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   Toimitusjohtajalta

Kertomusta Elintarviketeollisuusliiton vuodesta 2020 ei voi aloittaa toteamatta, että maaliskuussa alkanut COVID-
19-pandemia määritteli liiton työtä vahvasti koko vuoden. Koronapandemia muutti suurelta osin toiminnan luonteen 
toimintasuunnitelman kirjauksista huoltovarmuuden ja poikkeustilan vaatimien toimien hoitamiseksi.

Elintarvikeala on selvinnyt tähän mennessä koronapandemiasta monia muita aloja paremmin ja tuotanto on toiminut 
koko ajan lähes normaalisti. 

Toisaalta myös koronan negatiiviset vaikutukset jysähtivät elintarvikealalle erittäin vahvasti sekä julkisten että yksityisten 
ruokapalvelujen rajoitusten kautta. Kaikki elintarvikeyritykset, joiden tuotannon painopiste on foodservice-sektorilla, ovat 
kokeneet ennennäkemättömän kysynnän laskun ja joutuneet sitä kautta taloudellisiin ja tuotannollisiin vaikeuksiin.

Koronakevät osoitti kuitenkin, että elintarviketeollisuus on joustava kokonaisuus, joka muokkaa toimintaansa nopeasti 
yhdessä ruokaketjun muiden toimijoiden kanssa ja pystyy tuottamaan suomalaisille turvallisia ja laadukkaita ruokia ja 
juomia joka päivä.

Myös liiton työmarkkinatoimintaan korona toi lisätöitä ja muutoksia. Yhteydenotot työmarkkinayksikön 
työsuhdeneuvontaan kasvoivat räjähdysmäisesti. Palkansaajajärjestöjen kanssa neuvoteltiin nopeasti pandemiasta 
johtuvia määräaikaisia muutoksia. 

Vuoden 2020 aikana solmittiin alkuvuodesta uudet työehtosopimukset Meijerialan Ammattilaisten ja Ammattiliitto Pron 
kanssa sekä loppuvuodesta Suomen Elintarviketyöläisten Liiton SELin kanssa.

Elinkeinopolitiikassa kertomusvuoden vahvoiksi teemoiksi nousivat terveys, hyvinvointi ja vastuullisuus. EU:n uuden 
Vihreän kehityksen ohjelman sekä siihen liittyvien aloitteiden tavoitteena on ruokaketju, joka tarjoaa terveellisiä, 
kohtuuhintaisia sekä vastuullisesti tuotettuja elintarvikkeita kuluttajille. 

Myös koronapandemia korosti, miten tärkeää on varmistaa elintarviketeollisuuden henkilökunnan ja tuotannon 
turvallisuus ruokahuollon toimivuuden takaamiseksi. 

Elintarvikealan vastuullisuus sekä ympäristö- ja ilmastovaikutukset nousivat aiempaakin vahvemmin agendalle. 
Liiton merkittävin ympäristövastuun hanke oli elintarviketeollisuuden vähähiilisyystiekartan laatiminen. Tiekartta toimii 
lähtölaukauksena pitkäjänteiselle ja systemaattiselle ilmastotyölle elintarviketeollisuudessa.

Vuosi 2020 oli haastava, ja uusiin korona-ajan käytäntöihin siirtyminen niin yrityksissä kuin liiton toimistolla  
vaati voimia. Siitäkin kaikesta on selvitty hyvällä yhteistyöllä. 

Toimitusjohtajakauteni Elintarviketeollisuusliitossa päättyy tähän vuosikertomukseen. Lähes neljään vuoteen on 
mahtunut paljon. Yhdessä jäsenyritysten, liiton hallituksen, työvaliokunnan ja tietenkin toimiston kanssa olemme 
uudistaneet, kehittäneet, päivittäneet ja muokanneet liittoa tavalla, jota ei ole aiemmin nähty. Voimme olla yhdessä 
ylpeitä kaikesta tekemästämme työstä. Eteenpäin on menty, ja paljon.

Ehdottomasti hienointa on ollut saada tutustua alan huippuyrityksiin, jotka tekevät työtä suomalaisten maistuvien  
ruokien ja juomien parissa joka päivä, mutta vahvasti uudistuen, innovoiden ja vastuullisesti. 

Kiitos kaikille hyvästä yhteistyöstä ja menestystä koko monipuoliselle elintarvikealalle!

Pia Pohja
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 Työmarkkinapolitiikka

Työsuhdeneuvontaa ja koulutusta jäsenyrityksille 

Elintarviketeollisuusliitto neuvotteli ja solmi alkuvuodesta uudet työehtosopimukset Meijerialan Ammattilaisten ja 
Ammattiliitto Pron kanssa. Tehdyt ratkaisut olivat niin kutsutun valtakunnan yleisen linjan mukaiset. 

Sen jälkeen ryhdyttiin valmistautumaan Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SELin kanssa käytäviin 
työehtosopimusneuvotteluihin, sillä voimassa olevat sopimukset olivat päättymässä tammikuun 2021 lopussa. 
Neuvottelut aloitettiin marraskuussa, ja uusi, niin kutsutun yleisen linjan mukainen työehtosopimus allekirjoitettiin 
loppuvuodesta. Sopimus tuli voimaan 1.2.2021.

Koronapandemia kiihdytti työsuhdeneuvontaa

Maaliskuussa Suomeenkin levinnyt koronapandemia lisäsi työsuhdeneuvonnan kysyntää jäsenyrityksissä 
räjähdysmäisesti. Se kasvatti myös liiton työmarkkina-asiantuntijoiden työmäärää. Yrityksiä neuvottiin ja konsultoitiin 
tiiviisti läpi vuoden.  

Työlainsäädäntöön hyväksyttiin pandemiasta johtuvia määräaikaisia muutoksia. Kevään aikana ETL neuvotteli ja sopi 
niiden niveltämisestä elintarviketeollisuuden työehtosopimuksiin yhdessä yllä mainittujen työmarkkinaosapuolten kanssa.

Jäsenyritysten työehtosopimus- ja työoikeuskysymysten neuvonnan lisäksi liiton työmarkkina-asiantuntijat 
hoitivat työriitajuttuja työtuomioistuimessa sekä työsuhderiitoja työtuomioistuimessa ja yleisissä tuomioistuimissa. 
Jäsenyrityksille järjestettiin yrityskohtaisesti räätälöityjä kursseja työehtosopimuksista ja työlainsäädännöstä. 

Säännöllinen yhteydenpito vähentää työriitoja

Säännölliset kuukausitapaamiset SELin kanssa jatkuivat. Edellisvuosien tapaan tapaamisissa olivat aiheina muun 
muassa työehtosopimusten tulkintaerimielisyydet. Yhteydenpidon ansiosta on pystytty allekirjoittamaan SELin kanssa 
yhteisiä tulkintapöytäkirjoja, mikä on osaltaan vähentänyt oikeudenkäyntejä työtuomioistuimessa. 

Työehtosopimusten mahdollistamia työaikakokeiluja otettiin käyttöön kertomusvuonna samassa laajuudessa kuin 
edellisenä vuonna. Kokeilut mahdollistavat työehtosopimusten työaikamääräyksiä vapaammat järjestelmät sen jälkeen, 
kun molemmat osapuolet ovat ne hyväksyneet. Kokeiluissa muun muassa tavallinen kolmivuorojärjestelmä on muutettu 
pääsääntöisesti ns. 12 tunnin järjestelmäksi. Kokemukset kokeiluista ovat olleet myönteisiä. 

Työryhmissä aktiivista vaikuttamista

ETL oli edustettuna Työturvallisuuskeskuksen alaisissa teollisuuden ja elintarviketeollisuuden työalatoimikunnissa, joiden 
toiminnan painopisteenä on työturvallisuuden kehittäminen. Työtuomioistuimessa ETL:n edustaja toimi varajäsenenä. 

Elinkeinoelämän keskusliitossa EK:ssa elintarviketeollisuus oli edustettuna työehtosopimusvaliokunnassa, 
työmarkkinavaliokunnassa, työturvallisuus-, teollisuus-, kuljetus- ja toimihenkilöklusterissa, kansainvälisten asioiden 
taustaryhmässä sekä EK:n ja sen jäsenliittojen työmarkkinajuristien kokoontumisissa. ETL nosti EK:n ryhmissä 
aktiivisesti esiin elintarviketeollisuuden näkökulmaa työmarkkinapolitiikan valtakunnalliseen päätöksentekoon.
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 Elinkeinopolitiikka

Terveys, hyvinvointi ja vastuullisuus elinkeinopoliittisen edunvalvonnan keskiössä

Terveys, hyvinvointi ja vastuullisuus nousivat kertomusvuonna vahvoiksi teemoiksi elintarviketeollisuuden 
toimintaympäristössä. Niitä käsitellään etenkin EU:n vihreän kehityksen ohjelmassa ja siihen liittyvissä aloitteissa. Muun 
muassa toimitusketjujen hallintaa halutaan parantaa lisäämällä erilaisia vaatimuksia. Tavoitteena on ruokaketju, joka 
tarjoaa terveellisiä, kohtuuhintaisia sekä vastuullisesti tuotettuja elintarvikkeita kuluttajille. 

Yritystoiminnan vastuullisuudessa peräänkuulutetaan vihreää siirtymää tuotannossa ja kulutuksessa kestävän 
tuotepolitiikan keinoin. Myös kuluttajille annettavat yhdenmukaiset tuotetiedot korostuvat kestävien ostopäätösten 
mahdollistamiseksi. Sääntelyä vastuullisten toimintatapojen juurruttamiseksi yritysten hallintoon, johtamiseen ja 
toimitusketjuihin esitetään. 

ETL seurasi aloitteiden valmistelua sekä osallistui Euroopan komission järjestämiin sidosryhmien kuulemisiin ja Suomen 
kantojen valmisteluun.

• LAINSÄÄDÄNTÖ

Elintarvikemarkkinalakiin muutoksia

Elintarvikeketjun toimijoiden välisiä sopimussuhteita sääntelevän elintarvikemarkkinalain muutosesitys hyväksyttiin 
kertomusvuoden lopulla. Uusittu laki (HE 199/2020 vp) tulee voimaan 1.11.2021 ja vanhojen sopimusten on oltava sen 
mukaiset viimeistään 1.5.2022.

Lakia muutettiin kattamaan EU:n kauppatapadirektiivin kansallisen täytäntöönpanon edellyttämät säännökset ja siihen 
lisättiin hyvän kauppatavan vastaisiksi katsottavia menettelyjä koskevat kiellot. Samalla lain soveltamisala muuttui: 
keskeisiä ovat vastaisuudessa sopimuskumppanin sijaintipaikka sekä globaali liikevaihto. Myös ravintolasektorilla 
toimivien yritysten sekä julkisten hankintayksiköiden elintarvikkeita ja maataloustuotteita koskevat sopimukset kuuluvat 
jatkossa lain soveltamisen piiriin. 

Markkinasuuntautuneisuutta EU-maatalouspolitiikkaan 

ETL osallistuu maa- ja metsätalousministeriön työryhmiin, joissa tarkastellaan EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa (CAP) 
ja valmistellaan sen uudistamista. Kertomusvuonna tuotiin esiin elintarviketeollisuuden näkemyksiä muun muassa CAPin 
markkinapolitiikasta. Uudistamista seurattiin ja näkemyksiä välitettiin myös Suomen kantoja valmistelevalle EU18-
jaostolle sekä eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle.  

EU:n maatalouspolitiikassa ETL korostaa markkinasuuntautuneisuutta sekä kilpailukyvyn parantamista tutkimuksen, 
teknologian ja digitalisoinnin keinoin. Kotimaisen raaka-aineen saanti on tärkeää suomalaiselle elintarviketeollisuudelle, 
ja onkin varmistettava, että ruokaa on mahdollista tuottaa kaikkialla EU:ssa. ETL kannattaa tuotannon kestävyyden sekä 
ilmastonmuutoksen hillinnän ja muutokseen sopeutumista edellyttävien toimien sisällyttämistä politiikkaan. 

CAPin markkinajärjestelyasetuksen uudistamisessa on tärkeää, että säännöstö ei jäykistä alan sopimussuhteita, 
kilpailusääntöjen poikkeuksia ei lisätä, markkinoiden läpinäkyvyysvaatimuksissa kunnioitetaan yritysten liikesalaisuuksia 
eikä yritysten hallinnollista taakkaa ja kustannuksia lisätä uusin raportointivelvoittein.

Tiivistä edunvalvontaa jätelaista ja SUP-direktiivistä 

Kertomusvuonna ympäristölainsäädännössä vaikutettiin aktiivisesti jätelain uudistukseen sekä eräitä kertakäyttöisiä 
muovituotteita koskevan direktiivin (SUPD) kansalliseen toimeenpanoon. 
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Jätelain merkittävimmät muutokset liittyvät pakkausjätteen kiristyvien kierrätystavoitteiden mukana lisääntyviin tuottajan 
vastuisiin ja kustannuksiin. Lakiin kirjattaneen myös elintarvikejätteen seurantavelvoite ruokaketjun toimijoille. ETL 
antoi lakiluonnoksesta lausunnon ja vaikutti ponnekkaasti sidosryhmien kanssa, että elintarvikeyrityksille saavutettaisiin 
mahdollisimman kustannustehokas ratkaisu. Lopullista lakiesitystä käsitellään eduskunnassa keväällä 2021. 

SUP-direktiivillä pyritään rajoittamaan tiettyjen kertakäyttöisten tuotteiden ja pakkausten käyttöä sekä edistämään niille 
vaihtoehtoisia ratkaisuja. Toimeenpanoa valmisteltiin yhdessä ympäristöministeriön ja sidosryhmien kanssa. Työtä 
vaikeutti, että määritelmät soveltamisalasta ja komission ohjeistukset jäsenmaille viivästyivät huomattavasti mutta 
toimeenpanoaikataulussa ei joustettu. 

Elintarviketeollisuudelle keskeistä ovat tiettyjen direktiivin alaisten tuotteiden ja pakkausten merkintävaatimukset, 
kulutuksen vähentämisvaatimukset, osallistuminen julkisten tilojen siivouskustannuksiin sekä muovipullojen 
tuotesuunnitteluvelvoitteet. ETL osallistui aktiivisesti kansallisen toimeenpanon suunnitteluun, mukaan lukien 
mahdollinen ympäristöministeriön kanssa solmittava sopimus vapaaehtoisesta kulutuksen vähentämisestä (ns. Green 
Deal). Jäsenyrityksille järjestettiin aiheesta koulutusta. 

Pakkauksiin kohdistuva sääntely korostuu myös EU:n vihreän kehityksen ohjelmassa, jonka osana julkaistiin EU:n 
kiertotalousohjelma. Osana pakkausjätedirektiivin uudistusta tarkastellaan keinoja pakkausmateriaalien käytön 
vähentämiseksi, kierrätettävyyden parantamiseksi ja kierrätysraaka-aineiden käytön lisäämiseksi. ETL oli mukana  
EU-tason vaikuttamisessa yhdessä FoodDrinkEuropen kanssa.

Kehittämistuen saanti helpottuu 

Yhteiskunnan tuet elinkeinoelämälle lisääntyivät koronapandemian aikana merkittävästi. Kertomusvuoden kesällä 
annettiin lakiesitys, joka parantaa kalanjalostuksen ja luonnontuoteteollisuuden mahdollisuuksia hakea yrityksille 
kohdennettua kehittämistukea. Laki tulee voimaan kesällä 2021. Se kohentaa näiden alojen vientiä harjoittavien yritysten 
toimintamahdollisuuksia ja tasapuolistaa kilpailua yritysten kesken.

Elintarvikelain kokonaisuudistus eteni

Elintarvikelain kokonaisuudistus eteni hallitusohjelmakirjauksen mukaisesti. ETL osallistui aktiivisesti valmisteluun ja 
antoi heinäkuussa lakiehdotuksesta lausunnon.  

Uudistuksen tavoitteena on sujuvoittaa elintarvikelainsäädäntöä ja -valvontaa sekä tehostaa elintarvikevalvonnan 
riskiperusteisuutta ja vaikuttavuutta. Samalla selkeytetään lain suhdetta EU-lainsäädäntöön toteuttamalla periaatetta, 
jonka mukaan elintarvikealan toimija vastaa ketjun kaikissa vaiheissa elintarvikkeiden turvallisuudesta ja toiminnan 
elintarvikelainsäädännön vaatimusten mukaisuudesta. Uusina asioina lakiin esitettiin 150 euron perusmaksua 
suunnitelmallisen elintarvikevalvonnan piirissä oleville kuntien valvontakohteille sekä elintarvikevalvonnan 
rangaistusluonteista seuraamusmaksua. 

Samassa yhteydessä myös lain nojalla annetut keskeiset hygienia-asetukset uudistetaan säätelyn sujuvoittamiseksi 
ja selkeyttämiseksi. Se tapahtuu kokoamalla yhteen lukuisten asetusten sisältö kolmeen asetukseen. Kansallisilla 
asetuksilla täydennetään EU-lainsäädäntöä ainoastaan siltä osin kuin on välttämätöntä. ETL aloitti loppuvuonna 
annettujen asetusehdotusten lausuntovalmistelun.

Elintarviketurvallisuus huomion keskipisteenä

Koronapandemia korosti, miten tärkeää on varmistaa elintarviketeollisuuden henkilökunnan turvallisuus ruokahuollon 
toimivuuden takaamiseksi. Suojaustoimet aiheuttivat yrityksille paljon uutta työtä. ETL laati liiton sisällä toimivan 
hygieniaryhmän asiantuntemusta hyödyntäen Q&A:n koronaviruksesta ja elintarviketurvallisuudesta koko jäsenistön 
käyttöön. 



7

ETL VUOSIKERTOMUS 2020

Kertomusvuonna jäsenyrityksille toteutettiin mittava Omavalvonta teollisuudessa -kysely, johon saatiin runsaasti 
vastauksia. Tulosten mukaan elintarviketurvallisuuden strateginen merkitys on kasvanut yrityksissä. Erityisen tärkeänä 
pidettiin elintarviketurvallisuusjärjestelmien huomiointia osana omavalvontaa viranomaisvalvonnassa, ja ETL otti 
aktiivisen roolin asian edistämisessä Ruokaviraston suuntaan. Myös monialainen elintarvikevalvonnan koulutus nähtiin 
tärkeäksi. 

Akryyliamidi taas keskustelussa 

Akryyliamidi nousi kertomusvuonna uudelleen keskusteluun. Asetus (EU) 2017/2158 velvoittaa nyt useisiin 
toimenpiteisiin, jotka lisäävät elintarvikeyritysten vaatimuksia. Myös poliittinen paine tiukempien raja- ja vertailuarvojen 
asettamiseksi on kasvanut. ETL toi aktiivisesti esille elinkeinon analyysituloksia ja näkemyksiä säädösvalmisteluun.

Kertomusvuonna tuli voimaan Suomen pysyvä PAH-poikkeus perinteisesti kuumasavustetuille lihoille ja lihatuotteille 
sekä perinteisesti kuumasavustetuille pienille kaloille ja pienistä kaloista valmistetuille kalatuotteille (EU) 2020/1255.

Uusia säädösaloitteita elintarvikkeista annettavista tiedoista  

Euroopan komissio julkisti kertomusvuoden keväällä Pellolta pöytään -strategian (Farm to Fork, F2F), jossa listataan 
lukuisia toimia kohti oikeudenmukaista, terveyttä edistävää ja ympäristöä säästävää elintarvikejärjestelmää. 

Elintarvikkeista annettavista tiedoista komissio haluaa laatia ehdotukset pakollisista pakkauksen etupuolelle tehtävistä 
ravintoarvomerkinnöistä (FOP), tiettyjen tuotteiden pakollisista alkuperämerkinnöistä ja päiväysmerkinnöistä. ETL lausui 
aiheista osana Suomen kannan valmistelua. 

Yhdessä Pohjoismaiden sisarjärjestöjen kanssa kirjoitettiin elintarviketurvallisuudesta vastaavalle komissaari  
Stella Kyriakidesille kirje, jossa kuvattiin vakiintuneiden FOP-merkintöjen (Sydänmerkki ja Keyhole-merkki) roolia ja 
merkitystä. EU:n jäsenmailla on toimenpide-ehdotuksista hyvin erilaisia näkemyksiä, mikä ennakoi tulevina vuosina 
vaikeita neuvotteluita ratkaisujen löytämiseksi. Julkiset kuulemiset edellä mainittujen aloitteiden vaikutusarvioinneista 
käynnistettiin loppuvuodesta. 

• TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Elintarviketeollisuudelle tiekartta vähähiilisyyteen

Kertomusvuoden merkittävin ympäristövastuun hanke oli elintarviketeollisuuden vähähiilisyystiekartan laatiminen. 
Kartalla vastataan osaltaan Suomen tavoitteeseen olla hiilineutraali vuonna 2035 ja se toteutettiin yhdessä 12 muun 
toimialan kanssa työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimana. 

Jäsenyritysten edustajista koottu työryhmä ohjasi tiekartan laadintaa, yhteistyökumppanina toimi Ecobio Oy. 
Jäsenyrityksiä osallistettiin työskentelyyn muun muassa kyselyllä ja työpajalla. Vähähiilisyystiekartta kuvaa 
elintarviketeollisuuden kasvihuonekaasupäästöjen nykytilaa ja asettaa tavoitteen päästöjen vähentämiselle. Lisäksi 
tunnistetaan vähähiilisyyttä edistäviä ja jarruttavia tekijöitä.

Tiekartta toimii lähtölaukauksena pitkäjänteiselle ja systemaattiselle ilmastotyölle elintarviketeollisuudessa. 
Valmistuttuaan kartta herätti runsaasti mielenkiintoa, ja sitä esiteltiin useissa yhteyksissä. ETL tekee tiivistä yhteistyötä 
elintarvikeketjun muiden toimijoiden kanssa kokonaiskuvan saamiseksi koko ruokaketjun vähähiilisyydestä.

Tehokkuutta materiaalien ja energian käyttöön 

Kertomusvuonna jatkettiin vuonna 2019 solmitun elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumuksen toimeenpanoa 
ja laadittiin raportti ensimmäisen vuoden tuloksista. Niiden perusteella sitoumus on tehokas keino edistää ja tehdä 
näkyviksi materiaalitehokkuustoimia elintarviketeollisuudessa.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2158&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1255&from=EN
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ETL vastaa elintarviketeollisuuden energiatehokkuussopimuksesta vuosille 2017–2025. Kertomusvuonna tuettiin 
sopimukseen liittyneiden yritysten toimia neuvontahankkeella yhdessä Motiva Oy:n kanssa. Tulokset vuodelta 2019 
osoittavat, että uusi sopimuskausi on lähtenyt lupaavasti käyntiin ja yritykset ovat saavuttaneet merkittäviä vähennyksiä 
päästöissään ja säästöjä kustannuksissaan. 

Yhdessä ruokaketjun muiden toimijoiden kanssa osallistuttiin Luonnonvarakeskuksen hankkeeseen, jossa 
pilotoitiin elintarvikejätteen seurantaa ja raportointia sekä laadittiin kansallinen tiekartta elintarvikejätteen ja 
hävikin vähentämiseksi. Seuranta liittyy jätedirektiivin velvoitteeseen tuottaa EU:lle tietoa jäsenmaatasolla 
ruokaketjun eri kohdissa syntyvän elintarvikejätteen määrästä. Hanke tuotti arvokasta tietoa ja lisäsi ymmärrystä 
elintarviketeollisuudessa syntyvien biopohjaisten materiaalivirtojen moninaisuudesta.

Vastuullinen markkinointiviestintä on kilpailukeino

Kertomusvuonna seurattiin elintarvikkeiden markkinointiviestinnän kehittymistä ja siihen kohdistuvien odotusten 
muuttumista maailmanlaajuisesti. Euroopan komissio esittää Pellolta pöytään -strategian toimenpiteenä elintarvikkeiden 
ravintosisältöprofiilien laatimista runsaita määriä rasvaa, sokereita ja suolaa sisältävien tuotteiden markkinointiviestinnän 
rajoittamiseksi. ETL osallistui Suomen kannanmuodostukseen aiheesta ja toi esiin, että elintarviketeollisuus tekee 
vapaaehtoisesti jo paljon terveellisen ruokavalion edistämiseksi. Elintarvikkeiden vastuullinen markkinointiviestintä ja 
vapaa kaupallinen viestintä ovat yrityksille tärkeitä kilpailukeinoja. 

Elintarviketeollisuuden näkemyksiä tuotiin esiin myös THL:n Food-EPI 2020 -hankkeessa, jossa arvioidaan Suomen 
ruokaympäristöä. ETL osallistui hankkeen työpajoihin ja epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointi lapsille (EPELI) 
-tutkimushankkeen haastatteluun. 

Elintarvikkeisiin kohdistuvat valmisteverot nousevat säännönmukaisesti keskusteluun osana terveyden edistämisen 
keinovalikoimaa. Kertomusvuonna ETL jatkoi elintarvikkeisiin kohdistuvien pisteverojen estämistä tekemällä yhteistyötä 
jäsenyritysten ja eri sidosryhmien kanssa.

Vienti veti, brexit-häiriöt vältettiin

ETL kokosi tietoa elintarvikeviennistä ja vientiyritysten haasteista koronapandemian puhjettua ja välitti sitä medialle, 
viranomaisille ja EU-kattojärjestölle. Pandemian alkuvaiheessa vientiä rajoittivat muun muassa konttien puute, 
kaupantekoneuvottelujen pysähtyminen sekä ravintola- ja majoitusalan kysynnän huomattava väheneminen kaikkialla 
maailmassa. Kesän myötä vientinäkymät paranivat, logistiikkaongelmat saatiin ratkaistua ja vienninedistämisessä otettiin 
käyttöön uusia virtuaalisia toimintatapoja. Vienti säilyi poikkeuksellisena vuonna hyvällä tasolla etenkin myönteisesti 
kehittyneen Kiinan-viennin ansiosta. 

Kauppapolitiikan keskiöön nousivat neuvottelut EU:n ja Ison-Britannian uudesta suhteesta. Vaikka Iso-Britannia ei kuulu 
Suomen elintarvikeviennin merkittävimpiin kohdemaihin, sopimukseton tila olisi sekoittanut välillisesti kotimaamme 
ruokamarkkinoita muiden EU-maiden viennin vaikeuksien kautta. Neuvottelujen venyminen vaikeutti elintarvikealan 
näkymien ennakointia. Viime metreillä syntynyt sopimus esti kaupankäynnin romahduksen, mutta yrityksille ei jäänyt 
siirtymäaikaa kaupankäynnin uusiin ehtoihin sopeutumiseen.

Euroopan komissio käynnisti kertomusvuonna kauppapolitiikan strategian päivityksen. ETL piti tervetulleena komission 
Vihreän kasvun strategioissa, esimerkiksi Pellolta pöytään -strategiassa, esille tuotua tavoitetta kestävyysasioiden 
huomioimisesta unionin kauppapolitikassa ja muussa kansainvälisessä yhteistyössä. 

Yleinen yritysvastuu sääntelyn kohteena 

Osana Vihreän kehityksen ohjelmaa EU:ssa aloitettiin laajemman sääntelykokonaisuuden valmistelu yritysvastuusta 
(Sustainable Corporate Governance). Tavoitteena on yhdistää yritysvastuun periaatteita ja velvoitteita osaksi 
yhtiöoikeuden perinteisesti määrittelemiä käytäntöjä. ETL seurasi aloitteen käynnistymistä. Valmistelu jatkuu vuonna 
2021.



9

ETL VUOSIKERTOMUS 2020

Elintarviketeollisuuden ja ruokaketjun vastuullisia käytäntöjä halutaan edistää erikseen EU-tasoisella hyvien 
hallintokäytäntöjen järjestelmällä (Code of Conduct). ETL seurasi järjestelmän määrittelyn valmistelutyötä yhteistyössä 
FoodDrinkEuropen kanssa.

Yritysten toimitusketjujen vastuullisuusasioissa käynnistettiin ihmisoikeuksia ja ympäristövaikutuksia koskeva prosessi, 
jonka tavoitteena on luoda yhteisiä käytäntöjä ja velvoitteita (Due Diligence). ETL seurasi aloitetta.

Osana EU:n kestävän rahoituksen toimintaohjelmaa valmisteltiin ns. taksonomiaa ilmastonmuutosta koskevien kestävien 
käytäntöjen määrittelemiseksi. ETL osallistui kansalliseen käsittelyyn ja komission sidosryhmäkonsultaatioon sekä selvitti 
asian merkitystä ja mahdollisia vaikutuksia elintarviketeollisuuteen.
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 Viestintä

Koronavirus nostatti valtavan tiedontarpeen  

Kertomusvuoden maaliskuussa Suomeen levittäytyi koronaviruspandemia, mikä johti poikkeuksellisiin oloihin koko 
yhteiskunnassa. Pandemian vaikutuksista maamme ruokahuoltoon ja elintarviketeollisuuteen syntyi valtava tiedontarve, 
johon vastaaminen niin jäsenyrityksille kuin sidosryhmille hallitsi liiton viestintätyötä etenkin koko kevään ajan. 

Jäsenille tiedottamisessa panostettiin jäsensivustoon, jonne luotiin jatkuvasti päivittyvä osio koronauutisille sekä 
liiton asiantuntijoiden tuottamalle materiaalille, kuten Q&A-aineistoille korona-ajan työsuhdekysymyksistä. Yhdessä 
Huoltovarmuuskeskuksen kanssa julkaistiin koosteita elintarviketeollisuuden tilannekuvasta. Jäsenyrityksiä informoitiin 
myös ETL-jäseninfoilla ja jäseninfo-extroilla. Mediaa ja sidosryhmiä palveltiin suorilla kontakteilla, tiedotteilla, artikkeleilla 
ja Uutiskattaus-uutiskirjeellä.

Tilastodata hyötykäyttöön, uusia sisältöjä verkkoon

Tilastodataa elintarviketeollisuuden taloudellisesta tilanteesta, kehityksestä ja ulkomaankaupasta hyödynnettiin 
viestinnän sisällöissä aiempaa monipuolisemmin. Tiedottamista lisättiin ja säännönmukaistettiin. Faktaa alan 
merkityksestä kansantaloudelle pidetiin aktiivisesti esillä kaikissa kanavissa. Koronan lisäksi keskeisiä sisältöjä 
viestinnässä olivat elintarviketeollisuuden investoinnit, t&k, vienti ja brexit sekä vastuullisuus, vähähiilisyys ja 
ruokahävikin torjunta. Talouskatsauksia laadittiin kolme.

Jäsensivuilla uutena sisältönä julkaistiin liiton hallituksen toimeksiannosta koottu ennakointisivusto elintarviketeollisuuden 
mahdollisista kehityskuluista. Päivittyvä sivusto tarjoaa useista lähteistä koottua tietoa yritysten oman toiminnan 
jatkuvuuden ja liiton edunvalvontatyön suunnitteluun. Julkisille verkkosivuille avattiin vastuullisuussivusto, jolla esitellään 
elintarviketeollisuuden vastuullisuustyötä ja yritysesimerkkejä. Ulkomaankaupan tilastopalvelun käyttöliittymä uudistettiin.

Viestintää työmarkkina-asioista

Elintarviketeollisuusliitto neuvotteli ja solmi kertomusvuonna työehtosopimukset Meijeriväen Ammattilaisten, Ammattiliitto 
Pron ja Suomen Elintarviketyöläisten Liiton SELin kanssa. Niistä tiedotettiin yhdessä työmarkkinayksikön kanssa 
laaditun tes-viestintäsuunnitelman mukaisesti. Viestintätoimikunnan jäsenistä koottiin ”tes-viestintänyrkki” sparraamaan 
liiton työmarkkinaviestintää. 

Työmarkkina-asioissa jäsenyrityksiä informoitiin työmarkkinatiedotteilla, joita lähetettiin 41 kpl.

Edellisvuosien tapaan jäsenyritysten henkilökunnalle tarjottiin Meltwaterin päivittäinen, elintarvikealaa laajasti luotaava 
mediaseuranta. Viestintätoimikunta piti vuoden aikana neljä virallista kokousta. 

Nuoret tutustuivat elintarvikeyrityksiin Maistuvassa päivässä

Maistuva päivä -tapahtumaa vietettiin toisen kerran kokonaisena teemaviikkona, jonka puitteissa koululaisryhmät 
vierailivat elintarvikeyrityksissä tammikuussa. Mukana tapahtumassa oli 17 jäsenyritystä ja 24 toimipaikkaa. Vierailulle 
pääsi 42 ryhmää eli yli 700 oppilasta ja opiskelijaa ympäri Suomen. 

Elintarviketeollisuuden tarjoamista työ- ja uramahdollisuuksista oppilaille ja oppilaitoksille viestittiin lisäksi Kun koulu 
loppuu -sivustolla ja joulukuussa julkaistussa printtilehdessä.

Ensimmäinen Tähtiteko-voittaja palkittiin 

Elintarviketeollisuusliitto lanseerasi marraskuussa 2019 Tähtiteko-kilpailun, jonka tarkoituksena on palkita vuosittain 
elintarvikealalla positiivisesti vaikuttanut, innovatiivinen teko. Kilpailuun saapui määräaikaan mennessä 37 uniikkia 
palkintoehdokasta, joista raati valitsi finaaliin kuusi. Finalistit pitchasivat omat tekonsa raadille, ja kilpailun voittaja 
julkistettiin ETL:n syysliittokokouksen yhteydessä. Tähtiteko 2020 -palkinnon sai Fazer Lifestyles Foodsin ksylitolitehdas.
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 Toimialayhdistykset

KAHVI- JA PAAHTIMOYHDISTYS

Tietoa kahvista viranomaisille ja sidosryhmille 

Kahvin asema suomalaisessa ruokakulttuurissa on kiistaton, ja kahvin kulutus on pysynyt vakaana. Suomalaiset 
nauttivat paahdettua kahvia edelleen lähes 10 kg eli noin 1 100 kupillista henkeä kohden. Suosituinta on 
vaaleapaahtoinen aromikas suodatinkahvi, mutta kahvikulttuuri monipuolistuu uusien tuotteiden myötä.

Yhdistyksen ylläpitämä kahvi.fi-sivusto tarjoaa asiantuntevaa yleistietoa esimerkiksi toimittajille, opiskelijoille ja kaikille 
kahvista kiinnostuneille. 

Yhdistys on myös tehnyt pitkäjänteistä työtä välittäessään tieteellistä tutkimustietoa kahvin, kofeiinin ja terveyden 
välisistä yhteyksistä suomalaisille terveydenhuollon ammattilaisille muun muassa uutiskirjein. Tutkimustieto on koottu 
kahvijaterveys.fi-sivustolle. Tuotettu sisältö perustuu kahvialan kansainvälisen järjestön ISIC:n (Institute for Scientific 
Information on Coffee) aineistoon. 

Kertomusvuonna seurattiin tarkasti muun muassa vierasaine- ja pestisidilainsäädännön kehittymistä. Keskeinen osa 
vaikuttamista on analyysidatan kerääminen ja toimittaminen viranomaistahoille. Hyvä vuoropuhelu suomalaisten 
viranomaisten sekä EU:n järjestöjen kanssa jatkui. 

• Kahvi- ja paahtimoyhdistyksen asiamies: Johtaja Marleena Tanhuanpää, ETL 
• Jäsenyys EU-järjestöissä: European Coffee Federation, ECF

KALATEOLLISUUSYHDISTYS

Kotimaisen kalatalousketjun toimintaedellytyksiä kehitetään

Kertomusvuosi oli kalataloussektorilla vilkas. Maa- ja metsätalousministeriö kartoitti yhdessä sidosryhmien kanssa 
Euroopan meri- ja kalatalousrahaston uuden rahoituskauden tarpeita alustavine ohjelmasisältöineen.  Kotimaiselle 
kalalle laadittiin edistämisohjelmaa, joka ulottuu vuoteen 2027. Kotimaisen kalan osuus elintarvikekäytöstä on vuosien 
mittaan vähentynyt, ja osuutta pyritään kasvattamaan olennaisesti. Pitkällä aikavälillä kalatuotteiden kokonaiskulutus ja 
myös vienti ovat nousussa. 

Myönteistä oli, että kalatalouden yritykset saivat erillissäädöksellä mahdollisuuden muiden toimialojen kaltaiseen 
koronatukeen. Loppuvuonna julkistettiin myös esitys erityistuesta ns. vajaahyödynnetyn kalan kehittämishankkeisiin. 
Hallitusohjelman maininta ”kalanjalostusteollisuuden saattaminen investointituissa samaan asemaan muun 
elintarviketeollisuuden kanssa” eteni siten, että muutos sisältyi hallituksen esitykseen uudeksi yritystukilaiksi.  

EU-tasolla saatiin päätettyä muun muassa unionin alueella tapahtuvan kalanjalostuksen kilpailukykyä turvaavista 
tullitariffikiintiöistä sekä eräistä kalakantojen kestävyyttä entistä paremmin turvaavista toimenpiteistä.

Blue products -innovaatio-ohjelmassa tiivistettiin tutkimuksen ja jalostavien yritysten yhteistyötä. 

• Kalateollisuusyhdistyksen asiamies: Toimialapäällikkö Pekka Heikkilä, ETL 
• Jäsenyydet EU-järjestöissä: European Fish Processors Association – European Federation of National 

Organisations of Importers and Exporters of Fish (AIPCE-CEP)

https://www.kahvi.fi/
https://www.kahvijaterveys.fi/
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KASVISTEOLLISUUSYHDISTYS

Koronavuosi edisti kasvisjalosteiden hyväksyntää ja käyttöä 

Kasvisteollisuusyhdistys edustaa laajasti Suomessa toimivia yrityksiä, jotka jalostavat hedelmiä, marjoja, perunoita, 
vihanneksia, sieniä ja palkokasveja ruoaksi ja juomaksi. Yhdistys on jäsenmäärältään ETL:n toimialayhdistyksistä suurin 
ja siihen liittyi kertomusvuonna yksi uusi yritys. Yhdistys on myös kolmen eurooppalaisen järjestön jäsen.
 
Kokousten agendalla olivat muun muassa työmarkkina-asiat sekä valmistelussa oleva elintarvikelainsäädäntö. 
Päivityksiä eurooppalaisiin markkinastandardeihin, kuten täysmehu- ja hillodirektiiveihin, valmistellaan parhaillaan. 
Niiden etenemistä seurattiin EU-järjestöjen kautta. 

Yhdistys järjesti täysmehujen markkinavalvontatilaisuuden, johon osallistui myös kaupan edustajia. 

• Kasvisteollisuusyhdistyksen asiamies: Toimialapäällikkö Elisa Piesala, ETL 
• Jäsenyydet EU-järjestöissä: European Fruit Juice Accociation (AIJN), European Association of Fruit and 

Vegetable Processing Industries (PROFEL) ja Sure-Global-Fair (SGF)

KAUPPAMALLASTAMOJEN YHDISTYS

Mallasala vastaa trendeihin

Maltaan menekki pysyi kertomusvuonna Pohjois-Euroopassa jokseenkin ennallaan, mutta etelämpänä Euroopassa 
ravintoloiden sulkeminen vähensi oluen kulutusta merkittävämmin. Kansainvälinen pienpanimotrendi puolestaan lisää 
varsinkin erikoismaltaiden kysyntää. Suomessa julkistettiin loppuvuodesta merkittävä kotimainen investointi alalle. 

Yhdistyksen toiminta on pienen jäsenmäärän vuoksi melko vähäistä, mutta yhteyttä MTK:n mallasohraverkostoon 
sekä muihin sidosryhmiin pidettiin tarpeen mukaan. Kauppamyllyjen kanssa järjestettiin yhteiskokous, jossa verrattiin 
kehitysmielessä sektoreiden yhtäläisyyksiä ja eroja. Perinteinen mallasohraretki ja seminaari jouduttiin perumaan 
koronapandemian vuoksi. 

Vuoden aikana mallasalan ympäristöelinkaaren asiat aina kuluttajille annettavaan informaatioon asti olivat vahvasti 
esillä. EU:n raja-arvolainsäädännön soveltamisessa keskityttiin Euromaltin johdolla erityisesti mallastusprosessin 
vaikutusten arvioimiseen ja dokumentointiin. 

• Kauppamallastamojen yhdistyksen asiamies: Toimialapäällikkö Pekka Heikkilä, ETL
• Jäsenyydet EU-järjestöissä: EUROMALT

KAUPPAMYLLYJEN YHDISTYS

Myllyteollisuus sopeutti valikoimiaan 

Vuoden 2020 viljasato oli heikohko, mutta myllyt pystyvät säilyttämään viljatuotteiden kotimaisuuden. Etenkin 
kaurajaosteiden vientiin panostettiin edelleen vahvasti, vaikka fyysisiin vientitapahtumiin ei ollut mahdollisuutta. 
Kotimarkkinoilla hyvin säilyvistä viljatuotteista tuli keväällä jopa hetkellisesti pula, mutta valikoimia saatiin sopeutettua 
melko nopeasti. 
 
Kauppamyllyjen yhdistys osallistui aktiivisesti valmisteluun, jossa päätetään EU:n uusista raja-arvoista raakaviljan 
sekä jalostettujen tuotteiden fusarium- sekä torajyvätoksiineille. Yhteistyössä kansallisen viranomaisen kanssa 
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Suomelle tärkeisiin kauran ja rukiin raja-arvoesityksiin saatiinkin muutoksia. Yhdistys ja sen laatutyöryhmä 
organisoivat näytetulosten keruuta ja virallista raportointia yhdessä Ruokaviraston kanssa Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaiselle EFSA:lle. 
 
Yhdistys tekee yhteistyötä aktiivisesti myös Vilja-alan yhteistyöryhmä VYRin, Suomen Kaurayhdistyksen ja Leipätiedotus 
ry:n kanssa. 
 

• Kauppamyllyjen Yhdistys ry:n asiamies: Toimialapäällikkö Pekka Heikkilä, ETL
• Jäsenyydet EU-järjestöissä: The European Flour Millers’ Association (EFM), European Breakfast Cereal 

Association (CEEREAL)

LASTENRUOKAYHDISTYS

Asetuksen valmistelu viimeistelee lainsäädäntömuutokset

Lastenruokayhdistys toimi kertomusvuonna aktiivisesti ja käsitteli etäyhteyksin järjestetyissä kokouksissaan muun 
muassa erityisryhmien elintarvikkeita säänteleviä delegoituja säädöksiä ja kontaminanttisäädösten valmistelua EU:ssa. 
Myös näihin asioihin liittyviä vierailijoita kuultiin. 

Äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden EU-säädökseen perustuvaa koostumusmuutosta ryhdyttiin 
soveltamaan helmikuussa 2020. Prosessoitujen viljapohjaisten valmisruokien ja lastenruokien asetus on edelleen 
valmisteilla, ja sen seuranta oli keskeinen osa edunvalvontaa. 

• Lastenruokayhdistyksen asiamies: Toimialapäällikkö Elisa Piesala, ETL 
• Jäsenyys EU-järjestöissä: Specialised Nutrition Europe (SNE)

LUONNONTUOTETEOLLISUUSYHDISTYS

Haasteita ulkomaisten marjanpoimijoiden saapumisessa Suomeen

Koronavuosi aiheutti runsaasti lisähaasteista ulkomaisten luonnonmarjanpoimijoiden saapumiseen Suomeen kesällä 
2020. Yhdistys kertoi valtionhallinnolle ja poliittisille päättäjille näkemyksistään poimijakysymysten ratkaisemiseksi 
poikkeusvuonna sekä keskusteli Suomen ja Thaimaan viranomaisten kanssa käytännön terveysturvallisista ratkaisuista 
poimintakaudeksi 2020.

Yhdistys on ollut kehittämässä luonnonmarjanpoiminnan aiesopimusmallia ja esittänyt luonnonmarjanpoiminnan 
sääntelyä kansallisesti. Yhdistys tuki sääntelytyön valmistelun jatkamista. 

• Luonnontuoteteollisuusyhdistyksen asiamies: Toimialapäällikkö Marika Säynevirta, ETL

MAKEIS- JA KEKSITEOLLISUUSYHDISTYS

Markkinointiviestintä ja vastuullisuus esillä

Yhdistys seurasi kaakaontuotannon vastuullisuuden, elintarvikkeiden markkinointiviestinnän sekä verotuksen aloitteita 
EU:ssa ja muualla maailmassa. 
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Markkinointiviestinnän selvityksistä keskusteltiin Suomen viranomaisten kanssa. EU-strategioista esillä olivat 
etenkin Euroopan komission Pellolta Pöytään -strategian makeis- ja keksialaan vaikuttavat toimenpiteet, jotka 
jakaantuvat vuosille 2020–24. Tällaisia ovat muiden muassa ravintoprofiilit, markkinointiviestinnän rajoittaminen, 
ravintoarvomerkinnät sekä yritystoiminnan vastuullisuutta ja kestävyyttä todentavat aloitteet. 

Kaakaontuotannon vastuullisuutta ja jäljitettävyyttä todentavan ISO/CEN-standardin valmistelutyö saatettiin loppuun. 

• Makeis- ja keksiteollisuusyhdistyksen asiamies: Toimialapäällikkö Marika Säynevirta, ETL
• Jäsenyys EU-järjestöissä: Chocolate, Biscuits & Confectionery of Europe (CAOBISCO)

MAUSTEYHDISTYS

Satokausien huomioiminen puhutti

Yhdistys seurasi alan lainsäädännön kehittymistä. Etenkin torjunta-ainejäämien ja kontaminanttien lainsäädännöt ovat 
tarkassa seurannassa, sillä mausteissa raaka-aineet tulevat usein kolmansista maista ja raja-arvojen muutoksissa olisi 
otettava huomioon satokaudet, joiden puitteissa toimitaan. 

Perinteeksi muodostunut mausteyhdistyksen seminaari jäi kertomusvuonna järjestämättä koronapandemian vuoksi. 

Yhdistys seuraa aktiivisesti eurooppalaisen toimialajärjestön ESA:n toimintaa.

• Mausteyhdistyksen asiamies: Asiamies Terhi Virtanen, ETL 
• Jäsenyys EU-järjestöissä: European Spice Association ESA

REHUTEOLLISUUSYHDISTYS

Rehutehtaat keskittyivät saatavuuden varmistamiseen

Rehuteollisuudelle vuosi 2020 oli tuotantolukujen valossa normaali. Raaka-ainemarkkina kotimaassa ja kansainvälisesti 
oli koronapandemiasta huolimatta suhteellisen vakaa, ja myös kotieläintuotanto jatkui Suomessa ilman vakavampia 
häiriöitä. Viivästyksiä tosin esiintyi etenkin Aasiasta tulevien erikoisraaka-aineiden, kuten eräiden vitamiinien ja 
aminohappojen, saatavuudessa. Myös hintapiikkejä koettiin. 
 
Yritykset jatkoivat laajasti ennaltaehkäiseviä koronatoimia koko vuoden, sillä kriittisen tuotantohenkilöstön tartunnat 
aiheuttaisivat nopeasti häiriöitä kotieläintaloudelle.  

Salmonella- ja ASF-tilanne pysyi Suomessa hallinnassa. Yhdistys jatkoi keskustelua ja yhteydenpitoa viranomaisiin 
näiden uhkien hallinnasta. Formaldehydikiellosta huolimatta rehuperäisiä salmonelloja ei esiintynyt maatiloilla ja 
ympäristöperäisetkin tartunnat vähenivät loppuvuotta kohden. 

Yhdistys osallistui keskusteluun kotieläintalouden ympäristökysymyksistä ja ne olivat myös pääteema EU-rehujärjestö 
Fefacin toiminnassa. Etenkin soijakysymys oli paljon esillä, ja soijan sertifiointijärjestelmien kehittäminen jatkuu. Rehujen 
jalan- ja kädenjälkilaskentaa hiilitaseissa ollaan standardisoimassa kansainvälisesti, mutta työ vie vuosia.  

Loppuvuonna kansallinen rehulaki uudistettiin kokonaisuudessaan, joskin muutokset olivat pääosin hallinnollisia ja 
liittyivät viranomaisvalvontaan. Yhdistys osallistui osaltaan valmisteluprosessiin. Maa- ja metsätalousministeriö aloitti 
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yhdessä sidosryhmien kanssa kansallisen rehualan toimintaohjelman (ent. kansallinen rehustrategia) laadinnan 
2020-luvulle. 
 

• Rehuteollisuusyhdistyksen asiamies: Toimialapäällikkö Pekka Heikkilä, ETL
• Jäsenyys EU-järjestössä: European Feed Manufacturers Federation (FEFAC)

SUOMEN LIHA- JA SIIPIKARJATEOLLISUUSYHDISTYS

Työlistalla lihantarkastus ja alan tutkimuksen kehittäminen

Broileriteollisuusyhdistys ja Suomen Lihateollisuusyhdistys fuusioituivat vuoden 2019 lopussa, joten kertomusvuosi 
aloitettiin uuden yhdistyksen nimissä.

Yhdistys jatkoi sekä siipikarjan että punaisen lihan lihantarkastuksen kehittämistyötä yhdessä Ruokaviraston kanssa. 
Afrikkalaisen sikaruton uhan kasvaessa yhdistyksessä panostettiin erityisesti tiedotuksen suunnitteluun ja yhteistyöhön 
viranomaisten kanssa. 

Yhdistyksen tutkimustyöryhmä keskittyi liha-alan tutkimushankkeiden suuntaamiseen tutkimusstrategiansa mukaisesti. 

Myös alan eurooppalaisten toimialajärjestöjen AVECin, UECBV:n ja CLITRAVIn toiminnassa oltiin mukana. 

• Liha- ja siipikarjateollisuusyhdistyksen asiamies: Asiamies Terhi Virtanen, ETL
• Jäsenyydet EU-järjestöissä: Association of Poultry Processors and Poultry Trade in the EU Countries 

(AVEC), European Livestock and Meat Trading Union (UECBV), Liaison Centre for the Meat Processing 
Industry in the European Union (CLITRAVI)

SUOMEN MEIJERIYHDISTYS

Markkinoiden sääntely ja tuoteturvallisuus huomion kohteina

Yhdistys keskittyy toiminnassaan meijereitä koskevaan lainsäädäntöön ja valvontaan. Kertomusvuonna seurattiin 
EU:n yhteisen maatalouspolitiikan CAPin uudistuksen etenemistä ja käytiin läpi Euroopan komission Pellolta pöytään 
-strategiaa vuosille 2020–2024 jakaantuvine toimenpide-esityksineen. 

Yhdistys otti kantaa komission markkinoiden läpinäkyvyyttä koskevan asetuksen toimeenpanoon, jossa lisätään 
hintaraportointia yrityksiltä Luonnonvarakeskukselle ja edelleen komissiolle.

Koronapandemia vaikutti meijereiden tuotteiden kysyntään erityisesti ravintola- ja majoitusalaan kohdistuvien rajoitusten 
vuoksi. Yhdistys seurasi tilannetta eurooppalaisen edunvalvontajärjestön kautta. Meijerialan laitoksia ei jouduttu 
sulkemaan Suomessa eikä muuallakaan EU-alueella täsmällisten taudintorjuntatoimien ansiosta.

Yhdistys jatkoi Ruokaviraston maitotiimin kanssa keskusteluja mahdollisuuksista huomioida yksityiset 
tuoteturvallisuusjärjestelmät osana virallista valvontaa resurssien käytön tehostamiseksi ja päällekkäisen työn 
välttämiseksi. Valtionhallintoon ja poliittisille päättäjille välitettiin tietoa maitoketjun hiilineutraalisuustavoitteista, 
biokaasuinvestointitukien tarpeesta ja maidontuotantoketjun toiminnan kestävyyden kehittämistoimista.
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Kauppapolitiikasta esillä olivat etenkin EU:n ja Ison-Britannian väliset neuvottelut tulevasta suhteesta sekä USA:n EU:lle 
asettamat tullit.

• Suomen Meijeriyhdistyksen asiamies: Toimialapäällikkö Marika Säynevirta, ETL 
• Kansainväliset jäsenyydet: European Dairy Association (EDA), International Dairy Federation (IDF)

SUOMEN ÖLJYKASVITUOTEYHDISTYS

Kotimaisen raaka-aineen saatavuus keskeistä

Edunvalvonnan keskeisiä teemoja yhdistyksessä olivat kotimaisen rypsin, rapsin ja öljypellavan viljelyalojen 
kasvattaminen sekä raaka-aineen saatavuus. Boreal Kasvinjalostuksen edustajien ja MTK:n öljykasviryhmän 
puheenjohtajan kanssa järjestettiin keskustelu öljykasvien jalostusmahdollisuuksista ja tarpeista. Yhteistyö koettiin 
hyödylliseksi. 

Kertomusvuonna myös öljykasvien viestintäasiat sekä Vilja-alan yhteistyöryhmän (VYR) toiminta olivat esillä 
kokouksissa. 

• Suomen Öljykasvituoteyhdistyksen asiamies: Toimialapäällikkö Elisa Piesala, ETL
• Jäsenyydet: Vilja-alan Yhteistyöryhmä (VYR), EU Vegetable Oil and Protein Meal Industry (FEDIOL)

TÄRKKELYSTEOLLISUUSYHDISTYS

Raportointia hiilijalanjäljestä
 
Tärkkelysteollisuudelle tärkeä non-food-markkina oli muutoksessa koronapandemian vähennettyä painopaperien 
menekkiä voimakkaasti. Toisaalta kartonkiteollisuuden hyvä kysyntä paikkasi tilannetta. Elintarviketuotteiden kysyntä 
sekä ainesosiksi että kuluttajatuotteiksi säilyi vakaana.  

Yhdistys julkaisi Luonnonvarakeskuksella teettämänsä vilja- ja perunatärkkelyksen sekä modifioitujen tärkkelysten 
hiilijalanjälkilaskelmat tammikuussa 2020. Asiasta järjestettiin tiedotustilaisuus medialle, asiakkaille ja sidosryhmille. 
Elinkaaritieto on herättänyt paljon kiinnostusta sekä ruokajalostajissa että non-food-puolella. 

Myös eurooppalainen kattojärjestö Starch Europe toi esiin tärkkelystoimialan monipuolisia mahdollisuuksia 
ilmastoystävällisen bio- ja kiertotalouden toteuttajana.  EU:n vihreän rahoituksen luokittelujärjestelmään tähtäävän ns. 
taksonomiasääntelyn valmisteluun laadittiin kannanottoja, joissa perusteltiin, miksi fossiilisia raaka-aineita korvaavien 
pellontuotteiden on päästävä erityisrahoituksen kriteerien piiriin. 

Yhdistys oli aktiivinen EU:n uuden maatalouspolitiikan ohjelmakauden kansallisessa valmistelussa. Erityisesti tuotiin 
esiin perunatärkkelykselle välttämättömän, tuotantoon kytketyn CAP-tuen jatkumista.  
 

• Tärkkelysteollisuusyhdistyksen asiamies: Toimialapäällikkö Pekka Heikkilä, ETL
• Jäsenyys EU-järjestössä: Starch Europe
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VALMISRUOKATEOLLISUUSYHDISTYS

Elintarviketurvallisuus fokuksessa

Elintarviketurvallisuus oli kertomusvuonna yhdistyksen huomion keskipisteenä. Muun muassa keskustelua 
päiväysmerkinnöistä seurattiin aktiivisesti osana EU:n Farm to Fork -strategian valmistelua. Myös työmarkkina- ja 
hygienia-asiat sekä valmistelussa oleva elintarvikelainsäädäntö olivat asialistalla. Johtokunnan opintomatka Tanskaan 
peruuntui koronapandemian vuoksi.  

Koronapandemia vaikutti helmikuusta alkaen voimakkaasti valmisruokateollisuuden toimintaympäristöön. Maaliskuussa 
Suomessa otettiin käyttöön valmiuslaki, ja food service -sektori käytännössä suljettiin kahdeksi kuukaudeksi. Tapetille 
nousivat suojavarusteiden hankinta, erilaiset uudet suojautumistoimet sekä epävarmuus.  

Yhdistyksen hygieniaryhmä valmisteli keväällä Q&A:n koronaviruksesta ja elintarviketurvallisuudesta koko 
elintarviketoimialan käyttöön. Hygieniaryhmän siirtyminen Elintarviketeollisuusliiton horisontaaliseksi työryhmäksi sujui 
hyvin. Aktiivinen yhteistyö työryhmässä jatkuu. 

• Valmisruokateollisuusyhdistyksen asiamies: Toimialapäällikkö Elisa Piesala, ETL 
• Jäsenyys EU-järjestössä: European Chilled Food Federation (ECFF)

Elintarviketeollisuusliiton kolme toimialayhdistystä on ulkoistanut elinkeinopoliittisen edunvalvontansa: 
• Alkoholijuomateollisuusyhdistyksen edunvalvontaa hoitaa Suomen Alkoholijuomakauppayhdistys SAJK 
• Leipomoyhdistyksen edunvalvontaa hoitaa Suomen Leipuriliitto 
• Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusyhdistyksen edunvalvontaa hoitaa Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto
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 Henkilöstö

Työpaikkaselvitys työhyvinvoinnin tukena

Elintarviketeollisuusliiton organisaatio jakautuu kolmeen kokonaisuuteen: elinkeinopolitiikkaan, työmarkkinapolitiikkaan ja 
edunvalvonnan tukeen, johon kuuluvat viestintä, hallintopalvelut ja elintarviketeollisuuspooli. 

Kertomusvuonna henkilöstön kokonaisvahvuus oli keskimäärin 18, joista yksi työskenteli osa-aikaisena loka-
joulukuussa. Kertomusvuonna tapahtui yksi henkilömuutos. Työntekijöiden keski-ikä oli 49,4 vuotta ja palvelusvuosien 
keskiarvo 10,2.

Työterveyshuollon kumppanina toimi edelleen Lääkärikeskus Aava. Laajennettu terveydenhoidon vakuutusturva 
vakavien sairauksien sekä leikkaushoitoa vaativien toimenpiteiden varalle tuki työterveyshuoltosopimusta. Henkilöstö sai 
tarvitessaan nopean ja hyvän hoidon. Sairauspoissaolopäiviä oli 117 eli 6,5 päivää työntekijää kohden.

Yhdessä työterveyshuollon kanssa toteutettiin työpaikkaselvitys, joka sisälsi myös lyhyen työntekijäkohtaisen 
työhyvinvointikyselyn. Selvitys on tehtävä toimintasuunnitelman laatimiseksi työterveyshuoltoa aloitettaessa, sen 
muuttamiseksi tai tarkistamiseksi työpaikan työolosuhteiden olennaisesti muuttuessa, työterveyshuoltoon kertyneen 
tiedon perusteella tai työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisin määräajoin. Edellinen selvitys oli tehty vuonna 
2016. 

Kehityskeskustelut olivat osa esimiesten työkalupakkia. Henkilöstön osaamisen kehittämistä kartoitettiin ja sen 
perusteella laadittiin yksilökohtaiset kehityssuunnitelmat. Tietokoneohjelmistojen käyttökoulutukset käynnistettiin 
syksyllä.

Koronapandemian vuoksi henkilöstölle ei aiemmista vuosista poiketen järjestetty kokoontumisia virkistyspäivään eikä 
pikkujouluihin. Vapaa-ajalla oli mahdollisuus käyttää maksutta kuntosalia ja uima-allasta toimitalon tiloissa. Myös 
henkilöstön muita liikunta- ja kulttuuriharrastuksia tuettiin.

Työnantajana Elintarviketeollisuusliitto haluaa vetää puoleensa ja pitää palveluksessaan osaavia ja motivoituneita 
henkilöitä, jotka osallistuvat aktiivisesti elintarviketeollisuuden edunvalvontaan. 
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 Jäsenet

ETL edustaa elintarviketeollisuutta laajasti

ETL:n hallitus 2020

Puheenjohtaja
Toimitusjohtaja Annikka Hurme, Valio Oy*

Varapuheenjohtajat
Toimitusjohtaja Jari Elonen, Elonen Oy Leipomo*
Toimitusjohtaja Kalle Järvinen, Oy Hartwall Ab*

Hallituksen muut jäsenet
Toimitusjohtaja Lasse Aho, Olvi Oyj
Toimitusjohtaja Pasi Flinkman, Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab
Toimitusjohtaja Anders Frydenlund, Oy Sinebrychoff Ab
Toimitusjohtaja Juha Gröhn, Atria Oyj *
Toimitusjohtaja Kai Gyllström, Arla Oy*
Toimitusjohtaja Juha Helokoski, Eckes-Granini Finland Oy Ab
Toimitusjohtaja Tero Hemmilä, HKScan Oyj
Toimitusjohtaja Rami Himanto, Perniön Liha Oy
Toimitusjohtaja Jonas Idström, Unilever Finland Oy
Toimitusjohtaja Thomas Isaksson, Vaasan Oy
Toimitusjohtaja Harri Jaakkola, Leivon Leipomo Oy
Toimitusjohtaja Timo Jänne, Linkosuon Leipomo Oy
Konsernijohtaja Erkki Järvinen, Oy Snellman Ab
Toimitusjohtaja Jean Karavokyros, Oy Halva Ab *
Toimitusjohtaja Matti Karppinen, Saarioinen Oy*
Toimitusjohtaja Lasse Koski, Laihian Mallas Oy
Toimitusjohtaja Niklas Kumlin, Helsingin Mylly Oy
Toimitusjohtaja Miska Kuusela, Myllyn Paras Finland Oy
Toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi, Raisio Oyj*
Konsernijohtaja Rolf Ladau, Paulig Oy*
Toimitusjohtaja Heikki Latvanen, Vaissi Oy
Toimitusjohtaja Lauri Lundén, Oy Lunden Ab Jalostaja
Toimitusjohtaja Esa Mäki, Apetit Oyj *
Toimitusjohtaja Marina Sabel, Riitan Herkku Oy
Toimitusjohtaja Johanna Sewón-Kievari, Froneri Finland Oy
Toimitusjohtaja Tero Tanner, Suomen Sokeri Oy
Toimitusjohtaja Pekka Tennilä, Altia Oyj
Konsernijohtaja Christoph Vitzthum, Oy Karl Fazer Ab *

Työvaliokunnan jäsen*

ETL:n vaalivaliokunta 2020

Puheenjohtaja
Toimitusjohtaja Jari Elonen, Elonen Oy Leipomo

Toimitusjohtaja Lasse Aho, Olvi Oyj
Toimitusjohtaja Juha Gröhn, Atria Oyj

Hallituksen puheenjohtaja Maria Hanho, Vaissi Oy
Toimitusjohtaja Johanna Sewón-Kievari, Froneri Finland Oy

ETL:n toimikunnat ja työryhmät 2020

Elintarvikelainsäädäntötoimikunta
Puheenjohtaja: Senior Product Specialist Kirsti Kaijansinkko,  
Fazer Leipomot Oy

Hygieniaryhmä
Puheenjohtaja: Laatujohtaja Anne Paloranta, HKScan Finland Oy

Hyvinvointityöryhmä
Puheenjohtaja: Ravitsemusasiantuntija Soile Käkönen,  
HKScan Finland Oy

Kaupallinen ohjausryhmä
Puheenjohtaja: Kaupallinen johtaja Antti Paavilainen, Atria Suomi Oy

Kehittämis- ja työvoimatoimikunta
Puheenjohtaja: Henkilöstön kehittämispäällikkö Anita Koski,  
Fazer Leipomot Oy

Lakimiesryhmä
Puheenjohtaja: Head of Legal Sebastian Jägerhorn, Fazer-konserni

Logistiikkatoimikunta
Puheenjohtaja: Logistiikkajohtaja Hannu Nylander, Vaasan Oy

Tutkimustoimikunta
Puheenjohtaja: Tutkimusjohtaja Jussi Loponen, Oy Karl Fazer Ab

Työelämän ohjausryhmä
Puheenjohtaja: Henkilöstöjohtaja Jenni Hintzell, Fazer Leipomot Oy

Työmarkkinatoimikunta
Puheenjohtaja: Henkilöstöjohtaja Jenni Hintzell, Fazer Leipomot Oy

Veroryhmä
Puheenjohtaja: Toimitusjohtaja Tom Lindblad, Fazer Makeiset, 
Kaupalliset yksiköt

Viestintätoimikunta
Puheenjohtaja: Johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet  
Petra Gräsbeck, Altia Oyj

Ympäristötoimikunta
Puheenjohtaja: Laatu- ja ympäristöpäällikkö Anne Isokangas, 
Hämeenlinnan Osuusmeijeri
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 Edustus eri yhteisöissä 31.12.2020

ETL:n asiantuntijat ja jäsenyrityksistä nimetyt henkilöt edustivat elintarviketeollisuutta alla luetelluissa kokoonpanoissa Suomessa 
ja Euroopassa. Lisäksi ETL:n toimialayhdistykset olivat edustettuna Euroopan elintarviketeollisuuden toimialakohtaisissa 
edunvalvontajärjestöissä.

AEDIL – Association of European Dairy Industry Learning

Jäsenmaan ja ETL:n edustaja
Työmarkkinalakimies Annaleena Pentikäinen, ETL

AIM – Association des Industries de Marque

Hallitus
Johtaja Heli Tammivuori, ETL

Jäsenliittojen johtajien komitea
Johtaja Heli Tammivuori, ETL

Kestävän kehityksen komitea
Johtava asiantuntija Anna Vainikainen, ETL

Business Finland

FoodFromFinland-ohjausryhmä
Toimitusjohtaja Pia Pohja, ETL
 
Eduskunta

Kotitalouden tukirengas
Toimitusjohtaja Pia Pohja, ETL

Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

Hallitus 
Toimitusjohtaja Annikka Hurme, Valio Oy

Edustajisto 
Hallituksen puheenjohtaja Maria Hanho, Vaissi Oy
Toimitusjohtaja Kalle Järvinen, Oy Hartwall Ab
Toimitusjohtaja Matti Karppinen, Saarioinen Oy
Toimitusjohtaja Niklas Kumlin, Helsingin Mylly Oy
Toimitusjohtaja Marina Sabel, Riitan Herkku Oy
Toimitusjohtaja Johanna Sewón-Kievari, Froneri Finland Oy

Energia- ja ilmastovaliokunta 
Energiapäällikkö Peter Fabritius, Valio Oy

EU- ja kauppapolitiikkavaliokunta 
Edunvalvontajohtaja Riitta Brandt, Valio Oy 

Lakivaliokunta 
Head of Legal Sebastian Jägerhorn, Fazer-konserni

Logistiikkavaliokunta 
Logistiikkajohtaja Hannu Nylander, Vaasan Oy

Osaava työvoima -valiokunta 
HRD Manager Kaija Ketola-Annala, Atria Suomi Oy

Talous- ja verovaliokunta 
Toimitusjohtaja Tom Lindblad, Fazer Makeiset Oy, Kaupalliset yksiköt

Vaalivaliokunta 
Toimitusjohtaja Jari Elonen, Elonen Oy Leipomo

Yrittäjävaltuuskunta 
Hallituksen puheenjohtaja Maria Hanho, Vaissi Oy
Toimitusjohtaja Lasse Koski, Laihian Mallas Oy
Toimitusjohtaja Harri Jaakkola, Leivon Leipomo Oy

EK:n jäsenliittojen ryhmät

Energia ja ilmasto -liittoryhmä 
Johtava asiantuntija Anna Vainikainen, ETL

Kansainvälisten asioiden työmarkkinaryhmä 
Toimialapäällikkö Nora Wetterstrand, ETL

Koulutus- ja työvoima-asioiden yhteistyöryhmä 
Työmarkkinalakimies Annaleena Pentikäinen, ETL

Liittojohtoryhmä 
Toimitusjohtaja Pia Pohja, ETL

Liittoneuvottelukunta 
Toimitusjohtaja Pia Pohja, ETL

Liittoyhteisön EU-verkosto 
Toimialapäällikkö Marika Säynevirta, ETL

Palkkatilastoyhteistyöryhmä 
Apulaisjohtaja Antti Hakala, ETL

PK-yhdyshenkilöryhmä 
Toimitusjohtaja Pia Pohja, ETL

Talouspolitiikan ja verotuksen vaikuttajaryhmä 
Johtaja Heli Tammivuori, ETL

Teollisuusklusteri 
Työmarkkinajohtaja Mika Lallo, ETL

Tietohallinnon johtoryhmä 
Hallintopäällikkö Tiina Virtanen, ETL

Toimihenkilöklusteri 
Työmarkkinalakimies Annaleena Pentikäinen, ETL

Työelämä-vaikuttajaryhmä 
Työmarkkinajohtaja Mika Lallo, ETL

Työelämä-vaikuttajaryhmän työvaliokunta 
Työmarkkinajohtaja Mika Lallo, ETL

Työsuojeluyhteistyöryhmä 
Toimialapäällikkö Nora Wetterstrand, ETL

Viestintäryhmä 
Viestintäpäällikkö Hannele Mayer-Pirttijärvi, ETL

Ympäristöaiheiset projektiryhmät 
Johtava asiantuntija Anna Vainikainen, ETL

Yrittäjyyden ja elinkeinopolitiikan vaikuttajaryhmä 
Johtava asiantuntija Anna Vainikainen, ETL
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Yrityslainsäädännön vaikuttajaryhmä 
Johtaja Heli Tammivuori, ETL

FoodDrinkEurope

Toimitusjohtajien komitea
Toimitusjohtaja Pia Pohja, ETL

Elintarvike- ja kuluttajapolitiikan komitea
Johtaja Marleena Tanhuanpää, ETL

Elintarvikeparanteiden asiantuntijatyöryhmä 
Asiamies Terhi Virtanen, ETL

Elintarviketurvallisuuden ja -hygienian asiantuntijatyöryhmä 
Toimialapäällikkö Elisa Piesala, ETL

Kontaktimateriaalien asiantuntijatyöryhmä 
Asiamies Terhi Virtanen, ETL

Kuluttajainformaation asiantuntijatyöryhmä 
Johtaja Marleena Tanhuanpää, ETL

Ravitsemuksen asiantuntijatyöryhmä 
Johtaja Marleena Tanhuanpää, ETL

Vierasaineiden asiantuntijatyöryhmä 
Asiamies Terhi Virtanen, ETL

Kilpailukykykomitea
Johtaja Heli Tammivuori, ETL

Kaupalliset suhteet 
Johtaja Heli Tammivuori, ETL

Kauppapolitiikan asiantuntijaryhmä 
Toimialapäällikkö Marika Säynevirta

Maatalouspolitiikan asiantuntijaryhmä 
Toimialapäällikkö Marika Säynevirta

Ympäristövastuukomitea
Johtava asiantuntija Anna Vainikainen, ETL

GS1 Finland Oy 

Hallitus
Senior Vice President, Production and Logistics Taneli Mero,  
Valio Oy
Toimitusjohtaja Markus Hellström, Fazer Makeiset Oy
Johtaja Heli Tammivuori, ETL

Huoltovarmuuskeskus

Elintarvikehuoltosektori
Toimitusjohtaja Pia Pohja, ETL

Helsingin yliopisto

Elintarviketalouden PD-lautakunta
Johtaja Marleena Tanhuanpää, ETL

Leipätiedotus ry

Hallitus
Toimialapäällikkö Pekka Heikkilä, ETL

Lihatiedotusyhdistys ry

Hallitus
Asiamies Terhi Virtanen, ETL
Luonnonvarakeskus

Arktisuus-hankkeen ohjausryhmä
Toimitusjohtaja Pia Pohja, ETL

Innovatiivinen elintarvikejärjestelmä -ohjelman neuvottelukunta
Johtaja Marleena Tanhuanpää, ETL

Ruokahävikkiseuranta ja -tiekartta -hankkeen ohjausryhmä
Johtava asiantuntija Anna Vainikainen, ETL

Maa- ja metsätalousministeriö

Elintarvikelainsäädännön ja -valvonnan jaosto
Johtaja Marleena Tanhuanpää, ETL

Elintarvikehygieniaryhmä

Toimialapäällikkö Elisa Piesala, ETL 
Johtaja Marleena Tanhuanpää, ETL 
Asiamies Terhi Virtanen, ETL 

Elintarvikeparanteet  
Asiamies Terhi Virtanen, ETL

Elintarviketiedot 
Johtaja Marleena Tanhuanpää, ETL 
Toimialapäällikkö Elisa Piesala, ETL

Kansainvälinen yhteistyö 
Johtaja Marleena Tanhuanpää, ETL

Kontaktimateriaalit 
Asiamies Terhi Virtanen, ETL

Kontaminantit ja radioaktiiviset jäämät 
Asiamies Terhi Virtanen, ETL 
Johtaja Marleena Tanhuanpää, ETL

Ravintolisät 
Johtaja Marleena Tanhuanpää, ETL

Ravitsemus 
Johtaja Marleena Tanhuanpää, ETL 
Toimialapäällikkö Elisa Piesala, ETL

Torjunta-ainejäämät 
Asiamies Terhi Virtanen, ETL 

Tuotekohtaiset säädökset 
Johtaja Marleena Tanhuanpää, ETL 
Toimialapäällikkö Elisa Piesala, ETL

Uuselintarvikkeet 
Johtaja Marleena Tanhuanpää, ETL 
Asiamies Terhi Virtanen, ETL

FAO-toimikunta
Toimialapäällikkö Marika Säynevirta

Kalanjalostuksen ja kaupan kehittämisryhmä
Toimitusjohtaja Riko Isohätälä, Hätälä Oy
Kehitysjohtaja Jyrki Normaja, Oy Chipsters Food Oy
Toimialapäällikkö Pekka Heikkilä, ETL

Kasvilajikelautakunta
Toimialapäällikkö Pekka Heikkilä, ETL
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Maatilatalouden kehittämisrahasto

Tutkimus- ja kehittämishankkeiden hankeryhmä 
Johtaja Marleena Tanhuanpää, ETL 
Toimialapäällikkö Pekka Heikkilä, ETL

Nimisuojatyöryhmä
Johtaja Marleena Tanhuanpää, ETL
Toimialapäällikkö Marika Säynevirta, ETL

Ruokapolitiikan neuvottelukunta
Toimitusjohtaja Pia Pohja, ETL

Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta
Laatupäällikkö Tuomas Herva, A-tuottajat Oy
Alkutuotantojohtaja Juha Nousiainen, Valio Oy

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto

RuoKasvu-hankkeen ohjausryhmä
Toimitusjohtaja Pia Pohja, ETL

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä

Luonnontuotealan teemaryhmä
Toimialapäällikkö Marika Säynevirta, ETL

Mepak-Kierrätys Oy

Hallitus
Johtava asiantuntija Anna Vainikainen, ETL, puheenjohtaja

Opetushallitus 

Elintarvikealan työelämätoimikunta
Asiantuntija Kalevi Rinne, Atria Suomi Oy
Henkilöstöpäällikkö Ulla Nuutinen, Valio Oy

Luonnonvarat, elintarviketuotanto ja ympäristö -ennakointiryhmä
Henkilöstön kehittämispäällikkö Anita Koski, Fazer Leipomot Oy, 
varsinainen jäsen
Työmarkkinalakimies Annaleena Pentikäinen, ETL, varajäsen

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy

Hallitus
Johtaja Heli Tammivuori, ETL, varapuheenjohtaja

Pro Kala ry 

Elinkeinokalatalouden markkinointiohjelman ohjausryhmä
Toimialapäällikkö Pekka Heikkilä, ETL

Puupakkausten kierrätys PPK Oy

Hallitus
Johtaja Heli Tammivuori, ETL

Sosiaali- ja terveysministeriö

Kemikaalineuvottelukunnan biosidijaosto
Asiamies Terhi Virtanen, ETL

Suomalaisen Työn Liitto

Valtuusto
Johtaja Heli Tammivuori, ETL

Suomen Kaurayhdistys ry

Hallitus
Toimialapäällikkö Pekka Heikkilä, ETL

Suomen Keräyslasiyhdistys ry

Hallitus
Johtaja Heli Tammivuori, ETL, puheenjohtaja
Nordic Regulatory and Scientific Affairs Manager Ulla Luhtasela, 
Suomen Nestlé Oy

Tapaturmavakuutuskeskus TVK

Työturvallisuusvaliokunta
Toimialapäällikkö Nora Wetterstrand, ETL

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Kansallinen elintarvikkeiden koostumustietokannan 
seurantaryhmä
Johtaja Marleena Tanhuanpää, ETL

Lihavuuden ehkäisyn asiantuntijaverkosto

Johtaja Marleena Tanhuanpää, ETL

Työ- ja elinkeinoministeriö

EU-asiain komitea

Tutkimus- ja innovaatiojaosto
Johtaja Marleena Tanhuanpää, ETL

Materiaalitehokkuusohjelman seurantaryhmä
Elintarvikealan materiaalitehokkuussitoumuksen 2019–2021 
ohjausryhmä 
Johtava asiantuntija Anna Vainikainen, ETL, puheenjohtaja

Työtehoseura

Ruoka Akatemian ohjausryhmä
Toimitusjohtaja Pia Pohja, ETL

Työtuomioistuin

Työmarkkinajohtaja Mika Lallo, ETL, varajäsen
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Työturvallisuuskeskus TTK

Elintarvikealan työalatoimikunta
Toimialapäällikkö Nora Wetterstrand, ETL

Teollisuusryhmä
Toimialapäällikkö Nora Wetterstrand, ETL

Valtioneuvosto

Maatalous- ja elintarvikejaosto (EU 18)
Toimialapäällikkö Marika Säynevirta, ETL

Eläinlääkintäalajaosto (EU 18) 
Asiamies Terhi Virtanen, ETL

Luonnonmukaisen tuotannon alajaosto (EU 18) 
Johtaja Marleena Tanhuanpää, ETL

Rehualajaosto (EU 18) 
Toimialapäällikkö Pekka Heikkilä, ETL

Kylvösiemenalajaosto 
Toimialapäällikkö Pekka Heikkilä

Kalastusjaosto (EU 17)
Toimialapäällikkö Pekka Heikkilä, ETL

Kauppapoliittiset kysymykset (EU 2)
Toimialapäällikkö Marika Säynevirta, ETL

Tullitekniset kysymykset (EU 5 laaja)
Toimialapäällikkö Pekka Heikkilä, ETL

UM-ulkosuhdejaosto (EU 3 laaja)
Toimialapäällikkö Marika Säynevirta, ETL

Ympäristöjaosto (EU 23)
Johtava asiantuntija Anna Vainikainen, ETL

Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR ry

Hallitus
Toimialapäällikkö Pekka Heikkilä, ETL, varapuheenjohtaja
Toimialapäällikkö Elisa Piesala, ETL (vara)

Ympäristöministeriö

Jätealan strateginen yhteistyöryhmä
Johtava asiantuntija Anna Vainikainen, ETL

Kansallisen muovitiekartan yhteistyöverkosto
Johtava asiantuntija Anna Vainikainen, ETL
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 Talous

Liiton talous toteutui budjetoidusti

Tilikauden toteutunut tulos oli 433 491 euroa ylijäämäinen, kun tilikaudelle vahvistettu talousarvio oli 427 549 euroa 
ylijäämäinen.  Varsinaisen toiminnan kulut toteutuivat budjetoidusti ja olivat 94 % talousarviosta.

Henkilöstön määrä tilikaudella oli keskimäärin 18. Varsinaisen toiminnan henkilöstökulut olivat 2 155 960 euroa. 

Varainhankinnassa käytetyt jäsenmaksuprosentit pysyivät samoina kuin edellisellä tilikaudella, jolloin elinkeinopoliittinen 
jäsenmaksu oli 0,095 % jalostusarvosta ja työmarkkinapoliittinen jäsenmaksu 0,14 % palkkasummasta.

Vuonna 2020 jäsenmaksutuotot olivat nettona 3 543 295 euroa (edellisenä vuonna 3 767 063 euroa), sisältäen 
jäsenmaksualennuksen 605 839 euroa (edellisenä vuonna 341 022 euroa). Jäsenmaksutulot toteutuivat budjetoidusti. 
Bruttojäsenmaksukertymä laski lähes 6 % edelliseen vuoteen verrattuna.
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 Tuloslaskelma

     
 
  1.1. - 31.12.2020 1.1. - 31.12.2019
     
VARSINAINEN TOIMINTA    
     
Varsinaisen toiminnan tuotot 219 305,97 234 528,39
  219 305,97 234 528,39   
   
Henkilöstökulut -2 155 959,74 -2 208 958,39
Poistot -14 604,84 -26 832,63
Muut varsinaisen toiminnan kulut -1 243 404,84 -1 505 378,18
Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä -3 413 969,42 -3 741 169,20
     
Varsinaisen toiminnan kulujäämä -3 194 663,45 -3 506 640,81
      
 
VARAINHANKINTA

Jäsenmaksutuotot 4 111 985,56 4 322 358,53
Kulut -568 690,16 -555 295,67
  3 543 295,40 3 767 062,86   
    
Tuotto- / kulujäämä 348 631,95 260 422,05
      
 
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA    

Tuotot 144 186,56 115 997,65
Kulut -59 327,19 -2 567,50
  84 859,37 113 430,15
      
 
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 433 491,32 373 852,20
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 Tase

  31.12.2020 31.12.2019
     
VASTAAVAA     
Pysyvät vastaavat     
     
Aineelliset hyödykkeet    
 Koneet ja kalusto 516,73 15 121,57
 Muut aineelliset hyödykkeet 10 143,81 10 143,81
  10 660,54 25 265,38
     
Sijoitukset     
 Muut osakkeet ja osuudet 1 207 975,25 1 207 302,49
 Pitkäaikaiset sijoitukset  3 070 127,55 2 323 742,49
  4 278 102,80 3 531 044,98
     
Vaihtuvat vastaavat    
Saamiset     
 Jäsenmaksusaamiset 424,00 6 310,00
 Myyntisaamiset 15 792,90 24 265,25
 Siirtosaamiset 90 852,82 155 130,51
  107 069,72 185 705,76
     
Rahat ja pankkisaamiset 731 944,43 774 389,05
VASTAAVAA YHTEENSÄ 5 127 777,49 4 516 405,17
      
VASTATTAVAA     
Oma pääoma     
 Peruspääoma 492 504,76 492 504,76
 Huoneistopääoma 1 482 931,78 1 482 931,78
 Ed.tilikausien yli-/alijäämä 1 774 450,56 1 400 598,36
 Tilikauden yli-/alijäämä 433 491,32 373 852,20
  4 183 378,42 3 749 887,10
Vieras pääoma
Lyhytaikainen 
 Ostovelat 67 879,35 180 959,97
 Muut lyhytaikaiset velat 93 143,54 89 875,50
 Siirtovelat 783 376,18 495 682,60
  944 399,07 766 518,07
     
 
Vieras pääoma yhteensä 944 399,07 766 518,07
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 5 127 777,49 4 516 405,17
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 Elintarvikkeiden Tutkimussäätiö

Apurahoja tutkijoille jo kuuden vuosikymmenen ajan

Säätiön tarkoituksena on edistää suomalaisen elintarviketeollisuuden kehittymistä palvelevaa tutkimusta ja koulutusta. 
Vuonna 1960 perustettu säätiö on kuusikymmenvuotisen olemassaolonsa aikana tukenut apurahoin jo satoja tutkijoita.
 
Säätiön tieteellinen neuvottelukunta muodostaa yli kolmekymmenen elintarvikealan professorin verkoston, joka 
kokoontuu ajankohtaisen tutkimuksen äärelle vähintään kerran vuodessa. 

Kertomusvuonna säätiön hallitus myönsi uusia tutkimusapurahoja 18 hakijalle yhteensä 68 160 euroa. 

Apurahat kohdentuivat sääntöjen mukaisesti jatko- ja täydennysopintoihin sekä elintarvikealaa hyödyttäviin 
tutkimushankkeisiin. Tutkimusten aiheet liittyivät muun muassa elintarvikkeiden kemiallisiin ominaisuuksiin, 
elintarviketurvallisuuteen ja ravitsemuksen parantamiseen. 

Apurahoja myönnettiin väitöskirjatöihin ja projekteihin. Matka-apurahat ja Suomessa järjestettävien kansainvälisten 
kongressien järjestelyihin myönnetyt apurahat myönnettiin ehdollisina koronapandemian takia. 

Koulutus- ja ajankohtaistapahtuma Elintarvikepäivä, jonka Elintarviketeollisuusliitto järjestää vuosittain yhdessä 
Elintarvikkeiden Tutkimussäätiön kanssa, jäi kertomusvuonna historiallisesti järjestämättä koronapandemian vuoksi.
 

• Elintarvikkeiden Tutkimussäätiön asiamies: Johtaja Marleena Tanhuanpää, ETL
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 Elintarviketeollisuuspooli

Toimintaa poikkeuksellisissa oloissa

Kertomusvuosi oli koronapandemian vuoksi poikkeuksellinen, ja ennakkoon suunniteltu poolitoiminta muuttui nopeasti  
jo alkuvuodesta poikkeusolojen toiminnaksi. 

Yhteistyön ja tilannekuvan merkitys korostui, ja niihin liittyvät toimenpiteet onnistuivat hyvin. Kiitos kuuluu kaikille 
yhteistyössä mukana olleille. Poikkeuksellinen toimintavuosi osoitti, että suomalainen yhteiskunta kykenee toimimaan 
tehokkaasti vaikeissakin tilanteissa. 

Vuosi tarjosi myös äärimmäisen keinon tehdä havaintoja mahdollisista puutteista poolitoiminnassa. Havainnot 
kehittämistarpeista ovatkin yksi tärkeä osa-alue, joka olisi huomioitava laajasti kaikkien organisaatioiden 
varautumistyössä tulevina vuosina. Elintarviketeollisuuspooli pyrkii osaltaan hyödyntämään tehtyjä havaintoja jo vuoden 
2021 toiminnassaan. 

Vaikka koronapandemia jatkuu kertomusvuoden jälkeenkin, vuoden 2020 lopussa käynnistynyt rokoteohjelma on 
normalisoimassa tilannetta, toivon mukaan tarkoituksenmukaisin priorisoinnein huomioituina.

Elintarviketeollisuuspooli on yksi valtakunnallisen huoltovarmuusorganisaation kahdestakymmenestä poolista. Sen 
tavoitteena on turvata elintarviketeollisuuden toimintakyky sekä mahdollisuudet valmistaa elintarvikkeita vakavissa 
häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Elintarviketeollisuuspooli on alkutuotanto- ja kauppa- ja jakelupoolin sekä KOVA-
toimikunnan kanssa osa huoltovarmuusorganisaation elintarvikehuoltosektoria. 

Huoltovarmuuskeskus ja poolitoimikunta ohjaavat elintarviketeollisuuspoolin toimintaa, mutta hallinnollisesti pooli on osa 
Elintarviketeollisuusliiton organisaatiota. Pooli tekee tiivistä yhteistyötä alan yritysten ja viranomaisten kanssa. 
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Elintarviketeollisuusliitto ry
Pasilankatu 2, 00240 Helsinki
+358 9 148 871
www.etl.fi
Twitter: @ETL_fi
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