
Maukasta laatua vastuullisesti

Elintarviketeollisuus 
Suomessa



Mitä elintarviketeollisuus tekee?
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Elintarviketeollisuus valmistaa ruokia ja juomia. Yritykset jalostavat raaka-aineista 

(esim. vilja, maito, liha, kasvikset…) tuotteita, joita on helppo käyttää. 
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• Yrityksiä 1 770 kpl

• Työntekijöitä 38 000 

• Sekä isoja että pieniä yrityksiä 

• Neljänneksi suurin teollisuudenala maassamme

• Suomessa valmistettu ruoka on lähiruokaa!

Elintarviketeollisuutta on kaikkialla Suomessa
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Ympyröiden koko kuvaa elintarviketeollisuuden merkitystä 

maakunnan työllistäjänä (Lähde: Luonnonvarakeskus 2017)



Suomalaisen ruoan vahvuudet
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• Korkealaatuiset ja turvalliset tuotteet

• Elintarvikeyritykset luovat työpaikkoja, hyvinvointia ja vaurautta

• Toimintatavat ympäristölle myönteisiä

• Tuotteissa huomioidaan ravitsemus ja terveellisyys

• Työntekijät ja osaaminen avainasemassa

• Eläinten hyvinvointia edistetään monin tavoin



• Yksi työpaikka elintarviketeollisuudessa synnyttää yli kolme työpaikkaa muualle 

yhteiskuntaan.

• Koko ruoka-ala työllistää Suomessa 340 000 henkeä eli joka kahdeksannen työikäisen. 

• Elintarviketeollisuus on naisvaltaisimpia teollisuudenaloja: työntekijöistä 48 % naisia.

• Elintarvikkeilla on korkea kotimaisuusaste, keskimäärin 82 %. 

• Elintarviketeollisuus on Suomen suurin kulutustavaroiden valmistaja.

• Elintarvikkeista maksettavat verot tuovat valtion kassaan 4,3 mrd. euroa vuodessa.

• Suomalaiset käyttävät tuloistaan 11 % elintarvikkeisiin (luvussa ei mukana ravintolassa syömistä)

Tiesitkö, että…
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Viennin arvo 1,75 mrd. € v. 2019

Suomalaisilla elintarvikkeilla on kysyntää myös ulkomailla 
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Lähde: Tulli

19,2 %

6,5 %

5,4 %

7,8 %

5 % 4,8 % 4,7 % 4,5 % 5,4 % 3,4 %



Viennin tärkeimmät tuoteryhmät ja kohdemaat 2019
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Lähde: Tulli, Tilastokeskus

1
Maitotalous-

tuotteet

2
Juomat

(kaikki)

3
Kala (tuore 

ja jalostettu)

4
Liha

5
Muut 

elintarvikkeet*

6
Vilja

7
Makeiset

8
Sokeri ja 

hunaja

9
Rehu 

10
Jauhot, 

mylly-

tuotteet

* Sisältää mm. makaronit, kahvi- ja teevalmisteet, mausteet ja kastikkeet 



Tuonnin arvo 4,7 mrd. € v. 2019

Suomeen tuodaan elintarvikkeita enemmän kuin täältä viedään
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Lähde: Tulli

12,8 %

4,7 %
5,7 %

6,8 % 6,4 %

9,6 %
11,2 %

3,7 %4,3 %
3,3 %



Tuonnin tärkeimmät tuoteryhmät ja lähtömaat 2019
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Lähde: Tulli, Tilastokeskus

1
Kala (tuore ja 

jalostettu)

2
Juomat

(kaikki)

3
Alku-

tuotannon

tuotteet

4
Muut elin-

tarvikkeet *

5
Maitotalous-

tuotteet

6
Rehu

7
Liha

8
Makeiset

9
Vihannekset 

ja kasvikset

10
Raaka-

aineet

* Sisältää mm. makaronit, kahvi- ja teevalmisteet, mausteet ja kastikkeet 



Toimialayhdistykset 2019

11



Työ elintarviketeollisuudessa ja 

koulutusreitit
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Elintarvikeala tarjoaa laajan ammattikirjon
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Jos elintarvikkeita valmistaisi Suomessa 100 ihmistä
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Lähde: Tilastokeskus 2018 ja työvoimatutkimus 2017

25 valmistaa lihatuotteita tai 

työskentelee teurastamolla
19 valmistaa muita 

elintarvikkeita (esim. 

makeisia tai valmisruokia)

7 valmistaa kasvis- ja 

hedelmätuotteita
3 valmistaa eläintenruokaa 

(rehua)

3 valmistaa myllytuotteita 

tai tärkkelystä
1 valmistaa kalatuotteita

17 valmistaa meijerituotteita 

tai jäätelöä

15 valmistaa 

leipomotuotteita, makaronia 

tai vastaavia

10 valmistaa juomia



Ruokien ja juomien valmistus tarjoaa 

työpaikan 38 000 suomalaiselle
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Lähde: Tilastokeskus 2018 ja työvoimatutkimus 2017

25

17

10

15

3

7

3
1
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Teurastus, lihanjalostus

Meijerituotteet, jäätelö

Juomien valmistus

Leipomotuotteet, makaroni yms.

Eläinten ruoat

Kasvikset, hedelmät

Myllytuotteet, tärkkelys

Kalatuotteet

Muut elintarvikkeet, sis. sokeri, makeiset, 
suklaa, kaakao, valmisruoka

Osuus työntekijöistä %



• Elintarvikealan töihin ei ole vain yhtä reittiä: yritykset tarvitsevat 

monenlaisia osaajia eri koulutusasteilta ja -aloilta

• Kouluttautua voi 

• Ammattikoulussa (ammatillinen perustutkinto tai erikoisammattitutkinto)

• Ammattikorkeakoulussa (ammattikorkeakoulututkinto tai ylempi 

ammattikorkeakoulututkinto)

• Yliopistossa (kandidaatin tai maisterin tutkinto)

• Myös oppisopimuskoulutuksessa opiskelu on mahdollista

Eri koulutusasteilta elintarvikealalle
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• Ammattikoulu

• Lihatuotteiden valmistaja

• Elintarvikkeiden valmistaja

• Leipuri-kondiittori

• Meijeristi

• Ammattikorkeakoulu

• Bio- ja elintarviketekniikka

• Ruokaketjun kehittäminen

• Yliopisto

• Biokemia

• Elintarviketieteet

Muun muassa näiltä opiskelualoilta 

työllistytään elintarvikeyrityksiin
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• Muita opiskeluvaihtoehtoja

• Tuotantotalous

• Kuluttajaekonomia

• Kauppatieteet

• Kemia

• Restonomi

• Ja monia muita!



• Yleistä koulutusvaihtoehdoista

• https://www.studentum.fi/koulutushaku/elintarvikeala

• Ammattikoulutasoiset koulutukset

• https://www.ammattikoulut.fi/koulutushaku/elintarvikeala

• https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/mita-ammatillisessa-voi-opiskella/tekniikka-ja-liikenne/elintarvikeala-ja-biotekniikka/

• Ammattikorkeakoulutasoiset koulutukset

• https://www.ammattikorkeakouluopinnot.fi/koulutushaku/elintarvikeala

• https://opintopolku.fi/wp/ammattikorkeakoulu/mita-amkssa-voi-opiskella/maa-ja-metsatalous-ammattikorkeakoulussa/

• Yliopistotasoiset koulutukset

• https://www.yliopistokoulutus.fi/koulutushaku/elintarvikeala

• https://opintopolku.fi/wp/yliopisto/mita-yliopistossa-voi-opiskella/maa-ja-metsatalousalat-maa-ja-metsataloustiede-ja-

elainlaaketiede-yliopistossa/

Lisätietoja elintarvikealan koulutuksesta
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• Kehittämispäällikkö https://www.youtube.com/watch?v=sMLb1h_MllM

• Kondiittori https://www.youtube.com/watch?v=wypkaoLEvsk&list=PLuhTjCQOhK_9o0okIyJ3hngdL5gaKh9A6&index=2

• Laatu- ja tuotekehityspäällikkö

https://www.youtube.com/watch?v=lPPvIo0yqC8&list=PLuhTjCQOhK_9o0okIyJ3hngdL5gaKh9A6&index=3

• Leipuri https://www.youtube.com/watch?v=IPSBVGwSYVg

• Lihanleikkaaja https://www.youtube.com/watch?v=Wx4g9LBCDaM

• Meijeri-insinööri https://www.youtube.com/watch?v=d8dkGMl2aaY

• Meijeristiopiskelija https://www.youtube.com/watch?v=aVPSfkOqHfs&list=PLuhTjCQOhK_9o0okIyJ3hngdL5gaKh9A6&index=5

• Tuotantoavustaja https://www.youtube.com/watch?v=FtN0fBa_dJU&list=PLuhTjCQOhK_9o0okIyJ3hngdL5gaKh9A6&index=6

• Tuotantotyöntekijä https://www.youtube.com/watch?v=Lqe-T0FSKdw

• Tuotekehittäjä https://www.youtube.com/watch?v=z10Y3-RO0Fs&list=PLuhTjCQOhK_9o0okIyJ3hngdL5gaKh9A6

• Työnjohtaja https://www.youtube.com/watch?v=ulVDyeYtZ-Y

• Valmisruokaosaston esimies

https://www.youtube.com/watch?v=X4zJjJ9WmbU&list=PLuhTjCQOhK_9o0okIyJ3hngdL5gaKh9A6&index=4

• Vastuullisuuspäällikkö https://www.youtube.com/watch?v=FMQVKU-xpik

Tutustu urapolkuihin – katso esittelyvideot
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• Kun koulu loppuu

• https://www.kunkoululoppuu.fi/mille-alalle/elintarviketeollisuus/

• Elintarviketeollisuusliiton Maistuva päivä -sivut

• https://www.etl.fi/maistuva-paiva.html

Lisätietoja elintarvikealan työstä
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• Edustaa kaiken kokoisia Suomessa 
toimivia elintarviketeollisuuden 
yrityksiä. 

• Neuvottelee alan 
työehtosopimukset.

• Valvoo yritysten etuja mm. lakeja 
säädettäessä.

• Tarjoaa asiantuntemusta, viestii, 
vaikuttaa ja järjestää Maistuvan 
päivän.

www.etl.fi

Mikä Elintarviketeollisuusliitto? 
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http://www.etl.fi/

