön, hankintalain, alkoholi- ja anniskelulain sekä kotieläintuotantoa ja terveydensuojelua koskevan 
lainsäädännön. Lisäksi yrityksiä kuormittavat toistuvat veromuutokset sekä ristiriitaisuudet eri hallin-
nonalojen säädöksissä. 

Avaintietoa elintarviketeollisuudesta 

• Elintarviketeollisuus on Suomen suurin kulutustavaroiden valmistaja ja neljänneksi suurin teolli-
suudenala. Alan tuotannon bruttoarvo on 11,6 miljardia euroa.  
 

• Elintarviketeollisuuden yritykset työllistävät 33 000 henkeä 1 900 toimipaikassa. Yrityksistä 65 
prosenttia työllistää korkeintaan viisi henkeä. 
 

• Elintarvikkeiden viennin arvo on 1,6 miljardia euroa ja tuonnin 4,3 miljardia euroa. Viennissä kärki-
tuotteet ovat juusto, alkoholijuomat, muut maitovalmisteet, voi, sianliha, kaura, suklaa ja makeiset. 
Eniten tuodaan alkoholijuomia, hedelmiä, juustoa, raakakahvia, vihanneksia ja rehuseoksia. 
 

• Suomessa valmistettujen elintarvikkeiden kotimaisuusaste on 82 prosenttia. Elintarviketeollisuu-
den osuus jalostettujen elintarvikkeiden kotimaanmarkkinoista on 79 prosenttia. 
 

• Koko elintarvikeketju maataloudesta elintarviketeollisuuteen ja kauppaan työllistää Suomessa 
noin 300 000 henkeä. Se tekee noin 12 prosenttia maamme työllisestä työvoimasta. 

 

 



 

Poliittinen kiinnostus ruokaa kohtaan kasvaa. Vaarana on, että elintarviketeollisuuden toimintaympä-
ristö juridisoituu liikaa, kun kapea-alaisiin, populistisiin kysymyksiin haetaan lainsäädännöllisiä ratkai-
suja, jotka eivät käytännössä toimi. Liiallinen ja puutteellisesti valmisteltu sääntely tuo lisäkustannuk-
sia, hankaloittaa uusien tuotteiden markkinoille tuloa, vääristää kilpailua ja heikentää kilpailukykyä. 
Pitkissä ruoka-arvoketjuissa sääntelykustannukset vielä kumuloituvat ja jatkuvat muutokset aiheutta-
vat paljon turhaa työtä. 

Turhaa ja päällekkäistä sääntelyä pitää purkaa sekä EU- että kansallisella tasolla. Aina ennen uutta 
sääntelyä tulisi arvioida niiden kansantaloudelliset ja yritysten liiketoimintaan kohdistuvat vaikutukset. 
EU tavoittelee parempaa sääntelyä REFIT-ohjelmalla. ETL tukee ohjelman tavoitteita. Samalla on 
huolehdittava, ettei kansallisilla päätöksillä heikennetä kotimaisen ruokaketjun kilpailukykyä. 

2. Ruokia ja juomia verotetaan liikaa 

Ruokiin ja juomiin kohdistuu paljon yritysten toimintaa ja kuluttajien ostovoimaa rasittavia veroja. Eri-
tyisen ongelmallinen on Suomen laki makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta. Se 
asettaa yritykset eriarvoiseen asemaan, koska vero peritään vain osasta keskenään kilpailevista sa-
mankaltaisista tuotteista. Tuotteiden kuulumisesta verotettavaan tai verottomaan tullinimikeryhmään 
aiheutuu jatkuvia erimielisyyksiä yritysten ja Tullin välille. Kysynnän alentaminen verotuksella on py-
säyttänyt investointeja, heikentänyt työllisyyttä, lisännyt kustannuksia tuotettua yksikköä kohti ja se 
uhkaa jopa joidenkin sektoreiden toimintamahdollisuuksia Suomessa. Veron avulla ei ole kyetty edis-
tämään terveyttä. 

ETL kanteli Suomen valmisteverolaista Euroopan komissiolle kesäkuussa 2013. Pyrkimyksenä on, 
että EU-maissa elintarvikkeisiin ei kohdenneta kilpailua vääristäviä pisteveroja. Kilpailun elintarvike-
markkinoilla tulee olla tasapuolista ja oikeudenmukaista.  ALV toimii verojärjestelmänä hyvin. 

Makeisten, jäätelön, mehujen ja virvoitusjuomien valmisteverotuksesta on luovuttava kokonaan tuot-
teiden ja tuoteryhmien kilpailullisen eriarvoisuuden ja yrityksille aiheutuvien taloudellisten vaikeuksien 
takia. Ruokaan ja juomiin kohdistuvien verojen vaikutukset kulutukseen, työllisyyteen, investointeihin 
tavaravirtoihin ja rajakauppaan EU:n sisämarkkinoilla on tutkittava perusteellisesti. 

3. Hyvillä kauppatavoilla luottamusta ja jatkuvuutta 

EU:n komissio sekä elintarvikeketjun eurooppalaiset järjestöt ovat sopineet Hyvän kauppatavan peri-
aatteista, joilla elintarvikeketjun toimintaa parannetaan itsesääntelyn keinoin. Hyvän kauppatavan 
periaatteet tarjoavat liiketoiminnalle kehyksen, jossa kunnioitetaan sopimusvapautta sekä turvataan 
alan kilpailukyky, osapuolten välinen luottamus ja liiketoiminnan jatkuvuus. Periaatteet otettiin käyt-
töön EU:ssa syksyllä 2013 erikseen neuvotellun täytäntöönpanomekanismin avulla. 

Elintarviketeollisuusliitto ja Päivittäistavarakauppa suosittelevat jäsenilleen itsesäätelymekanismin 
käyttöönottoa. Suomessa tehty päivittäistavarakauppaa koskeva kilpailulain muutos ja Hyvän kaup-
patavan periaatteet yhdessä mahdollistavat toimivan ja tasapuolisen kilpailun suomalaisessa ruoka-
ketjussa. 

EU:n toimielinten on tuettava itsesäätelymekanismin mahdollisimman laajaa ja kattavaa toimeenpa-
noa. Aloitteelle on annettava mahdollisuus onnistua ilman lainsäädännön uhkaa. 

 

 

 

 



 

4. Vastuullisuuteen kannustava ohjaus toimivaksi 

Ilmastonmuutoksen hillintä on maailmanlaajuisesti iso haaste ja korostuu myös EU:ssa. EU on aset-
tanut korkeita tavoitteita energiatehokkuudelle ja pakkausten hyötykäytölle. Yrityksiä kannustetaan 
resurssien tehokkaaseen käyttöön. Työn alla on monia kannusteita ja ohjausmekanismeja elinkei-
noelämän vastuullisuuden edistämiseksi. Fokuksessa on kestävän elintarviketuotannon ja kulutuk-
sen ohjauskeinojen kehittäminen. EU:n tavoitteena on laatia yhdenmukaiset menetelmät ja kriteerit 
muun muassa elintarvikkeiden ympäristövaikutusten arviointiin ja kuluttajaviestintään. 

Suomen elintarviketeollisuudessa resursseja säästävä ympäristövastuullinen toiminta on jokapäiväis-
tä. Yli 70 prosenttia alan yrityksistä on sitoutunut vähentämään energian kulutusta. Elintarvikehävik-
kiä vähennetään monin keinoin. Huomiota kiinnitetään raaka-aineiden alkuperään ja tuotannon eetti-
syyteen. Elintarviketurvallisuus on avainasia kuluttajien luottamuksen säilyttämisessä. Se Suomessa 
hoidetaan erityisen hyvin. 

EU:n päätöksentekijöiden on otettava huomioon elintarviketeollisuuden erityisominaisuudet kuten 
biologiaan perustuva raaka-aineiden tuotanto, vaihtuva reseptiikka sekä mittava tuotevalikoima. Alan 
vastuullisuus on nähtävä kokonaisuutena, johon kuuluvat ympäristövastuun lisäksi kilpailukyvyn tur-
vaaminen ja ravitsemus. Näin kannusteet ja ohjausmekanismit saadaan yritysten ja yhteiskunnan 
kannalta toimiviksi. 

5. Kauppapolitiikalla on suuri merkitys elintarvikealalle 

EU käy kahdenkeskisiä kauppapoliittisia vapaakauppaneuvotteluja muun muassa USA:n ja Japanin 
kanssa. Äskettäin sovittu vapaakauppasopimus EU:n ja Kanadan välillä saattaa antaa suuntaa myös 
USA:n sopimukseen. Kanadan kanssa tehty sopimus poistaa tullimaksut lähes kokonaan. Lisäksi 
viljojen tullit ja tuontikiintiöt poistuvat sokerimaissia lukuun ottamatta ja EU:hun tuotavalle naudan- ja 
sianlihalle sekä Kanadaan vietävälle juustolle asetettiin tuontikiintiöt. 

Neuvotteluissa USA:n kanssa on kyse tuotteiden lisäksi koko eurooppalaisen vastuullisen ja turvalli-
sen tuotantotavan jatkuvuudesta. Esillä ovat muun muassa hormonien ja antibioottien käyttö lihan-
kasvatuksessa sekä gmo-tuotanto. 

Eurooppalainen maatalous ja elintarviketuotanto eivät saa olla kauppatavarana sovittaessa muille 
sektoreille annettavista etuuksista. On muistettava, että Euroopassa elintarviketurvallisuutta ja hyvin-
vointia koskevat arvot ja kansalaisten mielipiteet poikkeavat ajattelutavasta USA:ssa. 

6. Elintarviketeollisuus tarvitsee kotimaista raaka-ainetta 

Globaaleilla raaka-ainemarkkinoilla epävarmuus jatkuu tulevinakin vuosina. Hintatasot vaihtelevat. 
Vuoroin ollaan tekemisissä ylituotannon ja vuoroin saatavuusongelmien kanssa. Myös veden merki-
tys elintärkeänä raaka-aineena koko elintarvikeketjussa korostuu. Erilaisilla tuotantotavoilla ja -
suunnilla on kullakin oma roolinsa kestävän elintarviketuotannon kehittämisessä. Suomalaisen maa-
taloustuotannon säilyttäminen ja kehittäminen on jatkossakin tärkeää elintarviketeollisuudelle. 

Suomalaisen maatalouden toimintamahdollisuuksia ei pidä heikentää ylimitoitetuilla ympäristö- ja 
eläinten hyvinvointivaatimuksilla. 

Lisätiedot: 
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