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Elintarviketeollisuus 
– kokoaan merkittävämpi tekijä 

Työllistää 38 000 suomalaista, välillinen vaikutus työllisyyteen 
suurempi kuin teollisuudessa keskimäärin: Yksi työpaikka 
elintarvikealalla tuottaa yli kolme työpaikkaa muualle yhteiskuntaan.

1 700 yritystä, joista valtaosa pk-yrityksiä. Elintarviketeollisuutta on 
Suomen kaikissa maakunnissa. Vuonna 2017 yritysten yhteenlaskettu 
liikevaihto oli 10,8 miljardia euroa ja jalostusarvo 2,5 miljardia euroa.

Innovatiivinen ja moderni toimiala, joka investoi huippuvuosinaan 
500 miljoonalla eurolla. Vuonna 2017 elintarvikkeita vietiin 
1,6 miljardilla ja tuotiin 4,7 miljardilla eurolla.

Koko ruokaketju antaa työtä Suomessa 340 000:lle 
eli joka kahdeksannelle työikäiselle.
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Turvataan yritysten 
mahdollisuudet menestyä 
Elintarvikeyritysten kasvun edellytykset turvataan, 
kun huolehditaan kilpailun toimivuudesta keskittyneillä 
kotimarkkinoilla.

Elintarvikealan kilpailukyky on vahvempi, kun elintarvikkeisiin 
kohdistuvia pisteveroja ei aseteta.

Kotimaisen elintarviketuotannon arvo on ymmärretty, 
kun kannattavan alkutuotannon edellytyksiä turvataan 
edelleen Suomen pohjoisia oloja tasaavilla 
EU- ja kansallisilla tuilla. 
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Haetaan viennistä 
kasvua 
Tuplataan elintarvikkeiden vienti 
3 miljardiin euroon vuoteen 2023 mennessä.

Elintarvikeviennin kasvu on mahdollista, 
kun Food from Finland -vientiohjelma jatkuu 
ja riittävät, asiantuntevat ja kohtuuhintaiset 
viennin viranomaispalvelut yrityksille 
turvataan pitkäkestoisesti.
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Tuodaan työelämä 
2020-luvulle 
Kuluttajien tarpeisiin pystytään 
elintarviketeollisuudessa vastaamaan 
paremmin, kun työaikalaki mahdollistaa 
jaksotyön soveltamisen koko 
elintarvikealalla ja yötöitä koskevat 
vanhanaikaiset säännökset muutetaan 
joustavammiksi.

Työrauha työpaikoilla säilyy, kun 
työrauhalainsäädäntöä uudistetaan 
tähän päivään niin, että se ennalta-
ehkäisee laittomia lakkoja 
ja rajoittaa poliittisten mielen-
ilmausten käyttöä. 
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Järkevöitetään lainsäädäntöä, 
hyödynnetään itsesääntelyä
Lainsäädäntö on parempaa, kun sitä mietitään 
yhdessä ja käytetään arkijärkeä, milloin jotakin 
kannattaa säännellä ja milloin ei. Hyvä sääntely 
on huolella valmisteltua ja sopivasti mitoitettua.

Sääntelystä koituva hallinnollinen taakka pysyy 
kohtuullisena, kun sääntelyn tarpeen ja 
vaikutusten arviointia kehitetään itsesääntelyn 
mahdollisuudet mielessä pitäen.
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Kasvetaan maailman parhaiksi 
kehittämällä koulutusta ja tutkimusta
Osaavaa työvoimaa elintarvikealalle on 
riittävästi, kun eri koulutusasteiden ja 
tutkimuksen resurssit turvataan laajasti ja 
suunnataan vastaamaan yritysten 
tarpeita. 

Kuluttajien hyvinvointia tukevia 
vastuullisia ruokainnovaatioita kehitetään, 
kun varmistetaan tutkimusrahoituksen 
riittävyys, luodaan kilpailukykyiset 
tutkimusympäristöt ja edistetään 
monitieteistä tutkimusyhteistyötä.
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Tehostetaan kiertotaloutta, 
torjutaan ilmastonmuutosta 
Kiertotalous tehostuu, kun yritysten mahdollisuuksia 
edistää vapaaehtoisia kokeiluja tuetaan ja 
kiertotaloudelle luodaan yhteiset käsitteet. 

Elintarvikeyritykset ovat jo sitoutuneet 
torjumaan ilmastonmuutosta vapaaehtoisesti 
ilman lain säätämää pakkoa muun muassa

• parantamalla energiatehokkuutta
• tehostamalla materiaalien käyttöä
• minimoimalla ruokahävikkiä
• vastaamalla pakkausten kierrättämisestä
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Haarukoi lisää tietoa

www.etl.fi/eduskuntavaalit2019

Kiitos!
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