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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 1 800 kpl

• Työntekijöitä 38 000 

• Sekä isoja että pieniä yrityksiä 

• Neljänneksi suurin teollisuudenala maassamme

• Kaikki 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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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



• 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 (mm. ravitsemustiede)

Muun muassa näiltä opiskelualoilta 

työllistytään elintarvikeyrityksiin
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• Muita opiskeluvaihtoehtoja, esim.

• Tuotantotalous

• Konetekniikka

• Kuluttajaekonomia

• Kauppatiede

• Liiketalous

• Kemia

• Matkailu- ja ravitsemusala (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 koulutuksista
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• Elintarviketeollisuusliiton Maistuva päivä -sisällöt

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

Lisätietoja elintarvikealan työtehtävistä
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https://www.etl.fi/maistuva-paiva.html


• 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/

