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Elintarviketeollisuusliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto maa- ja metsätalous-
valiokunnalle komission tiedonannosta kauppa- ja investointipolitiikasta. 

 
Elintarviketeollisuus on EU:ssa merkittävin teollisuudenala liikevaihdolla, työntekijä-
määrällä ja tuotetulla arvonlisällä mitattuna. Ala työllistää Euroopassa 4 miljoonaa 
henkilöä ja se ostaa 70 % eurooppalaisen maatalouden tuottamasta raaka-aineesta 
jalostaakseen ne edelleen elintarvikkeiksi. Elintarviketeollisuuden menestymisellä on 
ratkaiseva vaikutus maatalouden kannattavuuteen. Elintarviketeollisuuden vienti on li-
sääntynyt viime vuosikymmenellä, mutta osuus maailmalla on pienentynyt erilaisten 
kaupan esteiden ja kiristyvän kilpailun takia. Suomessa elintarviketeollisuus on nel-
jänneksi suurin teollisuuden alamme ja se työllistää 33 000 henkilöä. Elintarvikkeiden 
vientiin on tehty merkittäviä panostuksia ja vienti nähdään keskeisenä kasvun mahdol-
listajana. Joidenkin elintarvikeketjussa tarvittavien raaka-aineiden, kuten esimerkiksi 
soijan, hedelmien ja vihannesten, kaakaon ja kahvin, suhteen Suomi on riippuvainen 
tuonnista.  

 
Elintarviketeollisuusliitto ry pitää komission tiedonannossa erityisen tervetulleina pyr-
kimyksiä läpinäkyvyyden lisäämiseen kauppaneuvotteluiden poliittisista linjauksista ja 
neuvotteluiden kulusta. Niin ikään tervetullut asia on tavoite yhteistyön lisäämisestä 
elinkeinoelämän, Euroopan parlamentin ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Elinkei-
noelämän kannalta läheinen yhteistyö on tärkeää paitsi markkinoillepääsykysymyksis-
sä, niin myös monissa muissa kauppaneuvotteluosioissa.  

 
Sääntely-yhteistyö kauppakumppanien kanssa on nostettu merkittäväksi kaupankäyn-
tiä sujuvoittavaksi toimeksi tulevaisuudessa. Yhtyen tähän Elintarviketeollisuusliitto 
haluaa muistuttaa elintarvikesektorin varsin laajasta, kunnianhimoisesta ja edelleen li-
sääntyvästä EU-sääntelystä. EU-säädösten lisäksi Suomen kansallisilla säädöksillä 
asetetaan edelleen EU-tasoa korkeampia vaatimuksia esimerkiksi salmonellan torjun-
nalle ja eläinten hyvinvoinnille. Vaatimukset merkitsevät usein korkeampia tuotanto-
kustannuksia ja edellyttävät voimaan tullessaan lisäinvestointeja laitteistoihin, järjes-
telmiin ja koulutukseen. Säädökset hyväksytään demokraattisen päätöksentekopro-
sessissa, mutta elintarvikealan toimijoita syytetään usein protektionismista, kun kaup-
paneuvotteluissa ei haluta hyväksyä neuvottelukumppanien matalamman kustannus-
tason tuotantotapoja. Liitto pitää tärkeänä, että komissio huolehtii kauppaneuvotteluis-



 

 

 

sa johdonmukaisesta toiminnasta, jossa se huomioi eurooppalaisia arvoja ja kuluttaji-
en toiveita heijastelevat omalle tuotannolle säädetyt vaatimukset ja takaa tasavertai-
set toimintaedellytykset eurooppalaisille yrityksille.  

 
Kansainvälisten kauppaneuvotteluiden agendalle tulee saada mukaan myös eläinten 
hyvinvointia koskevat säädökset. Eläinperäisten tuotteiden kannalta erittäin tärkeää 
olisi saada hyväksyttyä kaikissa kauppasopimuksissa eläintautinen osalta ns. alueel-
listamisen periaate, eli eläintautitapauksissa tuontia ei kansainvälisessä kaupassa 
kiellettäisi koko maasta, vaan ainoastaan sääntöjen mukaisten rajoitustoimien alueilta. 

  
Liiton mielestä jatkossa tulisi panostaa aiempaa enemmän kauppaneuvotteluiden vai-
kutusten arviointiin sekä neuvotteluiden aikana että sopimuksen voimaantulon jäl-
keen. Esimerkiksi PK-yritykset kaipaavat käytännönläheisempää arviointia niin uusista 
mahdollisuuksista kuin uhistakin eri sektoreilla, eli miten kauppaneuvottelut voisivat 
vaikuttaa paitsi tullien ja kiintiöiden mahdollisesti alentuessa, mutta myös miten tulli-
menettelyt tai tuote-, todistus-, sertifikaatti- ja laitoshyväksyntävaatimukset muuttuisi-
vat. 
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