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ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITON TAVOITTEET HALLITUSOHJELMAAN 2011–2015 
 
Elintarviketeollisuus on tulevaisuuden kasvuala 
OECD:n arvion mukaan maapallon ruoantuotannon on kaksinkertaistuttava vuoteen 2050 mennessä. Ruoan 
tarvetta lisäävät väestönkasvu, elintason nousu ja kulutustottumusten muutokset. Samaan aikaan 
biopolttoaineiden kysyntä kasvaa voimakkaasti ja ilmastonmuutos tuo uusia vaatimuksia. Globaalit muutokset 
tarjoavat Suomen elintarviketeollisuudelle erinomaisen mahdollisuuden kehittyä merkittäväksi kasvavaksi 
toimijaksi kansainvälisillä elintarvikemarkkinoilla.  
 
Kasvumahdollisuus on hyödynnettävä hallitusohjelman linjauksissa vuosina 2011–2015. Kansallinen 
ruokastrategia viitoittaa tien toimenpiteille. Erityistä huomiota on kiinnitettävä elintarviketeollisuuden 
kilpailukyvyn kriittisiin tekijöihin, jotka ovat kuluttajan vahva luottamus elintarvikeketjuun, kotimaisen 
laadukkaan raaka-ainetuotannon jatkuminen, kustannuskehitys kilpailijamaihin nähden sekä osaavan 
työvoiman saatavuus. 
 
TAVOITTEET LYHYESTI 
 
1. Elintarvikkeiden kilpailua vääristävästä verotuksesta luovuttava 

• Kilpailua vääristävä virvoitusjuoma-, jäätelö- ja makeisvero on poistettava 
• Veroratkaisujen on kohdeltava elintarviketeollisuuden toimialoja tasapuolisesti 
• Uusia valmisteveroja ei pidä asettaa ilman perusteellista selvitystä niiden vaikutuksista 

 
2. Kotimaisen kilpailukykyisen raaka-aineen saanti varmistettava 

• Tuotantoon sidotut tuet eräillä sektoreilla sekä markkinoiden hallintavälineet on säilytettävä 
• Eläinperäisen elintarviketuotannon toimintaedellytyksiä ei saa heikentää ilmastoperustein 
• Elintarvikkeena käytettävän veden saanti ja talousvesiputkiston kunto on turvattava 

 
3. Elintarvikealan tutkimus kohdennettava oikein ja tiedonsaanti turvattava 

• Sektoritutkimuslaitosten toiminta on turvattava 
• Järjestelmä koostumustietopankin pysyväksi perusrahoittamiseksi on luotava 

 
4. Työvoiman saatavuus varmistettava 

• Toisen asteen koulutusmahdollisuudet ja riittävä määrä aloituspaikkoja on varmistettava 
 
5. Viennistä kasvua elintarvikealalle 

• Elintarvikkeiden vientiä on edistettävä julkisin varoin erityisesti PK-sektorilla 
• Venäjän viranomaistoimintaa ja viennin rajamuodollisuuksia Venäjälle on nopeutettava 

 
6. Elintarvikeketjun toimivuutta ei hankaloiteta hallinnollisin vaatimuksin 

• Vapaata liiketoimintaa rajoittavia tai suomalaisen elintarvikeketjun kilpailuasemaa heikentäviä EU-
tason standardisopimuksia tai kansallisia hallinnollisia toimia ei pidä ottaa käyttöön 

 
7. Ruoka- ja juomakulttuuria vahvistettava elintarvikealan kasvua tukien 

• Suomalaisen ruokakulttuurin edistämisohjelman (SRE) rahoitusta on jatkettava ja elintarvikeketjun 
toimijoiden yhteistyötä ohjelman puitteissa lisättävä 

• Kuluttajia ja julkista sektoria on kannustettava kestäviin valintoihin elintarvikealan kasvua tukevin 
keinoin 
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1. Elintarvikkeiden kilpailua vääristävästä verotuksesta luovuttava 
Kansallisen ruokastrategian mukaisesti kulutuksen ohjaamisessa on käytettävä sanktioiden sijaan kannustimia. 
Strategiassa todetaan myös, että mahdollisten veromuutosten taustalla on oltava perustellut 
ravitsemussuositukset ja verotuksen tutkitut vaikutukset. 
 
Elintarviketeollisuus kannattaa terveellisten ruokailutottumusten edistämistä. Sokeria ja rasvaa sisältävien 
elintarvikkeiden valmisteverotus ei kuitenkaan ole toimiva tapa edistää kansanterveyttä. Oikeudenmukaisen 
kansallisen veromallin rakentaminen terveysperustein on ongelmallista, koska se ei anna mahdollisuutta 
kohdistaa veroa halutunlaisiin tuotteisiin ja vero vääristää kilpailua. 
 
Veronalaisten tuotteiden valvonta veronkantoa varten on kallista, vaikeaa ja syrjivää. Valvonta sokerin tai 
rasvan määrään liitettynä ei ole luotettavaa ilman tuotekohtaista analytiikkaa. Myöskään rajavalvontaa ei voida 
tehdä aukottomasti. Valmisteverotus johtaa veronkiertoon ja harmaatuontiin ja sillä on markkinavaikutusten 
kautta kielteisiä taloudellisia seurauksia aina alkutuotantoon saakka. 
 
Hallituksen on huolehdittava, että kilpailua vääristävä virvoitusjuoma-, jäätelö- ja makeisvero poistetaan. Jos 
veromuutoksiin ryhdytään, verotuksen on kohdeltava tasapuolisesti elintarviketeollisuuden toimialoja ja 
muutosten kilpailulliset, taloudelliset ja kansanterveydelliset vaikutukset on selvitettävä perusteellisesti 
etukäteen. ETL katsoo, että ainoa tasapuolinen tapa verottaa elintarvikkeita on arvonlisävero. 
 
2. Kotimaisen kilpailukykyisen raaka-aineen saanti turvattava 
Elintarviketeollisuus käyttää ensisijaisesti kotimaista raaka-ainetta. EU:n yhteisen maatalouspolitiikan 
muutoksessa hallituksen on varmistettava, ettei kotimaisen laadultaan käyttötarpeen mukaisen ja hinnaltaan 
kilpailukykyisen raaka-aineen saantia ja elintarvikeketjun kilpailukykyä vaaranneta. 
 
Suomessa raaka-ainetuotanto on muun muassa sääolosuhteiden vuoksi vaikeampaa kuin muualla 
Euroopassa, mutta avoimilla markkinoilla teollisuus ei voi maksaa kotimaisesta raaka-aineesta merkittävästi 
korkeampaa hintaa kuin muualla Euroopassa. Siksi tuotantoon sidotut tuet ovat maidon ja naudanlihan 
tuotannolle sekä tärkkelysperunan ja öljykasvien viljelylle jatkossakin välttämättömiä. Sääolosuhteiden ja 
raaka-ainehintojen vaihteluiden lisääntyessä maatalouspolitiikan markkinoiden hallintavälineet kuten 
interventio, yksityisen varastoinnin tuki ja vientituet ovat myös elintärkeitä elintarvikeketjun toimivuuden ja 
huoltovarmuuden turvaamiseksi. 
 
Kasvi- ja eläinperäisen tuotannon erot nostetaan usein esille elintarviketuotannon ilmastovaikutuksista 
keskusteltaessa. Tällöin jää huomiotta, että Suomessa suuri osa peltopinta-alasta soveltuu vain ruoho- ja 
rehukasvien viljelyyn. Maaperän ympäristövaikutusten kannalta nurmiviljelyyn perustuva nautakarjatalous on 
parempi vaihtoehto kuin yksipuolinen viljanviljely. Suomen olosuhteissa se on monin paikoin myös paras 
vaihtoehto tuottaa korkealaatuisia elintarvikkeita. Tähän perustuen ETL painottaa, että kotimaisen 
eläinperäisen tuotannon toimintaedellytyksiä ei pidä heikentää ilmastonmuutokseen liittyvin perustein. Sen 
sijaan elintarvikeketjun toimintaa on kehitettävä, jotta kunkin sektorin tuotannosta aiheutuvat 
ympäristövaikutukset voidaan minimoida. Ympäristönsuojelulliset ohjauskeinot on rakennettava siten, etteivät 
ne vaaranna kotimaista ruokatuotantoa tai huoltovarmuutta.  
 
Talousvesi on keskeinen raaka-aine elintarviketeollisuudessa ja tärkeä väline elintarvikehygienian ja 
kansanterveyden ylläpitäjänä. Elintarvikkeena käytettävän veden saanti ja talousvesiputkiston kunto on 
turvattava asutuksen juomaveden saannin rinnalla. 
 
3. Elintarvikealan tutkimus kohdennettava oikein ja tiedonsaanti turvattava  
Viime vuosina valtion sektoritutkimuslaitosten toiminnan ohjaaminen poikkihallinnollisiin tutkimushankkeisiin on 
johtanut siihen, että uudet hankkeet ovat suuntautuneet tutkimuksen reuna-alueille. Tämän seurauksena 
laitosten tutkimustuotanto ei enää vastaa elintarviketeollisuuden tarvetta. Sektoritutkimuslaitosten toiminta on 
turvattava siten, että ne saavat rahoitusta myös omimmille tutkimusalueilleen eikä toimintaa ohjata vain 
poikkitieteellisiin elintarviketeollisuudelle hyödyttömiin tutkimuksiin. 
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Yhtenä erityisongelmana elintarvikkeiden ravintoainetiedostoa Fineliä ei ole voitu pitää tiedontarpeeltaan eikä 
sisällöltään ajan tasalla rahoituksen puutteen takia. Tästä on kärsinyt erityisesti PK-elintarviketeollisuuus, jolla 
on rajalliset resurssit analysoida tuotteitaan. Hallituksen on luotava järjestelmä, jolla varmistetaan 
koostumustietopankin pysyvä perusrahoitus. 
 
4. Työvoiman saatavuus varmistettava 
Elintarviketeollisuuden kilpailukyvyn kannalta olennaista on osaavan työvoiman riittävä saanti. Tarve korostuu 
lähivuosina suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle. Jotta elintarviketeollisuudelle on tarjolla ammattitaitoista 
työvoimaa tulevaisuudessakin, elintarvikealan toisen asteen koulutusmahdollisuudet ja riittävä aloituspaikkojen 
määrä on turvattava kattavasti koko maassa. 
 
5. Viennistä kasvua elintarvikealalle 
Kansallisessa ruokastrategiassa todetaan, että elintarvikeala on kasvuala. Suomella on hyvät mahdollisuudet 
kasvattaa elintarvikkeiden vientiä tuotteiden korkean laadun, hyvän imagon ja lisäarvon sekä ruoan ja juomien 
kasvavan kulutuksen myötä. Viennin kehittäminen edellyttää määrätietoista yhteistyötä vientiä harjoittavien tai 
suunnittelevien yritysten, viennin edistämisorganisaatioiden ja viranomaisten kesken. On tärkeää, että julkisin 
varoin luodaan edellytyksiä viennille ja kansainvälistymiseen huomattavasti nykyistä tehokkaammin. Viennin 
edistämisessä on huomioitava erityisesti pk-yritysten kehittämistarpeet. 
 
Suomen elintarvikeviennistä viidennes suuntautuu Venäjälle. Viennin kasvun vuoksi ajoneuvojen määrä 
maantieliikenteessä on kaksinkertaistunut viiden vuoden aikana ja rajanylityspaikkoihin syntyy pitkiä jonoja, 
jotka haittaavat tuoreustavoitteiden vuoksi erityisesti elintarviketeollisuutta. ETL pitää erittäin tärkeänä, että 
sähköinen tullausjärjestelmä saadaan nopeasti elintarvikeviejien käyttöön ja tärkeimmät tullauspisteet pidetään 
avoinna 24 tuntia vuorokaudessa. ETL korostaa myös Suomen ja Venäjän viranomaisten välisen hyvän 
yhteistyön merkitystä viennin sujuvuuden varmistamiseksi. 
 
6. Elintarvikeketjun toimivuutta ei hankaloiteta hallinnollisin vaatimuksin 
EU-tasolla käydään vilkasta keskustelua elintarvikeketjun toiminnan tehostamisesta komission tekemien 
toimenpide-ehdotusten pohjalta. Tasapainoiset kaupalliset suhteet parantavat elintarvikeketjun toimintaa ja 
hyödyttävät myös kuluttajaa. ETL pitää tärkeänä, ettei sopimuskäytäntöjä jäykistetä ottamalla kansallisesti 
käyttöön EU-tasolla valmisteltuja standardisopimuksia, jotka rajoittaisivat vapaata liiketoimintaa tai 
heikentäisivät suomalaisen elintarvikeketjun kilpailullista asemaa. 
 
Tarve elintarvikeketjun läpinäkyvään hintaseurantaan on myös ollut esillä keskusteluissa. ETL toteaa, että 
kuluttajahintavertailujen informaatioarvo ilman kattavaa taustatietoa eri maiden markkinatilanteista on 
suhteellisen vähäinen. Koska teollisuuden ja kaupan väliset hintatiedot kuuluvat yrityssalaisuuden piiriin, 
hintatietojen avaaminen ei ole mahdollista. 
 
7. Ruoka- ja juomakulttuuria vahvistettava elintarvikealan kasvua tukien 
ETL pitää kannatettavana Suomalaisen ruokakulttuurin edistämisohjelman (SRE) rahoituksen jatkamista ja 
elintarvikeketjun toimijoiden yhteistyön lisäämistä ohjelman puitteissa. Ruoka- ja juomakulttuurin ja ruoan 
arvostuksen pitkäjänteinen suunnitelmallinen kohottaminen on hyödyksi Suomen elintarviketuotannolle - 
kunhan lähtökohtana on, että kaikki Suomessa valmistettu ruoka on lähiruokaa. 
 
Hallitusohjelman linjauksilla kuluttajia ja julkista sektoria voidaan kannustaa tekemään kestäviä 
elintarvikevalintoja koko elintarvikeketjun kasvua tukevin keinoin. Tärkeätä on tuoda esille, että eläin- ja 
kasviperäistä ravintoa voi nauttia monipuolisesti ilmastovaikutukset huomioiden. 


