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1. Johdanto 
 

Tämä selvitys on tehty tausta-aineistoksi Opetushallituksen ruokaketjun tulevaisuuden osaamistarpeita 

koskevaan VOSE-ennakointihankkeeseen (VOSE - valtakunnallinen ammatillisten osaamistarpeiden en-

nakointi). Selvityksen tarkoituksena on antaa taustatietoa ruokaketjusta ennakointiryhmän jäsenille.  

Ensimmäisessä varsinaisessa kappaleessa on kuvattu ruokaketjun nykytila ja esitetty karkea tilasto-

analyysi ruokaketjuun liittyvistä toimialoista. Tilastoanalyysissä on kuvattu toimialoittain toimipaikkojen 

ja henkilöstön määrä sekä liikevaihto. Toimialoittaista kehitystä on kuvattu vuodesta 2008 vuoteen 

2012. Yritystilastojen tuotannon muutoksista johtuen vuoden 2013 tilastoja ei voi vertailla aiempiin vuo-

siin, jonka vuoksi tiedot ovat tuoreimman tilastovuoden osalta esitetty erikseen. Nykytilan kuvaus sisäl-

tää eri lähteistä kerättyä tietoa ruuan tuotannosta ja jalostuksesta. Lisäksi nykytilan kuvaukseen on sisäl-

lytetty yhteenveto elintarviketeollisuuden ja tukkukaupan suurimmista toimijoista.  

Kappaleessa kolme on kuvattu ruokaketjuun suoraan ja välillisesti liittyvä koulutus ja tutkinnot koulutus-

tasoittain. Oppilaitosten sijaintia on kuvattu erikseen laaditussa sijaintikartassa. Oppilaitokset, niiden 

sijainti, koulutuksen tutkintonimikkeet ja valmistuneiden määrät on kuvattu tarkemmin taulukossa, joka 

on tämän taustaselvityksen liitteessä 1.  

Kolmannessa kappaleessa on lisäksi listattu alan työmarkkinatoimijoita; etujärjestöjä, yrittäjäjärjestöjä ja 

työntekijäjärjestöjä sekä alan muita toimijoita.  

Neljännessä kappaleessa on esitetty ruokaketjuun liittyviä kehityshankkeita.  

Lisäksi taustaselvityksessä on käyty läpi alan ennakointihankkeista laadittuja loppuraportteja, joiden 

tavoitteet ja tulokset on esitetty viidennessä kappaleessa.  

Kuudennessa kappaleessa on yhteenveto Foredata Oy:n laatimista ruokaketjun työpaikkailmoitusten 

analyyseista. Analyysit ovat kokonaisuudessaan tämän taustaselvityksen liitteessä 2.  

Seitsemännessä kappaleessa on esitetty analyysi C&Q Systems Oy:n teettämän osaamistarvekartoituk-

sen haastatteluiden tuloksista.  
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2. Ruokaketjun nykytila 
 

2.1 Määritelmä 

 
Ruokaketju sisältää koko kotimaisen ammattimaisen ruoan tuotannon ketjun: alkutuotannon ja luon-

nontuotteiden talteenoton, elintarvikkeiden jalostuksen ja jakelun. Ruokaketjun kohteena ovat kaikki 

lopputuoteryhmät; vesi, juomat, vilja, leipä, viljatuotteet, vihannekset, marjat, sienet, hedelmät, kala ja 

äyriäiset, maitotuotteet, juusto, liha, munat, rasvat ja makeiset.  

Kansallisen ruokastrategian taustaraportissa esitetään, että ruokaketjusta aletaan käyttää tulevaisuu-

dessa nimeä ruokajärjestelmä. Tämä nimitys kuvaisi paremmin ruokaketjun kokonaisuutta, joka tulevai-

suudessa monimuotoistuu ja verkostoitumisen seurauksena syntyy uusia toimijoiden välisiä yhteyksiä.  

 

2.2 Kansantaloudelliset vaikutukset1 

 
Suomessa ruuan osuus kotitalouksien kulutusmenoista on laskenut vaurauden ja bruttokansantuotteen 

kehittymisen johdosta noin 15 % tasolle. Kaavioissa 1 ja 2 on kuvattu kotitalouksien ruuan kulutuksen 

kehittyminen. Vasen kaavio kuvaa ruuan osuuden muutosta kuluttajahintaindeksissä vuodesta 1951 

alkaen. Oikea kaavio kuvaa elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien osuutta kotitalouksien kulutus-

menoista vuodesta 1985 vuoteen 2012. Ruuan osuus kuluttajahintaindeksissä on vuosien saatossa las-

kenut ja kuvastaa maan vaurautta ja bruttokansantuotteen tasoa. Kehitysmaissa ruuan osuus kotitalou-

den kulutusmenoista on yli 50 %.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Lähteet: MMM (2010). Huomisen ruoka Kansallisen ruokastrategian taustaraportti;  

TEM, ELY-Keskus (9.4.2015). Kevään 2015 toimialojen näkymät – Elintarvikeala;  
L. Hyrylä (2014). Elintarviketeollisuuden toimialaraportti (2014);  
L. Viitaharju, S. Määttä, O. Hakala, H. Törmä (2014). Työtä ja Hyvinvointia! Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Suomen maakunnissa, 
Helsingin yliopiston Ruralia Instituutti. 
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Kaaviot 1 ja 2: Ruuan kulutuksen kehittyminen2 

Ruuan kulutus ei kotimaisilla markkinoilla juurikaan kasva, mutta kulutustottumukset muuttuvat. Alku-

tuotannon ja elintarviketeollisuuden kasvun mahdollisuudet ovat viennissä tai tuotteiden erilaistamises-

sa ja jalostusarvon kasvattamisessa. Elintarviketeollisuus toimii vahvasti kotimaisilla markkinoilla. Työ- ja 

elinkeinoministeriön tänä vuonna julkaisemassa elintarviketeollisuuden katsauksessa korostetaan koti-

maisen kysynnän merkitystä elintarviketeollisuudelle. Elintarvike-teollisuuden toimintaympäristö on 

muuttunut yhä haastavammaksi. Haasteita ovat osaltaan aiheuttaneet toimintaympäristössä lähiaikoina 

tapahtuneet muutokset, jotka ovat kohdistuneet elintarvikkeiden vientiin sekä vallitseva taloudellinen 

tilanne, joka on heikentänyt kulutuskysyntää ja kuluttajien ostovoimaa. Vuonna 2014 elintarviketeolli-

suuden tuotanto supistui 2,6 % edellisvuoteen verrattuna.  

Kotimaisuus korostuu myös elintarvikkeiden jalostuksessa. Elintarviketeollisuus on riippuvainen Suomes-

sa tuotetusta alkutuotannosta. Elintarviketeollisuuden raaka-aineiden kotimaisuuden aste on noin 85 %, 

ja kotimainen teollisuus kattaa Suomen elintarvikemarkkinoista noin 80 %.  Alkutuotannon tarvitsemat 

tuotantopanokset tulevat osin kotimaasta, osin tuonnin kautta. Maatalouden tuotanto-panoksia ovat 

mm. lannoitteet, polttoaineet, rehuvalkuaiset ja työkoneet.  

Taulukossa 1 on listattu alkutuotannon omavaraisuusaste tuotteittain. 

  

                                                           
2
Lähde: MMM (2010). Huomisen ruoka Kansallisen ruokastrategian taustaraportti  
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Taulukko 1: Alkutuotannon tuotteiden omavaraisuusaste 

 
Lähde: Niemi, J., Knuuttila, M., Liesivaara, P., Vatanen, E. 2013. Suomen ruokaturvan ja elintarvikehuollon nykytila ja tulevaisuuden näkymät. 

MTT Raportti 80 

Elintarviketeollisuus on Suomen teollisuuden aloista neljänneksi suurin metsä-, metalli- ja kemianteolli-

suuden jälkeen. Vuonna 2013 elintarviketeollisuus oli ainoa kasvava teollisuudenala (kasvu 1,2 %). Elin-

tarviketeollisuuden vaikutus bruttokansantuotteeseen on 13,2 miljardia euroa (7,1 %), ja maatalouden 

vaikutus 5,2 miljardia euroa (2,8 %).  

Teollisuuden vientien arvoissa mitattuna elintarviketeollisuus on kolmanneksi suurin teollisuuden ala, 

jonka viennin arvo vuonna 2013 oli 1,6 miljardia euroa.  

Maatalous ja elintarviketeollisuus ovat merkittäviä toimialoja maakunnallisesti ja kansallisesti. Taulukos-

sa 2 on esitetty maatalouden ja elintarviketeollisuuden sekä elintarviketeollisuuden alatoimialojen vai-

kutukset Suomen talouteen (bruttokansantuote ja työllisyys). Elintarviketeollisuuden alatoimialoista 

suurimmat vaikutukset Suomen talouteen on juomien valmistuksella, maitotuotteiden valmistuksella, 

muiden elintarvikkeiden valmistuksella ja lihanjalostuksella. Maitotuotteiden valmistus ja lihanjalostus 

ovat suurimmat työllistäjät.  

Taulukko 2: Maatalouden ja elintarviketeollisuuden vaikutukset kansantalouteen  

Lähde: Viitaharju, L., Määttä, S., Hakala, O., Törmä, H. 2014. Työtä ja hyvinvointia! Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Suomen 

maakunnissa. Helsingin yliopiston Ruralia-Instituutti 

Alkutuotannon tuotteet

Omavaraisuusaste 

(luvut perustuvat 

vuoden 2010 tietoihin)

Ruis 71 %

Vehnä Yli 100 %

Vihannekset Alle 80 %

Sokeri 40 %

Kala 40 %

Naudanliha 83 %

Siipikarja 100 %

Sianliha 100 %

Lampaan liha 30 %

Liha 105

Muna 110-120 %

Maitotuotteet 100 %

Toimiala BKT (%-yksikköä) BKT (milj. euroa) Työllisyys (%-yksikköä) Työllisyys htv

Maatalous 2,82 5 243 4,12 105 016

Elintarviketeollisuus yhteensä 7,12 13 217 3,76 95 860

Juomien valmistus 1,39 2 580 0,58 14 680

Maitotuotteiden valmistus 1,35 2 501 0,83 21 148

Muu elintarvikkeiden valmistus 1,31 2 439 0,55 14 000

Lihanjalostus ja teurastus 1,10 2 049 0,72 18 349

Leipomotuotteiden valmistus 0,97 1 800 0,57 14 540

Eläinten ruokien valmistus 0,35 649 0,19 4 801

Myllytuotteiden valmistus 0,24 448 0,09 2 318

Hedelmien, marjojen ja vihannesten 

jalostus
0,21 392 0,14 3 475

Rasvojen ja öljyjen valmistus 0,10 191 0,04 1 132

Kalanjalostus 0,09 166 0,06 1 417
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Ruralia-instituutin tekemässä tutkimuksessa lähiruoan käytön aluetaloudellisista vaikutuksista on lasket-

tu maakuntatasoittain maatalouden ja elintarviketeollisuuden työllisyysvaikutukset. Laskelmien tulokse-

na on saatu työllisyyskerroin, joka kuvaa sitä, kuinka paljon yksi työntekijä työllistää kerrannaisvaikutuk-

sina muita alan työntekijöitä. Yhteenvetona tutkimuksessa esitetään, että maatalouden työllisyyskerroin 

on 1,1 ja elintarviketeollisuuden 2,5. Täten yksi maatalouden työntekijä työllistää 0,1 muuta henkilöä ja 

elintarviketeollisuus 1,5 muuta henkilöä.  

 

2.3 Tilastoanalyysi 

 
Tilastoaineisto on kerätty Tilastokeskuksen tilastoista, jossa ruokaketjua tilastoidaan kolmessa eri pää-

toimialaluokassa. Nämä ovat A maatalous, metsätalous ja kalatalous, C Teollisuus ja G Tukku- ja vähit-

täiskauppa. 

Toimialaluokasta A tähän selvitykseen on valittu elintarvikkeiden alkutuotantoa kuvaavat toimialaluokat. 

 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut alatoimialaluokkineen (011-

016).  

011 Yksivuotisten kasvien viljely (HUOM! Ei tupakka) 

012 Monivuotisten kasvien viljely 

013 Taimien kasvatus ja muu kasvien lisääminen 

014 Kotieläintalous 

015 Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous (sekatilat) 

016 Maataloutta palveleva toiminta 

 03 Kalastus ja vesiviljely alatoimialaluokkineen (031 ja 032) 

 Tässä taustaselvityksessä ei tarkastella metsästystä ja sitä palvelevaa toimintaa (017), joka käsittää 

käytännössä riistatalouden.  

Toimialaluokasta C tähän selvitykseen on valittu elintarviketeollisuutta kuvaavat toimialaluokat. 

 10 Elintarvikkeiden valmistus alatoimialaluokkineen (101-109) 

101 Teurastus, lihan säilyvyyskäsittely ja lihatuotteiden valmistus 

102 Kalan, äyriäisten ja nilviäisten jalostus ja säilöntä 

103 Hedelmien ja kasvisten jalostus ja säilöntä 

104 Kasvi- ja eläinöljyjen ja -rasvojen valmistus 

105 Maitotaloustuotteiden valmistus 

106 Mylly- ja tärkkelystuotteiden valmistus 

107 Leipomotuotteiden, makaronien yms. valmistus 

108 Muiden elintarvikkeiden valmistus 

109 Eläinten ruokien valmistus 

 11 Juomien valmistus (1101-1107) 

Toimialaluokasta G tähän selvitykseen on valittu kauppaa ja jakelua kuvaavat toimialaluokat.  
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 46 tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa): 462 maatalousperäisten raa-

ka-aineiden ja elävien eläinten tukkukauppa ja 463 elintarvikkeiden, juomien ja tupakan tukkukaup-

pa (pl. tupakan tukkukauppa) 

 47 vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa): 4711 elintarvikkeiden ja 

juomien erikoistumaton vähittäiskauppa, 472 elintarvikkeiden, juomien ja tupakan vähittäiskauppa 

erikoismyymälöissä (pl. tupakan vähittäismyynti), 478 tori- ja markkinakauppa 

 

2.3.1 Alkutuotanto 

 
Alkutuotanto tilastoidaan päätoimialaluokassa A maatalous, metsätalous ja kalatalous. Tässä selvityk-

sessä esitetään tarkemmin kasvinviljelyn ja kotieläintalouden (01) sekä kalatalouden (03) toimialat. Kas-

vinviljelyn ja kotieläintalouden toimiala sisältää kuusi alatoimialaluokkaa ja kalatalous kaksi. Taulukossa 

3 on esitetty yhteenveto näiden toimialaluokkien toimipaikkojen ja henkilöstön kehityksestä vuodesta 

2008 vuoteen 2012 sekä toimipaikkojen ja henkilöstön määrät vuonna 2013. Liikevaihtotietoja ei ole 

saatavilla tilastoaineistosta (maatiloilla ei ole varsinaista yrityksiin verrattavaa liikevaihtoa, jonka seura-

uksena maatalouden tilastotietoja tältä osin ei julkaista).  

Taulukko 3: Kasvinviljelyn, kotieläintalouden ja kalatalouden toimipaikkojen ja henkilöstön kehitys 

 

Lähde: Toimiala online http://www2.toimialaonline.fi/  

Maatalouden toimipaikkoja oli vuonna 2013 vähän yli 51 000. Toimipaikkatilastot sisältävät viljelykasvi-

tuotteiden ja eläintuotteiden tuotannon, sekä maataloutta palvelevan muun toiminnan. Maataloutta 

palveleva muu toiminta tässä yhteydessä käsittää esimerkiksi sadonkorjuun yhteydessä olevat palkkio- 

ja sopimusperusteiset toiminnot.  

Tilastokeskuksen aineiston mukaan maatilojen koot ovat kasvaneet ja lukumäärät ovat vähentyneet. Jos 

kehitys on tämän suuntaista, vuonna 2030 Suomessa olisi n. 30 000 maatilaa, joiden keskikoko olisi 75 

hehtaaria. Tilastojen perusteella vuodesta 2008 erityisesti kasvinviljelyssä toimipaikat ovat lisääntyneet, 

joka voisi olla merkki siitä, että pienten paikallisten toimijoiden määrä alalla on lisääntynyt. Maataloutta 

palvelevan toiminnan toimipaikat ovat myös lisääntyneet yli neljänneksen, joka voisi olla seurausta pie-

nempien toimijoiden lisääntymisestä.  

Kasvinviljely, kotieläintalous ja kalatalous Toimipaikat 2013 Kehitys 2008-2012 (%)
Henkilöstömäärä 

2013
Kehitys 2008-2012 (%)

01 Kasvinviljely, kotieläintalous ja niihin liittyvät palvelut 51 116 -6 % 44 470 -9 %

011 Yksivuotisten kasvien viljely 19 366 14 % 12 383 8 %

012 Monivuotisten kasvien viljely yhteensä 1 812 16 % 1 212 12 %

013 Taimien kasvatus ja muu kasvien lisääminen 97 1 % 475 9 %

014 Kotieläintalous 10 848 -8 % 13 739 -4 %

015 Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous (sekatilat) 17 974 -21 % 15 615 -23 %

016 Maataloutta palveleva toiminta yhteensä 1 019 24 % 1 046 26 %

03 Kalastus ja vesiviljely 790 -2 % 717 -1 %

031 Kalastus 594 3 % 325 -3 %

032 Vesiviljely 196 -14 % 392 1 %

http://www2.toimialaonline.fi/
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Kotieläintilojen3 määrä on vähentynyt nopeimmin. Vuonna 1995 Suomessa oli 53 700 kotieläintilaa ja 

vuonna 2012 kotieläintiloja oli 18 000. Kotieläintiloista suurin osa on lypsykarjatiloja. Kotieläintilakohtai-

set tilastot on hankittu maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelusta, eivätkä ne ole kaikilta osin ver-

tailukelpoisia yllä kuvattuihin tilastokeskuksen lukuihin. Taulukko 4 esittää kotieläintilojen jakautumisen 

eläinlajeittain.  

Taulukko 4: Kotieläintilojen kehitys vuodesta 1995 vuoteen 2012  

 

Lähde: Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus TiKe. Kotieläintilastot (2012) 

 

Kalatalouden toimipaikkoja oli 790 vuonna 2013. Kalatalouden toimipaikkatilastot sisältävät kalastuksen 

sisä- ja merivesissä sekä kalanviljelyn sisä- ja merivesissä. Taulukossa 5 esitetään kalatalouden toimi-

paikkojen ja henkilöstömäärän sekä liikevaihdon kehitys vuodesta 2008 vuoteen 2012 ja toimipaikat, 

henkilöstönmäärät ja liikevaihto vuonna 2013. 

Taulukko 5: Kalastuksen ja vesiviljelyn toimipaikkojen, henkilöstön ja liikevaihdon kehitys 

 

Lähde: Toimiala online http://www2.toimialaonline.fi/  

Kokonaisuutena kalastus ja vesiviljely ei ole merkittävästi kehittynyt, mutta alatoimialakohtainen tarkas-

telu osoittaa, että kalastuksen painopiste on muuttunut. Sisävesikalastukseen on tullut lisää toimipaik-

koja ja kalanviljely meressä on vähentynyt. Merkittävin rakenteellinen muutos on tapahtunut sisävesika-

lastuksessa, jossa henkilöstömäärä on vähentynyt neljänneksen vaikka toimipaikkojen määrä on lisään-

tynyt. Kalastuksen liikevaihdon kehitys on ollut positiivista kaikilla muilla aloilla paitsi merikalanviljelyssä.  

 

 

                                                           
3
Lähde: Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus TiKe, 2012 

Kalastus ja vesiviljely
Toimipaikat 

2013
Kehitys 2008-2012 (%)

Henkilöstö-

määrä 2013
Kehitys 2008-2012 (%)

Liikevaihto (1 000 

euroa) 2013
Kehitys 2008-2012 (%)

03 Kalastus ja vesiviljely yhteensä 790 -2 % 717 -1 % 129 805 20 %

031 Kalastus 594 3 % 325 -3 % 57 248 55 %

0311 Merikalastus 322 -3 % 205 16 % 39 980 62 %

0312 Sisävesikalastus 272 12 % 120 -25 % 17 268 38 %

032 Vesiviljely 196 -14 % 392 1 % 72 558 -1 %

0321 Kalanviljely meressä 66 -31 % 132 -13 % 37 318 -22 %

0322 Kalanviljely sisävesissä 130 0 % 260 9 % 35 240 24 %

Vuosi Lypsykarjatalous
Muu 

nautakarjatalous
Sikatalous Siipikarjatalous

Lammas- ja 

vuohitalous
Hevostalous

1995 32 480 9 394 6 249 2 239 1 358 2 025

2000 22 913 5 349 4 316 1 231 890 2 080

2005 16 495 4 508 3 165 976 779 2111

2008 12 455 4 030 2 309 762 782 2 105

2009 11 896 4 013 2 255 774 791 2 242

2010 11 256 3 861 2 052 728 764 2 168

2011 10 597 3 820 1 939 694 743 2 120

2012 9 781 3 540 1 712 522 685 1 796

http://www2.toimialaonline.fi/
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Alkutuotannon työllisyys 

Alkutuotannon työllisten määrän on ennakoitu kasvavan vuoteen 2030 mennessä. Työllisten määrän 

kasvu vuodesta 2011 vuoteen 2030 on ennustettu olevan 9,8 % (6 414 työllistä). Kaavio 3 osoittaa alku-

tuotannon työllisyyden kehittymisen vuodesta 2011 vuoteen 2030.  

Maatalousyrittäjien4 keski-ikä on noussut, ja alle 35-vuotiaiden viljelijöiden osuus on laskenut. Tällä het-

kellä maatalousyrittäjien keski-ikä on 51 vuotta, kun se 2000-luvun alussa oli 47 vuotta.  

Kaavio 3: Alkutuotannon työllisyysennuste5
 

 

Lihantuotanto6 

Lihaa tuotettiin 388 miljoonaa kiloa vuonna 2013. Puolet tuotannosta muodostui sianlihasta (195 milj. 

kiloa), ja toiseksi eniten Suomessa tuotettiin siipikarjaa (111 milj. kiloa). 1980-luvulla naudanlihan tuo-

tanto oli huipussaan ollen yli 100 milj. kiloa, mutta siitä lähtien sen tuotanto on laskenut ja vuonna 2013 

tuotanto oli 81 miljoonaa kiloa.  

                                                           
4
Lähde: Tilastokeskus http://www.tilastokeskus.fi/til/mmtal/2013/mmtal_2013_2015-04-02_tie_001_fi.html  

5
Lähde: VATT-Politiikkaskenaario - 3.3.2015 ennustelaskelma alkutuotannon työllisyys (Mitenna-luokitus) 

6
Lähde: Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus TiKe. Kotieläintilastot 2013 

http://www.tilastokeskus.fi/til/mmtal/2013/mmtal_2013_2015-04-02_tie_001_fi.html
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Suomessa kulutetaan eniten sianlihaa (194 milj. kiloa), toiseksi eniten siipikarjaa (106 milj. kiloa) ja kol-

manneksi eniten naudanlihaa (100 milj. kiloa). Lampaanlihaa kulutetaan Suomessa vähän (3,4 milj. ki-

loa), mutta sen kulutus on kaksinkertaistunut 2000-luvun alusta.  

Sianlihan ja siipikarjan kotimainen tuotanto vastaa jokseenkin kotimaisen kulutuksen määrää. Naudanli-

han kotimainen tuotanto ei kata kulutusta ja tuonti onkin ollut viime vuosina kasvussa. Kaaviossa 4 esi-

tetään lihantuotannon ja kulutuksen jakautuminen.  

 

Kaavio 4: Lihan tuotanto ja kulutus7  

 

Vuonna 2014 kysyttiin kuluttajilta lihan kulutuksesta8. Lihan syönti ei ole kuluttajien vastausten perus-

teella muuttumassa vaan kulutus pysyy suurin piirtein ennallaan. 78 % vastaajista kertoi syövänsä lihaa 

niin kuin ennenkin. Kala mielletään terveellisimmäksi eläintuotteeksi ja broileri toiseksi terveellisem-

mäksi. Kokolihaleikkeet, makkara ja valmisruuat miellettiin tutkimuksessa vähiten terveellisiksi.  

Maidontuotanto9 

Maitoa tuotetaan lähes koko maassa. Vuosien saatossa maidon tuotanto on tehostunut. Maidontuotta-

jien määrä on viimeisen kymmenen vuoden aikana vähentynyt puolella, mutta maitomäärä tilaa kohden 

on lähes kaksinkertaistunut. Vuonna 2013 maitoa tuotettiin 2 260 milj. litraa. Suurin osa maidosta (98 %) 

tuotetaan meijerien käyttöön. 

Maatalouspolitiikka ja Euroopan unionin maataloustuet10 

Alkutuotantoa tuetaan kansallisesti ja EU-tasolla Suomessa merkittävästi. Tukien osuus tilojen tuotoista 

on yli 40 %. EU:n maatalouspoliittisilla linjauksilla on suuri merkitys suomalaisen maataloustuotannon 

tulevaisuudelle. Luonnonolot vaikuttavat vahvasti alkutuotannon kilpailukykyyn. Suomen edellinen halli-

                                                           
7
Lähde: MTK https://www.mtk.fi/maatalous/tilastot/maataloustilastot/fi_FI/maataloustilastot/  

8
Lähde: Asiantuntijahaastattelu Kai Metsänvuori (27.4.2015) 

9
Lähde: Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus TiKe. Kotieläintilastot 2013 

10
Lähde: MMM (2010). Huomisen ruoka Kansallisen ruokastrategian taustaraportti 

https://www.mtk.fi/maatalous/tilastot/maataloustilastot/fi_FI/maataloustilastot/
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tus on myös laatinut kehittämisohjelman11, jossa linjataan luomualan kehittämisen tavoitteet vuoteen 

2020. 

Suomen maatiloista noin 7 % eli 4 300 on luomutiloja. Eniten luomutiloja on Pirkanmaalla ja Pohjan-

maalla. Viljellystä peltoalasta noin 9 % on luomuviljelyä. 

 

2.3.2 Elintarvikkeiden jalostus 

 
Elintarvikkeiden jalostuksessa on toimipaikkoja yhteensä 1 900 ja työllisiä noin 33 000. Elintarviketuo-

tannon bruttoarvo vuonna 2013 oli noin 10,6 miljardia euroa. Alla on esitetty tilastotietojen perusteella 

elintarvikkeiden ja juomien valmistuksen toimialoittainen jakautuminen toimipaikkojen määrällä, henki-

löstömäärällä ja liikevaihdolla mitattuna.  

Elintarvikkeiden jalostus tilastoidaan päätoimialaluokassa C teollisuus. Tässä selvityksessä esitetään tar-

kemmin elintarvikkeiden valmistus (10) ja juomien valmistus (11). Elintarvikkeiden valmistus sisältää 

yhdeksän alatoimialaluokkaa. Taulukossa 6 on esitetty yhteenveto näiden toimialaluokkien toimipaikko-

jen, henkilöstön ja liikevaihdon kehityksestä vuodesta 2008 vuoteen 2012 ja toimipaikat, henkilöstömää-

rät ja liikevaihto vuonna 2013.  

Taulukko 6: Elintarvikkeiden valmistuksen toimipaikkojen, henkilöstömäärän ja liikevaihdon kehitys 

 

Lähde: Toimiala online http://www2.toimialaonline.fi/  

Mm. muiden elintarvikkeiden valmistuksessa on ollut positiivista kehitystä. Tämä toimialaluokka sisältää 

mm. tuore-elintarvikkeiden ja erikoisruokien sekä valmisaterioiden ja -ruokien valmistuksen. Taulukossa 

7 on kuvattuna kokonaisuudessaan muiden elintarvikkeiden toimialaluokka.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

Lähde: Maa- ja metsätalousministeriö (2014). Lisää luomua! Hallituksen luomualan kehittämisohjelma ja luomualan kehittämisen tavoitteet 

vuoteen 2020 

Elintarvikkeiden valmistus
Toimipaikat 

2013
Kehitys 2008-2012 (%)

Henkilöstömäärä 

2013
Kehitys 2008-2012 (%)

Liikevaihto (1 000 euroa) 

2013
Kehitys 2008-2012 (%)

10 Elintarvikkeiden valmistus yhteensä 1 874 -4 % 29 949 -3 % 9 783 240 6 %

101 Teurastus, lihan säilyvyyskäsittely ja lihatuotteiden valmistus 245 0 % 7 473 -7 % 2 553 036 3 %

102 Kalan, äyriäisten ja nilviäisten jalostus ja säilöntä 160 -3 % 948 7 % 277 657 52 %

103 Hedelmien ja kasvisten jalostus ja säilöntä 157 -13 % 1 522 -14 % 392 376 -12 %

104 Kasvi-  ja eläinöljyjen ja -rasvojen valmistus 21 -4 % 179 -43 % 120 006 -26 %

105 Maitotaloustuotteiden valmistus 91 0 % 4 742 1 % 2 580 575 9 %

106 Mylly- ja tärkkelystuotteiden valmistus 77 3 % 611 21 % 347 037 7 %

107 Leipomotuotteiden, makaronien yms. valmistus 782 -8 % 7 820 -9 % 1 052 096 -1 %

108 Muiden elintarvikkeiden valmistus 258 9 % 5 748 14 % 1 798 251 24 %

109 Eläinten ruokien valmistus 83 -8 % 907 -1 % 662 206 -8 %

http://www2.toimialaonline.fi/
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Taulukko 7: Muiden elintarvikkeiden valmistus; toimipaikkojen, henkilöstömäärän ja liikevaihdon kehitys 

 

Lähde: Toimiala online http://www2.toimialaonline.fi/  

Muiden elintarvikkeiden valmistus on elintarvikkeiden valmistuksessa liikevaihdolla mitattuna kolman-

neksi suurin alatoimiala. Tilastot osoittavat, että muiden elintarvikkeiden valmistuksessa kehitys on ollut 

lähes kaikkien alatoimialojen osalta positiivista.  

Juomien valmistus sisältää viisi alatoimialaluokkaa.  

Taulukko 8: Juomien valmistus; toimipaikkojen, henkilöstömäärän ja liikevaihdon kehitys 

 

Lähde: Toimiala online http://www2.toimialaonline.fi/  

Tilastot osoittavat, että kokonaisuutena juomien valmistuksessa ei ole tapahtunut merkittävää kehitystä 

toimipaikkojen määrällä ja liikevaihdolla mitattuna, henkilöstömäärä on jonkin verran laskenut. Alatoi-

mialoista siiderin, hedelmä- ja marjaviinien valmistuksessa on esiintynyt merkittävin positiivinen kehitys 

henkilöstömäärällä ja liikevaihdolla mitattuna.  

Elintarviketeollisuuden työllisyys 

Elintarviketeollisuuden eli elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistuksen toimialan työllisten määrän 

on ennakoitu kasvavan vuoteen 2030 mennessä. Työllisten määrän lisääntyminen vuodesta 2011 vuo-

teen 2030 on ennakoitu olevan 32,7 % (11 425 työllistä). Kaavio 4 esittää elintarvikealan ennakoidun 

työllisyyden kehittymisen vuodesta 2011 vuoteen 2030.  

Muiden elintarvikkeiden valmistus
Toimipaikat 

2013
Kehitys 2008-2012 (%)

Henkilöstö-

määrä 2013
Kehitys 2008-2012 (%)

Liikevaihto (1 000 euroa) 

2013
Kehitys 2008-2012 (%)

108 Muiden elintarvikkeiden valmistus yhteensä 258 9 % 5 748 14 % 1 798 251 24 %

1081 Sokerin valmistus 3 0 % 285 0 % 265 492 -6 %

1082 Kaakaon, suklaan ja makeisten valmistus 44 8 % 1 639 0 % 419 751 10 %

1083 Teen ja kahvin valmistus 11 29 % 359 6 % 331 981 34 %

1084 Mausteiden ja maustekastikkeiden valmistus 25 -8 % 312 -1 % 116 918 27 %

1085 Einesten ja valmisruokien valmistus 76 22 % 2 099 27 % 385 286 45 %

1086 Homogenoitujen ravintovalmisteiden ja dieettiruokien valmistus 9 11 % 281 21 % 102 638 33 %

1089 Muualla luokittelematon elintarvikkeiden valmistus 90 4 % 773 42 % 176 185 46 %

Juomien valmistus
Toimipaikat 

2013
Kehitys 2008-2012 (%)

Henkilöstö-

määrä 2013
Kehitys 2008-2012 (%)

Liikevaihto (1 000 euroa) 

2013
Kehitys 2008-2012 (%)

11 Juomien valmistus 141 -4 % 3 116 -13 % 1 260 829 -3 %

1011 Alkoholijuomien tislaus ja sekoittaminen; etyylialkoholin valmistus käymisteitse 18 13 % 704 -10 % 277 697 -4 %

1103 Siiderin, hedelmä- ja marjaviinien valmistus 24 -15 % 122 37 % 29 527 69 %

1105 Oluen valmistus 68 0 % 1 923 -17 % 772 011 -5 %

1106 Maltaiden valmistus 5 0 % 168 -1 % 84 412 -8 %

1107 Virvoitusjuomien valmistus; kivennäisvesien ja muiden pullotettujen vesien tuotanto 26 -14 % 200 1 % 97 183 11 %

http://www2.toimialaonline.fi/
http://www2.toimialaonline.fi/
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Kaavio 5: Elintarviketeollisuuden työllisyysennuste12  

Suurimmat toimijat13 

Elintarvikkeiden jalostus on keskittynyt muutamille suurille toimijoille. Meijeriteollisuudessa Valio on 

suurin toimija. Valion osuus meijereihin toimitetusta maidosta on noin 86 %. Lihateollisuudessa HKScan 

ja Atria hankkivat 80 % Suomessa tuotetusta lihasta. Leipomoteollisuudessa Fazer leipomot ja Vaasan 

valmistavat noin 60 % leipomotuotteista. Myllyteollisuudessa neljä suurinta toimijaa kattavat 95 % 

markkinoista.  

Suurten toimijoiden rinnalla toimii myös pienempiä, alle neljä henkilöä työllistäviä yrityksiä. Näiden yri-

tysten osuus elintarvikeyritysten kokonaislukumäärästä on noin 70 %. Keskittyminen vaikeuttaa näiden 

pienten toimijoiden laajemmille markkinoille pääsyä. Keskittymisen aiheuttamat haasteet ovat olleet 

esillä myös EU-tason elintarviketeollisuuden kilpailukykyä pohtineen työryhmän raportissa. 

Taulukossa 9 on esitetty yhteenveto suurimmista toimijoista.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

Lähde: VATT-Politiikkaskenaario - 3.3.2015 ennustelaskelma elintarviketeollisuuden työllisyys (Mitenna-luokitus) 
13

Lähde: MMM (2010). Huomisen ruoka Kansallisen ruokastrategian taustaraportti 
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Taulukko 9: Yhteenveto suurimmista toimijoista 

 

Lähteet: Valio Oy vuosikertomus 2014, HKScan vuosikertomus 2014, Atria Oy Vuosikertomus 2014, Fazer Konserni vuosikertomus 2014, Vaasan 

Oy vuosikertomus 2013 

 

2.3.3 Elintarvikkeiden jakelu ja kauppa 

 
Elintarvikkeiden jakelu ja kauppa tilastoidaan päätoimialaluokassa G tukku- ja vähittäiskauppa. Tässä 

selvityksessä esitetään tarkemmin ruokaketjuun liittyvä tukku- ja vähittäiskauppa. Tukkukaupan osalta 

selvitykseen valikoitui kaksi alatoimialaluokkaa: Maatalousperäisten raaka-aineiden ja elävien eläinten 

tukkukauppa (462) ja elintarvikkeiden ja juomien tukkukauppa (463). Vähittäiskaupan osalta selvityk-

seen valikoitui kolme alatoimialaluokkaa: elintarvikkeiden ja juomien vähittäiskauppa erikoistumatto-

missa myymälöissä eli ruokakaupat (4711), elintarvikkeiden ja juomien vähittäiskauppa erikoismyymä-

löissä (472) ja tori- ja markkinakauppa (478).  

Taulukossa 10 on esitetty yhteenveto näiden valikoitujen toimialaluokkien toimipaikkojen, henkilöstön 

ja liikevaihdon kehityksestä vuodesta 2008 vuoteen 2012 ja toimipaikat, henkilöstömäärä ja liikevaihto 

vuonna 2013. Taulukossa on esitetty tukku- ja vähittäiskaupan toimialojen toimipaikat, henkilöstömää-

rät ja liikevaihto kokonaisuudessaan, jotta tietoja voidaan vertailla elintarvikkeiden kauppaan. 

Taulukko 10: Ruokaketjun tukku- ja vähittäiskauppa; toimipaikkojen, henkilöstömäärän ja liikevaihdon 

kehitys 

 

Lähde: Toimiala online http://www2.toimialaonline.fi/  

Elintarvikkeiden kauppa muodostaa noin 80 % päivittäistavarakaupan arvosta. Kaupan toimijat ovat 

suurimmaksi osaksi kotimaisia ja toiminta on keskittynyt suuriin tukku- ja vähittäiskaupan ketjuihin. Vä-

Meijeriteollisuus

Valio HK Scan Atria Fazer Leipomot Oy Vaasan Oy*

Liikevaihto milj. euroa (2014) 1 950 2 000 1 426 669 414

Henkilöstömäärä 4 600 7 700 4 715 6 338 2 745

Tutkimuksen ja tuotekehityksen osuus 

liikevaihdosta
1,6 % 0,2 % 1,0 % 0,7 % -

Kansainvälinen toiminta Venäjä, Baltia, 

Pohjois-Amerikka, 

Kiina

Ruotsi, Tanska ja 

Baltia. Tuotteita 

viedään n. 50 maahan 

ja vuonna 2015 

aloitetaan yhteistyö 

Kiinossa.

Pohjoismaat, Venäjä, 

Baltia

Ruotsi, Baltia, Venäjä. 

Fazer Leipomon 

markkinaosuus 

Moskovassa on 23 %.

Pohjoismaat ja Baltia

LeipomoteollisuusLihateollisuus

Ruokaketjun tukku- ja vähittäiskauppa
Toimipaikat 

2013
Kehitys 2008-2012 (%)

Henkilöstö-

määrä 2013
Kehitys 2008-2012 (%)

Liikevaihto (1 000 euroa) 

2013
Kehitys 2008-2012 (%)

46 Tukkukauppa 17 360 -6 % 79 962 -4 % 74 126 650 5 %

462 Maatalousperäisten raaka-aineiden ja elävien eläinten tukkukauppa 388 -11 % 1 950 -5 % 2 253 296 4 %

4621 Viljan, siementen ja eläinrehujen tukkukauppa 198 -13 % 1 190 -3 % 1 565 202 -1 %

463 Elintarvikkeiden ja juomien tukkukauppa 1 216 -4 % 7 979 -4 % 7 963 751 10 %

47 Vähittäiskauppa 29 367 -6 % 134 511 2 % 38 885 437 10 %

4711 Elintarvikkeiden ja juomien erikoistumaton vähittäiskauppa 4 578 -11 % 34 620 7 % 12 909 633 17 %

472 Elintarvikkeiden ja juomien vähittäiskauppa erikoismyymälöissä 1 714 -1 % 5 150 5 % 1 734 439 14 %

478 Tori ja markkinakauppa 304 -10 % 310 8 % 31 489 13 %

4781 Elintarvikkeiden ja juomien vähittäiskauppa kojuista ja toreilta 191 -15 % 204 7 % 21 071 19 %

http://www2.toimialaonline.fi/
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hittäiskaupan ketjut ovat keskittäneet tukkutoiminnan omille tytäryhtiöilleen. Elintarvikkeiden tukku-

kauppa kattaa kaikesta tukkukaupasta toimipaikoilla mitattuna 8 % ja liikevaihdolla mitattuna 11 %.  

Viljan, siementen ja eläinrehujen, joka toisin sanoen käsittää maatalouden tukkukaupan käsittää noin 

puolet koko maatalousperäisten raaka-aineiden ja elävien eläinten tukkukaupasta.  

Elintarvikkeiden kaupan osuus vähittäiskaupan toimialan kokonaisuudessa on toimipaikoilla mitattuna 

22 % ja liikevaihdolla mitattuna 38 %. Toreilla ja markkinoilla myydään pitkälti elintarvikkeita. Torin ja 

markkinakaupan toimipaikoista 63 % on elintarvikkeiden myyntiä ja liikevaihdolla mitattuna elintarvik-

keiden myynti kattaa 66 % liikevaihdosta. Ruokaketjun vähittäiskaupassa toimipaikkojen määrä on vä-

hentynyt, joka kuvaa lievää keskittymistä suurimpiin kauppoihin. Ruokakauppojen työllisyys ja liikevaih-

to on sitä vastoin kasvanut.  

Suurimmat toimijat 

Tukkukaupan suurimpia toimijoita ovat TUKO Logistics, Kespro, Meira Nova ja Heinon Tukku. Kespro ja 

Meira Nova ovat hotellien, ravintoloiden ja Catering –palveluyritysten (HoRecA) päivittäistavaroiden 

hankintaorganisaatioita ja molemmat ovat suurten vähittäiskaupan ketjujen tytäryhtiöitä. TUKO Logis-

tics hankkii teollisia elintarvikkeita ja tuoretuotteita mm. vähittäiskaupanketjuille, HoReCa-alalle ja suur-

keittiöille. Heinon Tukku palvelee mm. pienempiä ruoka- ja juoma-alan yrityksiä. Taulukossa 8 on esitet-

ty yhteenveto suurimmista toimijoista. 
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Taulukko 11: Yhteenveto suurimmista tukkukaupan toimijoista 

 

Lähteet: Taloussanomat.fi/yritykset/, TUKO Logistics, Meira Nova Oy, Kespro Oy, Heinon Tukku Oy 

  

Meira Nova Oy Kespro Oy TUKO Logistics Osk Heinon Tukku Oy

Liikevaihto milj. euroa (2013) 371 803 776 208

Henkilöstömäärä 210 465 555 337

Asiakkaat Hotellit, ravintola, 

henkilöstöravintola, 

julkisen sektorin 

suurkeittiöt, 

liikennemyymälät 

ravintoloineen

Hotellit, ravintolat, 

Catering-yritykset Vähittäiskaupan 

ketjut: Stockmann, 

Suomen Lähikauppa, 

M-Ketju; 

Tukkukauppa: Heinon 

Tukku; HoReCa-alan 

toimijat; suurkeittiöt; 

huoltoasemat

Ruoka- ja juoma-alan 

toimijat

Muuta tietoa Kuuluu SOK-ryhmään Kuuluu Kesko 

konserniin

Omistajat: Wihuri, 

Suomen Lähikauppa, 

Stockmann ja Heinon 

Tukku
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3. Ruokaketjuun liittyvä koulutus ja järjestäytyminen Suomessa 
 

3.1 Koulutus 

Ruokaketjun ammatillisina koulutuksina on tarkasteltu luonnonvara- ja ympäristöalan sekä tekniikan ja 
liikenteen alan ruokaketjuun suoraan ja välillisesti liittyviä koulutuksia. Luonnonvara- ja ympäristöalan 
koulutuksista tarkasteluun on sisällytetty kaikki maatilatalouden, puutarhatalouden, kalatalouden ja 
luonto- ja ympäristöalojen koulutukset. Tekniikan ja liikenteen alan koulutuksista tarkasteluun on sisälly-
tetty elintarvikealan ja biotekniikan koulutukset. Luonnonvara- ja ympäristöalan koulutuksia käsitellään 
alkutuotantoon painottuvina koulutuksina ja elintarvikealan ja biotekniikan alan koulutuksia käsitellään 
elintarvikealan koulutuksina.   

Ruokaketjun ammattikorkeakoulutason koulutuksina on tarkasteltu luonnonvara- ja ympäristöalan, 
matkailun-, ravitsemis- ja talousalan sekä tekniikan ja liikenteen alan ruokaketjuun suoraan ja välillisesti 
liittyviä koulutuksia.  

Yliopistotason koulutuksiksi tähän tarkasteluun on otettu matemaattis-luonnontieteiden, maatalous- ja 
metsätieteiden sekä terveystieteiden aloista ne suuntautumisvaihtoehdot, jotka suoraan tai välillisesti 
liittyvät ruokaketjuun.  

Alla on esitettynä yhteenveto tutkintojen suorittaneista koulutustasoittain. Yliopistotutkintojen osalta ei 
tilastoista pysty tarkemmin selvittämään kohdistetummin elintarvikealalle suuntautuvien tutkintojen 
suorittaneiden määriä. 

 Ammatillisia tutkintoja  2 946 kpl (2013) 

 Ammattikorkeakoulututkintoja 813 kpl (2014) 

3.1.1 Ammatillinen koulutus 
 

Ammatillisissa oppilaitoksissa tarjotaan seuraavia alkutuotantoon painottuvia ja elintarvikealan perus-

tutkintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja. Suluissa on esitetty valmistuneiden määrä 

vuonna 2013.  

 Maatalousalan perustutkinto (992) 

 Elintarvikealan perustutkinto (832) 

 Kalatalouden perustutkinto (38) 

 Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto (255) 

 Puutarhuri, puutarhatalouden perustutkinto (534) 
 

 Elintarviketeollisuuden ammattitutkinto (25) 

 Kalaviljelijän ammattitutkinto (1) 

 Kondiittorin ammattitutkinto (17) 

 Leipurin ammattitutkinto (31) 

 Lihantarkastuksen ammattitutkinto (14) 

 Luonnontuotealan ammattitutkinto (20) 
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 Maidonjalostajan ammattitutkinto (8) 

 Mehiläistarhaajan ammattitutkinto (20) 

 Meijeriteollisuuden ammattitutkinto (2) 

 Seminologin ammattitutkinto (16) 

 Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto (64) 

 Viinintuotannon ammattitutkinto (5) 

 Viljelijän ammattitutkinto (35) 

 Viljelypuutarhurin ammattitutkinto (6) 
 

 Elintarviketekniikan erikoisammattitutkinto (6) 

 Kondiittorimestarin erikoisammattitutkinto (7) 

 Leipurimestarin erikoisammattitutkinto (2) 

 Luonnontuotealan erikoisammattitutkinto (16) 

Vuonna 2013 alkutuotantoon painottuvan perustutkinnon suoritti yhteensä 1 819 opiskelijaa 38 koulu-
tuksenjärjestäjätahosta. Elintarvikealan perustutkinnon suoritti vuonna 2013 yhteensä 832 opiskelijaa 
29 koulutuksenjärjestäjätahosta.  

Vuonna 2013 alkutuotantoon painottuvan ammattitutkinnon suoritti yhteensä 167 opiskelijaa 18 koulu-
tuksenjärjestätahosta. Elintarvikealan ammattitutkinnon suoritti vuonna 2013 yhteensä 97 opiskelijaa 14 
koulutuksenjärjestäjätahosta.  

Vuonna 2013 alkutuotantoon painottuvan erikoisammattitutkinnon suoritti yhteensä 16 opiskelijaa 3 
koulutuksenjärjestätahosta. Elintarvikealan erikoisammattitutkinnon suoritti vuonna 2013 yhteensä 15 
opiskelijaa 5 koulutuksenjärjestäjätahosta.  

Kaiken kaikkiaan vuonna 2013 ruokaketjuun suoraan ja välillisesti liittyvän ammatillisen tutkinnon suo-
ritti yhteensä 2 946 opiskelijaa. Tästä alkutuotantoon painottuvia tutkintoja oli yhteensä 2 002, joka on 
68 % kaikista suoritetuista tutkinnoista. Elintarvikealaan painottuvia tutkintoja oli 944. Eniten suoritettiin 
maatalousalan perustutkintoa, joka kattoi 34 % kaikista suoritetuista ammatillisista tutkinnoista. Toiseksi 
eniten suoritettiin elintarvikealan perustutkintoa (28 %) ja kolmanneksi eniten puutarhatalouden perus-
tutkintoa (18 %).  

3.1.2 Ammattikorkeakoulutus 

 
Ammattikorkeakouluissa tarjotaan ruokaketjuun suoraan ja välillisesti liittyviä koulutuksia viidessä tut-

kinnossa. Näistä tutkinnoista erityisesti agrologin tutkinnolla on merkittävä asema elintarvikeketjun ke-

hittämisessä. Agrologikoulutusta järjestävät ammattikorkeakoulut vaikuttavat ruokaketjuun koulutuksen 

lisäksi myös tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnallaan.  

 Agrologi (AMK ja ylempi AMK)  

 Hortonomi (AMK ja ylempi AMK) 

 Insinööri, bio- ja elintarviketekniikka (AMK) 

 Restonomi, liikkeenjohto (AMK ja ylempi AMK) 

 Iktyonomi (AMK) 
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Vuonna 2014 agrologiksi valmistui 258 opiskelijaa, liikkeenjohdon restonomiksi 213 opiskelijaa, bio- ja 

elintarviketekniikan insinööriksi 114 opiskelijaa ja hortonomiksi 78 opiskelijaa. Näiden lisäksi Turun am-

mattikorkeakoulu tarjoaa ainoana Iktyonomin (AMK) tutkinnon, johon vuonna 2014 valmistui 15 opiske-

lijaa.  

Agrologin tutkinnon voi vuonna 2014 suorittaa kahdeksassa ammattikorkeakoulussa, hortonomin kol-

messa ammattikorkeakoulussa, bio- ja elintarviketekniikan insinöörin tutkinnon neljässä ja liikkeenjoh-

don restonomin kahdeksassa ammattikorkeakoulussa. 

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on mahdollista suorittaa agrologin, hortonomin ja liikkeenjohdon 

restonomin tutkinnoista. Vuonna 2014 näihin tutkintoihin valmistui yhteensä 135 opiskelijaa, joista suu-

rin osa oli liikkeenjohdon restonomin tutkintoja (113). Agrologin ylemmän AMK-tutkinnon suoritti 19 

opiskelijaa ja hortonomin 3 opiskelijaa. Syksyllä 2015 alkaa mm. Hämeen ammattikorkeakoulussa biota-

louden liiketoiminnan kehittämiseen painottuva ylempi AMK tutkinto, jonka tavoitteena on kehittää 

opiskelijoiden valmiuksia maatalous-, metsä-, puutarha-, elintarvike- ja ympäristöalan liiketoiminnan 

johtotehtäviin.  

 

3.1.3 Yliopistokoulutus 

 
Elintarvikealalle yliopistoissa tarjottiin määrällisesti eniten matemaattis-luonnontieteellisen koulu-

tusalan luonnontieteen kandidaatin ja filosofian maisterin tutkintoja. Nämä tutkinnot suoritti 3 231 

opiskelijaa kuudessa eri yliopistossa vuonna 2014. 

Luonnontieteellisellä koulutusalalla tarjotaan suuntautumisvaihtoehdoiksi mm.  

 biotekniikka ja bioteknologia  

 soveltava biotekniikka  

 yleinen mikrobiologia ja kasvitiede  

Toiseksi eniten tarjottiin maatalous-metsätieteelliseltä koulutusalalta elintarviketieteiden kandidaa-

tin/maisterin ja maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin/maisterin tutkintoja, joihin valmistui Helsingin 

ja Itä-Suomen yliopistosta yhteensä 609 opiskelijaa.  

Helsingin yliopistossa elintarviketieteiden pääainevaihtoehtoja ovat mm.  

 biotekniikka  

 elintarvike-ekonomia  

 elintarvikekemia ja –teknologia  

 ravitsemustiede 

 kuluttajaekonomia 

 elintarvike-ekonomia 
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Maatalous- ja metsätieteiden kand./maisterilla erikoistumisvaihtoehdot ovat mm.  

 biotekniikka 

 kasvituotannon biologia 

 kotieläintiede 

 maatalous- ja ympäristöteknologia  

 maatalousekonomia 

Lisäksi Itä-Suomen yliopisto tarjoaa ainoana yliopistona terveystieteitä, joissa on suuntautumisvaihtoeh-

tona ravitsemusterapia ja elintarvikebiotekniikka. Opiskelijat valmistuvat terveystieteiden kandidaatik-

si/maisteriksi. Pääainevaihtoehtoina ovat kliininen ravitsemustiede ja kansanterveystiede. Alalle valmis-

tui 306 opiskelijaa vuonna 2014. Myös Turun yliopisto yhdessä Åbo Akademin kanssa tarjoaa ainoana 

mahdollisuuden erikoistua biotekniikan diplomi-insinööriksi (DI).  

Määrällisesti eniten opiskelijoita valmistui Helsingin yliopistosta (1 520 kpl), toiseksi eniten Itä-Suomen 

yliopistosta (772 kpl) ja kolmanneksi eniten Turusta (Turun yliopisto ja Åbo Akademi 590 kpl) ja neljän-

neksi Oulun yliopistosta (532 kpl). Yliopistotasoisen koulutuksen osa-alueiden painopiste on elintarvik-

keiden jalostuksessa ja jakelussa.   

Luomutuotannon koulutus 

Luomutuotannon alalle ammatillisissa oppilaitoksissa tarjotaan vain yksi luomupainotteinen tutkinto 

(puutarhatalouden perustutkinto). Lopetetun luonnonmukaisen tuotannon ammattitutkinnon sisältö on 

liitetty osaksi viljelijän ja eläintuotannon perustutkintoa, sekä osaksi tuotantoeläinten hoidon ja hyvin-

voinnin ammattitutkintoa. Ammattikorkeakoulutasolla mm. agrologikoulutukseen on sisällytetty luomu-

tuotannon opetusta. Yliopistotasolla tarjotaan sivuainekokonaisuuden osana luomupainotteista koulu-

tusta Helsingin yliopistossa ja Itä-Suomen yliopistossa.  

Huomion arvoista on se, että luomueläintuotanto on yksi taloudellisesti kannattavimmista luomutuotan-
tosuunnista, mutta alan tutkimustyö sekä siihen tarjottu koulutus ovat tarpeisiin nähden liian vähäistä.14 

Vuonna 2013 tehdyn elintarvikealan tutkimuksen mukaan ongelmaksi on koitunut se, ettei useilla elin-
tarviketeollisuuden aloilla ole ennakoitu osaamistarpeita tai ennakointi on ollut riittämätöntä.15 Nimen-
omaisesti koulutustarpeen ennakoimattomuus näyttää koituvan luomutuotannon ongelmaksi, koska 
kuluttajan tarpeisiin ei pystytä vastaamaan samassa suhteessa, kun luomutuotteiden kysyntä kasvaa. 

 

 

 

 

                                                           
14

Lähde: Kilpelä, A. Elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeet, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti 
15

Lähde: Kilpelä, A. Elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeet, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti 
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3.1.4 Koulutuksen sijainti 

 
Elintarvikealan ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen tarjonta keskittyy Keski- ja Etelä-

Suomeen. Kuvassa 2 on esitetty koulutuksen sijainnit koulutustasoittain.  

 

Kuva 1: Ruokaketjuun liittyvän koulutuksen sijaintikartta (kuvassa ympyröiden koot kuvaavat koulutus-

paikkojen määrää) 

 

3.2 Työmarkkinatoimijat 

 
Tässä kappaleessa on esitetty keskeisiä ruokaketjun alojen työmarkkinatoimijoita. Ruokaketjuun suo-

raan ja välillisesti linkittyviä etujärjestöjä tähän selvitykseen valikoitui neljä ja työntekijäjärjestöjä 9. 

Työnantajajärjestöistä on kuvattu Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ja Elintarviketeolli-

suusliitto ETL. Kansainvälisiä järjestöjä valikoitui neljä. Elintarvikeala on laaja, joten seuraava esittely ei 

ole tyhjentävä. 

 

 



21 
 

 

3.2.1 Etujärjestöjä 

 
Elinkeinoelämän keskusliitto EK edustaa yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä. EK:lla on 27 

jäsenliittoa ja 16 000 jäsenyritystä, joista valtaosa on pk-yrityksiä. Elintarviketeollisuusliitto on yksi EK:n 

jäsenliitoista.  

Kuluttajaliitto ry on itsenäinen ja riippumaton kuluttajien etuja ja oikeuksia ajava kansalaisjärjestö. Liitto 

toimii valtionhallinnon ja yhteistyökumppaneiden neuvottelukunnissa, työryhmissä ja hankkeissa. Kulut-

tajaliitolla on edustus Euroopan komission terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosastossa ja se on jäsenenä 

Euroopan kuluttajaliitossa BEUC ja kirjeenvaihtaja jäsenenä kansainvälisessä kuluttajajärjestössä. Liitto 

toimii yhteistyössä pohjoismaisten kuluttajajärjestöjen kanssa.  

Kuluttajaliitolla on 14 yhteisöjäsentä, joita ovat mm. Akava ja SAK ry. Kuluttajaliitto on jakaantunut pai-

kallisesti toimiviin kuluttajayhdistyksiin. Liitto on perustettu vuonna 1957.  

AKAVA on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö, johon kuuluu 35 jäsenliittoa. Akavalla on 

lähes 600 000 jäsentä. Järjestö on perustettu vuonna 1950. 

Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK on työmarkkinajärjestö, yhteiskunnallinen etujärjestö ja 

kansalaisjärjestö. SAK edustaa yli miljoonaa suomalaista palkansaajaa. SAK on perustettu vuonna 1969. 

 

3.2.2 Työnantaja- ja yrittäjäjärjestöjä 
 

MTK Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto on maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseu-

tuyrittäjien ammatti- ja etujärjestö. Liitolla on jäseniä noin 400 000 ja se on perustettu vuonna 1917.  

ETL Elintarviketeollisuusliitto ry on elintarviketeollisuuden edunvalvontajärjestö. Liitolla on 254 jäsen-

yritystä, joista 75 % on pieniä ja keskisuuria yrityksiä.  

Elintarviketeollisuusliitolla on 21 toimialayhdistystä, jotka ovat Alkoholijuomateollisuusyhdistys, Broileri-

teollisuusyhdistys, Etanoliteollisuusyhdistys, Kahvi- ja paahtimoteollisuusyhdistys, Kalateollisuusyhdistys, 

Kauppamallastamojen Yhdistys, Lastenruokayhdistys, Leipomoyhdistys, Luonnontuoteteollisuusyhdistys, 

Makeis- ja keksiteollisuusyhdistys, Mausteyhdistys, Mehu- ja säilyketeollisuusyhdistys, Pakaste- ja peru-

nateollisuusyhdistys, Rehuteollisuusyhdistys, Suomen lihateollisuusyhdistys, Suomen Meijeriyhdistys, 

Tärkkelysteollisuusyhdistys, Valmisruokateollisuusyhdistys, Öljynpuristamoyhdistys ja Öljypellavayhdis-

tys. 

Suomen Yrittäjät on yrittäjien edunvalvontajärjestö, joka tarjoaa jäsenilleen vaikutuskanavan kunnalli-

seen, alueelliseen ja valtakunnalliseen sekä toimialakohtaiseen päätöksentekoon ja vaikuttamiseen. 

Suomen yrittäjillä on yli 115 000 jäsenyritystä. Järjestö on perustettu vuonna 1996.  
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3.2.3 Työntekijäjärjestöjä 

 
Agrologien liitto ry on agrologien koulukuntajärjestö. Liitolla on  28 jäsenyhdistystä, joista kahdeksan on 

opiskelijayhdistyksiä. Lisäksi liitolla on kolme toimialayhdistystä, jotka ovat Maaseudun kehittäjät ry, 

Elinkeinohallinnon Asiantuntijat ry ja Maaseutuneuvonnan tekniset toimihenkilöt ry. Liitolla on n. 4 000 

jäsentä. Liitto on perustettu vuonna 1925.  

Agronomiliitto on maatalous-, elintarvike-, ravitsemus-, kotitalous- ja kuluttaja- ja ympäristötieteiden 

asiantuntijoiden edunvalvontajärjestö. Liitolla on jäseniä lähes 6 000 ja jäsenyhdistyksiä 24. Liitto on 

perustettu vuonna 1897.  

Kaupan alan esimiesliitto KEY ry kaupan alan esimiesten etujärjestö. Liitto on ainoa vain esimiehille 

tarkoitettu ammattiliitto. Liitolla on jäseniä n. 8 000. Liitto on perustettu jo vuonna 1951 ja se on SAK:n 

alainen ammattiliitto. 

LAL, Luonnontieteiden Akateemisten Liitto on luonnontieteellisen yliopistotutkinnon suorittaneiden ja 

alaa opiskelevien ammattijärjestö. Liitolla on 7 900 jäsentä. Liitto on perustettu 1945.  

MVL Meijerialan ammattilaiset on meijerialan ammattilaisten edunvalvontajärjestö. Liitolla on yli 3 000 

jäsentä. Liitto on perustettu vuonna 1945.  

Palvelualojen ammattiliitto PAM on yksityisellä palvelualalla työskentelevien ammattiliitto. PAM:n pää-

tehtävänä on neuvotella palvelualoille työehtosopimukset ja valvoa jäsenten etuja työpaikoilla. PAMiin 

kuuluu noin 230 000 jäsentä. PAM on perustettu vuonna 2000. PAM on SAK:n alainen ammattiliitto. 

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. on ruotsinkielisten maanviljelijöiden, met-

sänomistajien ja maaseudun yrittäjien keskusjärjestö. Järjestössä on jäseniä noin 12 000 ja se on perus-

tettu vuonna 1945.  

Suomen Elintarviketyöläisten liitto SEL on elintarvikealan työntekijöiden ammattiliitto. SEL neuvottelee 

ja solmii työehtosopimukset leipomo-, lihanjalostus-, maidonjalostus- ja teollisuus sekä virvoitusjuoma- 

ja panimoalalle. Liitossa on jäseniä noin 34 000 ja se on perustettu vuonna 1932.  

Taja, Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntijat ry on valtakunnallinen sosiaali- ja tervey-

denhuollon alalla johto- ja asiantuntijatehtävissä toimivien ammatillinen etujärjestö. Yhdistyksellä on 

noin 1 200 jäsentä. Yhdistys on perustettu vuonna 1957.  

Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto on ympäristöalalla toimivien luonnon- ja ympäristötieteellisen 

korkeakoulututkinnon suorittaneiden ja näitä aloja opiskelevien akavalainen edunvalvontajärjestö. Liitol-

la on jäseniä noin 4 600. Liitto on perustettu vuonna 1993.  
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3.2.4 Kansainvälisiä työmarkkinajärjestöjä 
 

Committee of Professional Agricultural Organisations (COPA) on maatalouden eurooppalainen tuotta-

jajärjestö, joka edustaa maanviljelijöitä EU-tasolla. Järjestö on perustettu vuonna 1958. COPAan kuuluu 

60 organisaatiota EU:n 27 jäsenmaasta ja 36 partneriorganisaatiota. 

General Committee for Agricultural Cooperation (COGECA) on Euroopan osuustoimintajärjestö, joka 

edustaa maataloutta ja kalataloutta EU-tasolla. Järjestö on perustettu 1959. COGECAlla on 35 jäsentä 

EU:n jäsenmaista, neljä sisarjärjestöä ja 36 partneriorganisaatiota.  

EFFAT European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions on autonominen Euroopan 

ammattiliittojen keskusjärjestö. EFFAT edustaa 120 kansallista ammattiliittoa 35 Euroopan maasta. Sillä 

on 2,6 miljoonaa jäsentä.  

IUF, the International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied 

Workers’ Associations on kansainvälinen ammattiyhdistysten liitto, joka edustaa työntekijöitä maata-

louden ja viljelyn aloilta; ruuan ja juomien valmistuksen alalta; hotellit, ravintolat ja catering –

palveluiden alalta; tupakkatuotteiden valmistuksen alalta. Järjestö koostuu 402 sidosorganisaatiosta 

126:ssa maassa. Järjestöllä on 12 miljoonaa jäsentä.  

 

3.3 Muita toimijoita 

 

3.3.1 Virastot ja tutkimuslaitokset 

 
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira varmistaa tutkimuksella ja valvonnalla elintarvikkeiden turvallisuutta 

ja laatua sekä kasvien ja eläinten terveyttä. Evira on perustettu vuonna 2006 yhdistämällä elintarvikevi-

rasto, eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos ja kasvintuotannon tarkastuskeskus.  

Tutkimuslaitoksista erityisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL , Luonnonvarakeskus Luke ja Tek-

nologian tutkimuskeskus VTT Oy omalta osaltaan edistävät ruokaketjuun linkittyvää tutkimustoimintaa. 

THL edistää ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää tutkimustyötä. Luonnonvarakeskus, johon en-

tinen MTT Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) 

tänä vuonna liittyivät, on biotalouden suunnannäyttäjä. Luke kokonaisuudessaan on tutkimus- ja asian-

tuntijaorganisaatio, joka tuottaa tietoon perustuvia ratkaisumalleja ja palveluita asiakkailleen, lisäarvoa 

uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvalle kestävälle ja kilpailukykyiselle elinkeinotoiminnalle, sekä tukee 

yhteiskunnallista päätöksentekoa. Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy kehittää uusia älykkäitä teknolo-

gioita, tuloksellisia ratkaisuja ja innovatiivisia palveluita.  
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3.3.2 Kansainväliset järjestöt 

 
IUFoST, International Union of Food Science and Technology on maailmanlaajuinen tieteellinen organi-

saatio, joka on erikoistunut ruokatieteisiin ja teknologiaan. IUFoSt on ainoa organisaatio, joka maailman-

laajuisesti edustaa elintarviketiedettä ja teknologiaa järjestöissä: World Health Organization (WHO), 

Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations, United Nations Development Pro-

gramme (UNDP), CODEX Alimentarius and International Life Sciences Institute (ILSI). Organisaatioon 

kuuluu maailmanlaajuisesti yli 300.000 ruokatieteilijää ja teknologian asiantuntijaa ja yli 70 kansallista 

ruokaorganisaatiota. IUFost on perustettu vuonna 1962. 

EFFoST, the European Federation of Food Science & Technology on voittoa tavoittelematon yhdistys, 

joka yhdistää Euroopassa ruokatieteen ja teknologian organisaatiot. EFFoST on eurooppalainen osa IU-

FoST –organisaatiota, joka puolestaan täysimääräisenä jäsenenä kuuluu International Council for Science 

(ICSU), Yhdistyneiden kansakuntien (YK) tieteelliseen organisaatioon.  

IFT, Institute of Food Technologists on globaali foorumi, jossa jäsenet yli 95 maasta voivat jakaa, oppia, 

ja kasvaa muuttamalla tieteellisen tiedon osaksi ruokajärjestelmän innovatiivisia ratkaisuja. Instituutin 

visiona on varmistaa turvallinen ja runsas elintarvikehuolto. Se on perustettu vuonna 1939. 

 

3.3.3 Muita yhdistyksiä ja elintarviketiedon välittäjiä  

 
Arktiset Aromit ry on luonnontuotealan (luonnonmarjat, -sienet, -yrtit ja erikoisluonnontuotteet) valta-

kunnallinen toimialajärjestö, joka toiminnallaan edistää luonnontuotteiden talteenottoa, jatkojalostusta 

ja käyttöä sekä parantaa tuotteiden laatua. Se on perustettu vuonna 1993.    

Codex Alimentarius (FAO/WHO Standards) pitää sisällään kansainväliset ruokastandardit, ohjeet ja me-

nettelyohjeet, jotka edistävät kansainvälisen elintarvikekaupan turvallisuutta, laatua ja oikeudenmukai-

suutta. Tällä tavoin kuluttajat voivat ostaessaan luottaa ruuan turvallisuuteen ja laatuun, ja maahan-

tuojat voivat luottaa siihen, että tilatut ruokatuotteet ovat vaatimuksien mukaisia. Se on perustettu 

vuonna 1945.  

ETP, European Technology Platform ”Food for Life” on eurooppalainen elintarvikealan teknologiafoo-

rumien verkosto. Foorumit toimivat tutkimuksen edunvalvontakanavina ja kokoavat sekä välittävät tie-

toa EU-komission rahoittamista tutkimusprojekteista yli 35 maahan.  

ETP Food for Life Finland on kansallinen yhteistyöfoorumi ja elintarvikealan toimijoiden tutkimustiedon 

välityskanava. Suomen foorumi toimii linkkinä kotimaisten ja kansainvälisten elintarvikealan toimijoiden 

välillä ja pitää yhteyttä EU-tason ETP Food for Life –foorumiin sekä eurooppalaiseen päätöksentekoon. 

EU-tasolla toimii tällä hetkellä yhteensä yli 35 foorumia.  

Elintarvikkeiden koostumustietopankki (Fineli) on terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ravitsemusyksi-

kön ylläpitämä elintarvikkeiden koostumustietopankki. Se sisältää tietoa suomalaisten ja Suomessa käy-

tettävien elintarvikkeiden ravintoainekoostumuksesta sisältäen yli 3 700 elintarviketta ja 55 ravintoteki-

jää. 
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Food from Finland on elintarvikealan Team Finland- vientiohjelma, jota toteutetaan vuosina 2015–2020 

yhteistyössä Team Finland-toimijoiden, Elintarviketeollisuusliiton ja suomalaisten elintarvikealan yritys-

ten kesken. Ohjelman tavoitteena on mm. kaksinkertaistaa Suomen elintarvikevienti vuoteen 2020 

mennessä, luoda elintarvikealalle Team Finland-vientiohjelma, synnyttää työpaikkoja elintarvikesektoril-

le ja lisätä yhteistyötä elintarvikealan yritysten välillä.  

Makery on elintarviketoimialan kehittämisorganisaatio, jonka tehtävänä on kasvattaa ruokaketjuun ja 

toimialaan läheisesti liittyvien yritysten liiketoimintaa. Organisaatio on perustettu vuonna 2013 ja sen 

omistavat Helsingin yliopisto, Helsingin kaupunki, Lahden Seudun kehitys Oy LADEC (aiemmin Lahden 

tiede- ja yrityspuisto Oy), Elintarviketeollisuusliitto ETL, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry, Kemian-

teollisuus ry, Maataloustuottajien Keskusliitto MTK ja Metsäteollisuus ry.  

ProAgria tarjoaa palveluja ja osaamista maatalouden ja yritystoiminnan kilpailukyvyn kehittämiseen. 

Alueelliset ProAgria Keskukset yhdessä ProAgria Keskusten Liiton kanssa muodostavat suomenkielisen 

maaseudun asiantuntijaorganisaation. Ryhmässä ovat myös mukana Maa- ja kotitalousnaiset, ruotsin-

kieliset ProAgria Keskukset, Faba, ProAgria Maatalouden Laskentakeskus Oy, ProAgria Svenska Lant-

brukssällskapens Förbund, Valio Oy Alkutuotanto ja ProAgria Keskusten Liitto.  

Ruokatieto Yhdistys ry edistää suomalaista ruokakulttuuria viestimällä ruuasta ja ruokaketjusta sekä 

tekemällä tunnetuksi Hyvää Suomesta –merkkiä – suomalaisen elintarvikkeen tunnusta. Yhdistykseen 

kuuluu n. 260 jäsentä ja se on perustettu vuonna 1958. 

Kuluttajatutkimuskeskus on Helsingin yliopiston politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksen uusin yk-

sikkö, joka siirtyi yliopistoon työ- ja elinkeinoministeriöstä vuoden 2015 alussa. Keskuksessa tutkitaan 

kulutuksen ja kulutusyhteiskunnan kehitystä yhteiskunnan rakenteiden ja kuluttajien lähtökohdista. 

Maitohygienialiitto on maidon koko tuotantoketjun yhteistyöfoorumi, joka kerää ja julkaisee tilastoja 

maidosta ja maidontuotannosta Suomessa. Liittoon kuuluu n. 24 jäsentä.  

Leipätiedotus on leipomoteollisuuden yhteinen tiedotusyksikkö. Leipätiedotuksen tarkoitus on vahvis-

taa leivän ja leipomotuotteiden myönteistä mielikuvaa viestinnällisin keinoin hyvän ravitsemuksen edis-

tämiseksi. Toiminnan perustana ovat ravitsemussuositukset. Leipätiedotus on perustettu vuonna 1961.  

Maito ja terveys ry on maidon ja maitovalmisteiden tutkitun ravitsemustiedon kokoaja, viestijä ja toimi-

ja – alan asiantuntijaorganisaatio. Organisaatio edistää ravitsemussuositusten toteutumista, välittää 

tietoa maitovalmisteista, terveydestä ja ravitsemuksesta. Yhdistyksen jäseninä on 17 kansanterveys-, 

kotitalous- ja neuvontajärjestöä, tutkimustahoa, maito-, maatalous-, liikunta- ja nuorisoalan järjestöä 

sekä kannatusjäseninä meijerialan yritykset. Yhdistys on perustettu vuonna 1958.  

Margariinitiedotus tiedottaa margariinien ja kasviöljyjen valmistuksesta, käytöstä ja erityisesti niiden 

ravitsemuksellisesta merkityksestä.  

Pro Kala ry:n toiminnan tavoitteena on lisätä kalan kulutusta, sekä lisätä kuluttajien ja muiden sidos-

ryhmien tietämystä kalan ja kalatuotteiden ravitsemuksellisesta merkityksestä ja käyttötavoista. Yhdis-

tykseen kuuluu yli 60 jäsentä ja se on perustettu vuonna 1994. 

RTY, Ravitsemusterapeuttien yhdistys on akavalaisen Agronomiliiton koulutusalayhdistys. Yhdistys ko-

koaa yliopistokoulutetut ravitsemusasiantuntijat yhteen verkostoon ja edistää jäsentensä ammatillisia 

etuja. Yhdistys on perustettu vuonna 1970. 
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Societas biochemica, biophysica et microbiologica Fenniae eli ”Biobioseuran” toimialaan kuuluvat bio-

kemia, biofysiikka, mikrobiologia, kasvifysiologia, eläinfysiologia, virologia ja ravitsemustiede, glykobio-

logia sekä proteomiikka. Biotekniikka ja molekyylibiologia ovat keskeisiä kaikilla näillä aloilla, mutta seu-

ran toimintaan mahtuvat hyvin myös lääketieteellinen perustutkimus, ympäristö- ja elintarvikemikrobio-

logia, solubiologia ja bioteknologian alan kaupallinen tutkimus. Seuraan kuuluu n. 770 jäsentä ja se on 

perustettu vuonna 1945/46. 

 

3.3.4 Pakkausalan järjestöjä 

 
Suomen pakkausyhdistys ry on pakkausalan edunvalvontajärjestö. Se on yhteistoimintaorganisaatio 

kaikkien pakkaamisen kanssa tekemisissä olevien yritysten, yhteisöjen ja muiden tahojen välillä.  

Pakkaustutkimus – PTR ry koordinoi pakkausalan tutkimusta Suomessa ja tiedottaa jäsenistölle alan 

tutkimuksesta ja tapahtumista. PTR osallistuu Suomen Pakkausyhdistyksen puhtausvaatimustoimikun-

nan työhön (mm. pakkaustietolomake täyttöohjeineen), kaupan pakkaustoimikunnan työhön ja avustaa 

asiantuntijana Pakkausalan ympäristörekisteri PYR Oy:tä ja viranomaisia alan tilastojen keräyksessä ja 

neuvonnassa. Lisäksi PTR on IAPRI:n (International Association of Packaging Research Institutes) jäsen. 

Pakkausalan ympäristörekisteri PYR ry (Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy) on voittoa tavoittele-

maton yhdistys, joka edistää pakkausten hyötykäyttöä Suomessa. ETS:ssä on n. 1 100 henkilöjäsentä, 

joista pääosa on korkeakoulututkinnon suorittaneita elintarvikealan ammattilaisia. Yhdistys on perustet-

tu vuonna 1997. 

ETS, Elintarviketieteiden Seura r.y. on elintarvikealan tutkimuksen, kehityksen, koulutuksen sekä am-

mattilaisten yhdistys. ETS on maamme suurin elintarvikealan yhdistys. Seuran tavoitteena on edistää ja 

kehittää koko elintarvikeketjun tieteellistä ja teknologista tutkimusta ja koulutusta sekä lisätä jäsenten 

yhteistoimintaa ja tiedonvaihtoa. Yhdistys on perustettu vuonna 1947. 
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4. Ruokaketjuun liittyvät ennakointi- ja kehittämishankkeet 

 
Tässä kappaleessa on esitetty ruokaan liittyviä kehittämishankkeita, joita on toteutettu EU:n ja kansalli-

sella rahoituksella. Tutkimus- ja kehityshankkeita ovat rahoittaneet mm. Maa- ja metsätalousministeriö 

ja ELY-keskukset sekä yksityinen säätiö. TEKES on myöntänyt rahoitusta alkutuotannon ja elintarvikealan 

yrityksille. Ruokaketjuun suoraan ja välillisesti liittyviä ennakointi- ja kehittämishankkeita on paljon. Tä-

hän taustaselvitykseen on listattu keskeisten toimijoiden rahoittamia ja teettämiä hankkeita, jotka on 

esitetty julkisissa lähteissä.  

  

4.1 Maa- ja metsätalousministeriö16 
 

Maatalouteen ja elintarviketeollisuuteen ohjautuu paljon erilaista tuki- ja kehittämisrahoitusta. Tässä 

taustaselvityksessä ei eritellä kaikkia hankekantoja vaan esitetään Maa- ja metsätalousministeriön 

myöntämän Maatilatalouden kehittämisrahaston Makeran kautta ohjautuvan rahoituksen tutkimus- ja 

kehittämishankkeita. Makeran kautta annettiin syksyn 2014 hankehaussa rahoitusta yhteensä 30 tutki-

mus- ja kehittämishankkeeseen. Rahoitusta on myönnetty seuraaville toimialoille: 

 maa- ja elintarviketalous (21),  

 porotalous- ja luontaiselinkeino (3) 

 maaseudun tutkimus (6) 

Rahoitettuja hankkeita ovat mm.  

 Hintavaihtelut riski maidontuotannon investointien kannattavuudelle – riskin arviointi ja hallinta 

uuteen tarkasteluun  

 Sika- ja siipikarjatalouden taloudellisten riskien hallinta  

 Lehmien terveys ja hyvinvointi sekä niiden suhde tuotannon kannattavuuteen suomalaisilla lypsykar-

jatiloilla (LETKA)  

 Sukupolvenvaihdokset ja maatilojen kehittäminen 

 Taloudellisesti tiineeksi – lypsylehmien hedelmällisyys taloudellisessa tarkastelussa 

 Maatalousympäristöjen ekosysteemipalvelut: kysyntä, tarjonta ja politiikkaohjaus (MAAESP)  

 

4.2 Luonnonvarakeskus (Luke)17 

 
Luonnonvarakeskuksessa toteutetaan lukuisia elintarvikkeisiin suoraan ja välillisesti liittyviä tutkimuspro-

jekteja. Ruokaan ja maataloustutkimukseen liittyviä projekteja on tällä hetkellä käynnissä yhteensä 21. 

 

 

                                                           
16

Lähde: Maa- ja metsätalousministeriö – Maatalous- ja elintarviketutkimus http://www.mmm.fi/fi/index/tutkimus/maatalous.html  
17

Lähde: Luonnonvarakeskus – Projektit http://www.luke.fi/luke/projektit/  

http://www.mmm.fi/fi/index/tutkimus/maatalous.html
http://www.luke.fi/luke/projektit/
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Luken tutkimusprojektit käsittelevät mm. seuraavia aiheita: 

 Dieetti, perimä ja metabolinen syndrooma: integroitu ravitsemus, maatalous ja elintarvike sekä sosi-

aalinen ja ekonominen analyysi  

 FISHBOOST – Eurooppalaisen vesiviljelyn kilpailukyvyn parantaminen valintajalostuksella  

 LCA IN LANDSCAPING – Elinkaarianalyysin soveltaminen kestävään, kierrätysmateriaaleja hyödyntä-

vään viherrakentamiseen  

 Maa-, puutarha- ja porotalouden kannattavuuskirjanpito/kannattavuustutkimus  

 Nurkkapuusta lajikkeeksi – Suomalaisten paikallisten omena- ja päärynälajikkeiden alkuperä ja säily-

tys  

 Paikallisten rehujen hyödyntäminen sikojen ja siipikarjan luomuruokinnassa  

 Siemenperunatuotannon kehittäminen Tansaniassa 

 

4.3 Maaseutuvirasto (Mavi)18 

 
Maaseutuviraston toteuttamia tai tilastoimia ruokaketjuun liittyviä hankkeita, jotka liittyvät pääsääntöi-

sesti alkutuotantoon, toteutetaan vuosina 2015–2017 yhteensä 45. Hankkeet käsittelevät mm. seuraavia 

aiheita: 

 Ammattikeittiöalan imagonkohotuskampanja – Arvostusta ammattikeittiöille: Ammattikeittiöosaajat  

 Hyvinvointia hyllylle, tietoa tarjolle – kuluttajan opas vastuullisiin valintoihin eläinten hyvinvoinnin ja 

tuotannon läpinäkyvyyden turvaamiseksi: Eläinten hyvinvointikeskus EHK, Helsingin yliopisto  

 Hyvinvointia luonnosta: Arktiset Aromit  

 Hyviä käytäntöjä tuorekasviksia valmistaviin yrityksiin – TuoPro2: Helsingin yliopisto, maataloustie-

teiden laitos  

 Kalkkuna tunnetuksi: Suomen Siipikarjaliitto  

 Kaurasta kaaliin, muikusta mustikkaan – pohjolan superruoat lautaselle: Maa- ja kotitalousnaisten 

Keskus  

 Laatusertifiointien hyödyntäminen suomalaisessa elintarvikevalvonnassa ja elintarvikeyrityksissä: 

EnviroVet  

 Luomubroileriketjun rakentaminen maahamme: Suomen Siipikarjaliitto  

 Luomun aluetaloudelliset vaikutukset ja tuotannon edistäminen: Helsingin yliopisto Ruralia-

instituutti  

 Luomutarjonnan lisääminen ja monipuolistaminen ammattikeittiöissä: Savon koulutuskuntayhtymä  

 Luomuvalvonta pakollisesta rutiinista vahvuudeksi luomueläintiloilla: Helsingin yliopisto Ruralia-

instituutti  

 Lyhyet läheiset ketjut – lähiruoka ja sosiaalinen pääoma: Turun yliopiston Brahea-keskus  

 LÄHI-INNO – Räätälöimällä ammattikeittiöihin: Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti  

                                                           
18

Lähde: Maaseutuvirasto - Ruokaketjuhankkeet 2015-2017: http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-

palvelut/ruokaketju/hankkeet_2015_2017/Sivut/default.aspx  
  

http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/ruokaketju/hankkeet_2015_2017/Sivut/default.aspx
http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/ruokaketju/hankkeet_2015_2017/Sivut/default.aspx
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 Maito- ja lihaketjun jäljitettävyysjärjestelmät – avoin, todennettava ja vastuullinen alkutuotanto: 

Eläintautien torjuntayhdistys ETT  

 Paikallisen ruuan tulevaisuuskuvat ja yhteiskunnalliset vaikutukset: Tulevaisuuden tutkimuskeskus, 

Turun yliopisto / Maaseutuvirasto (Mavi) 

 Paikallisruoan arvoketjua kehittämässä – Lähiruoan arvoketjuosien toimivuuden esittäminen HoRe-

Ca-tukkukaupan kanssa ja lähiruoan tunnettuuden lisääminen: Turun yliopiston Brahea-keskus  Maa-

seutuvirasto (Mavi) 

 Pohjoista poroa ammattikeittiöihin: Paliskuntain yhdistys  

 Powerfood – välipaloista voimaa: Suomen Kaurayhdistys  

 RUOKAePELI – Lasten ruokatietoisuuden lisääminen pelillistämisen keinoin: Turun yliopiston Brahea-

keskus  

 Ruokaketjun tulevaisuuden tekijät –hanke: Suomen Elintarviketyöläisten liitto 

 Suomen RUOKA&MATKAILU strategian jalkauttaminen: HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, Hotelli-, 

ravintola- ja matkailualan koulutusyksikkö  

 Tuottavaa luomua – luomuruokaketjun tuottavuuden vahvistaminen: ProaAgria Keskusten Liitto  

 Täsmäluomu – luomun kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen parantaminen: Pro Luomu ry Viesti luo-

musta oikein: Mikkelin Ammattikorkeakoulu  

 

4.4 Makery19 

 
Makery on yksityinen yritys eikä sen vuoksi oikeastaan kuuluisi tähän julkisten toimijoiden esittelyyn. 

Julkishallinnollisen historiansa vuoksi se on kuitenkin sisällytettuy mukaan. Makery  tarjoaa asiantuntija-

palveluja kolmella osa-alueella, joita ovat elintarvikkeiden tutkimus- ja kehityspalvelut, uuden liiketoi-

minnan kehittäminen sekä aloitteiden ja palvelujen kehittäminen.  

Makeryn toteuttamia hankkeita ovat mm:  

 Ruokajätteen vähentäminen ja hyödyntäminen elintarvikeketjussa: ruokaketjussa syntyvän jätteen 

hyödyntämismahdollisuudet teollisuudessa ja siihen liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien tunnis-

taminen Itämeren alueella 

 T3 alueen ruokaratkaisut: urbaanin ruokahuollon uusien liiketoimintamallien kehittämishanke Län-

simetron asemien ympäristössä 

 Keski-Uusimaan kuntien kestävän ruokaketjun palvelut: KUUMA-kuntien alueen elintarvikealan ke-

hittämishanke 

 Tuoreita ideoita nuorten senioreiden markkinasegmenttiin: 55+ -vuotiaiden asiakassegmentin tuo-

mien liiketoiminnallisten mahdollisuuksien tunnistaminen 

 

4.5 Tekes 

 
Tekes on myöntänyt rahoitusta elintarvikealan kehityshankkeilla vuosina 2000–2014 yhteensä 153,6 

miljoonaa euroa. Taulukossa 8 on esitettynä rahoituksen vuosittainen jakautuminen yrityksille ja julkisil-

                                                           
19

Lähde: Makery Oy – kehityshankkeet http://makery.fi/kehittamistoiminta/kehityshankkeet/  

http://makery.fi/kehittamistoiminta/kehityshankkeet/


30 
 

le tutkimusyksiköille. Julkiset tutkimusyksiköt käsittävät yliopistot, tutkimuslaitokset ja korkeakoulut. 

Taulukossa elintarvikeala käsittää myös alkutuotannon rahoituksen, Tekes ei kohdenna tilastoissaan 

tukea erikseen.  

 

Taulukko 12: Tekesin myöntämä vuosittainen rahoitus eri toimialoille 

 
Lähde: Tekes http://www.tekes.fi/tekes/tietopankki/  

 

4.6 ELY-keskukset 

 
Työ- ja elinkeinoministeriön ELY-keskukset rahoittavat lukuisia suoraan tai välillisesti elintarviketuotan-

toon liittyviä kehittämishankkeita. ELY-keskusten kautta voi hakea rahoitusta Euroopan maaseuturahas-

tosta, jonka tarkoituksena on kehittää maaseutua, sen kestävää kasvua, elinkeinoja ja elämänlaatua. 

Lisätietoa Euroopan maaseuturahastosta löytyy tästä linkistä: 

https://www.ely-keskus.fi/web/ely/euroopan-maaseuturahasto#.VVmeaEbGPIU  

ELY-keskukset rahoittavat myös muita ruokaketjuun liittyviä kehittämishankkeita, joista seuraavassa 

muutamia esimerkkejä: Varsinais-Suomen ELY-keskus rahoittaa VARRU –hanketta (Varsinais-Suomen 

Vuosi

Tutkimus-

yksiköille 

myönnetty 

rahoitus 

elintarvikealalle 

Meur

Yrityksille 

myönnetty 

rahoitus 

elintarvikealalle 

Meur

Yhteensä

2000 4,7 4,2 8,9

2001 5,5 5,6 11,1

2002 4,6 3,0 7,6

2003 4,4 4,1 8,5

2004 4,4 6,5 10,9

2005 2,3 5,0 7,3

2006 4,3 6,1 10,4

2007 4,4 6,5 10,9

2008 2,9 6,6 9,5

2009 3,6 6,4 10,0

2010 6,2 5,8 12,0

2011 3,6 10,1 13,7

2012 1,7 7,8 9,5

2013 4,0 5,2 9,2

2014 3,4 10,7 14,1

Yhteensä 60,0 93,6 153,6

http://www.tekes.fi/tekes/tietopankki/
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/euroopan-maaseuturahasto#.VVmeaEbGPIU
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ruokaketjun kehittämishanke20). Hankkeen päätavoitteena on kestävän kilpailukyvyn luominen koko 

ruokaketjua kehittämällä.  

Hämeen ELY-keskus rahoitti Huomisen hämäläinen ruoka ja juoma hanketta21. Hankkeen toteuttajana oli 

Hämeen ammattikorkeakoulu ja hankkeen päätavoitteena oli edistää pienten kanta- ja päijäthämäläis-

ten elintarvikealan yritysten jalostusastetta, tuotantomääriä ja investointeja vastaamaan kasvavaa lähi-

ruoan kysyntää.  

Satakunnan ELY-keskus rahoittaa Aitoja makuja Satakunnasta –hanketta22, joka on osa Manner-Suomen 

maaseudun kehittämisohjelmaa. Hankkeen tavoitteena on edistää erityisesti paikallisten tuotteiden 

pääsyä eri markkinakanaviin.  

 

4.7 Muita hankkeita 

 
Euroopan Meri- ja kalatalousrahasto (EMKR)23 on yksi Euroopan rakenne- ja investointirahastoista, joi-

den tavoitteena on luoda Eurooppa 2020 –strategian mukaista älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua. 

Rahasto tukee kalataloutta.  

Kalataloussektorin tavoitteeksi asetettu kasvu perustuu kotimaisen ympäristöystävällisen kalanviljelyn 

tuotannon nousuun, kalatuotteiden arvon lisäämiseen sekä kalakaupan kasvuun. Euroopan komissio on 

hyväksynyt Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman. Ohjelman tavoitteena on 

kotimaisen kalataloussektorin kestävä kasvu, kalakantojen tilan parantaminen sekä Itämeren tilan ko-

hentaminen. Toimintaohjelmaan on varattu noin 140 miljoonaa euroa julkista rahoitusta ohjelmakaudel-

le 2014–2020. Tästä määrästä noin 74 miljoonaa euroa on komission Suomelle myöntämää EU:n rahoi-

tusta.  

MMM:n Laatuketju rahoittaa hanketta: Lähiruoan kysynnän ja tarjonnan kohtaamista edistävät toimen-

piteet, FOREFOOD24. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa lähiruoan arvoketjun liiketoimintamahdolli-

suuksia alan kasvun mahdollistamiseksi. Tutkimusta koordinoi Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskes-

kus eli nykyinen Luke ja hankkeessa mukana olevat partnerit ovat Helsingin yliopisto, Aalto-yliopiston 

pienyrityskeskus, Turun yliopisto ja Tulevaisuuden tutkimuskeskus.  

Maj ja Tor Nesslingin säätiö rahoittaa hanketta: Siirtyminen kasvispainotteiseen ruokavalioon: esteet ja 

mahdollisuudet (SWIP)25. Tutkimushankkeen tarkoituksena on selvittää kuluttajien ruokavalintoihin yh-

distämiä merkityksiä ja erityisesti heidän kokemia esteitä lihankulutuksen vähentämiselle sekä kasvis-

painotteisen ruokavalion omaksumiselle. Lisäksi hankkeessa selvitetään kuluttajien tietoisuutta lihanku-

lutuksen ja –tuotannon ympäristö- ja terveysvaikutuksista.  

                                                           
20

Lähde: www.Varru.fi/hanke  
21

Lähde: http://www.kasvuahameessa.fi/index.php/hankkeet/nykyiset-hankkeet/huomisen-haemaelaeinen-ruoka-ja-juoma  
22

Lähde: http://www.siksesparasta.fi/   
23

Lähde: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus – Euroopan kalatalousrahasto https://www.ely-keskus.fi/web/ely/euroopan-

kalatalousrahasto#.VVCcUkbGPIV  
24

Lähde: Turun yliopisto – käynnissä olevia tutkimus- ja kehittämisprojekteja 

https://www.utu.fi/fi/yksikot/ffrc/tutkimus/hankkeet/Sivut/forefood.aspx  
25

Lähde: Turun yliopisto – käynnissä olevia tutkimus- ja kehittämisprojekteja 

https://www.utu.fi/fi/yksikot/ffrc/tutkimus/hankkeet/Sivut/swip.aspx   

http://www.varru.fi/hanke
http://www.kasvuahameessa.fi/index.php/hankkeet/nykyiset-hankkeet/huomisen-haemaelaeinen-ruoka-ja-juoma
http://www.siksesparasta.fi/
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/euroopan-kalatalousrahasto#.VVCcUkbGPIV
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/euroopan-kalatalousrahasto#.VVCcUkbGPIV
https://www.utu.fi/fi/yksikot/ffrc/tutkimus/hankkeet/Sivut/forefood.aspx
https://www.utu.fi/fi/yksikot/ffrc/tutkimus/hankkeet/Sivut/swip.aspx
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Hämeen ja Seinäjoen ammattikorkeakoulut toteuttavat kumpikin alueillaan yritysedustajien kanssa 

FOODnet –hankkeita; FOODnet Häme (1.6.2014-31.3.2015) ja FOODnet Etelä-Pohjanmaa (1.9.2014-

31.12.2015).26 Hankkeiden tavoitteena on työelämätaitojen ja yrittäjyyden osaamisen vahvistaminen 

sekä ammattikorkeakoulujen opintojen yhteistoteutusten edistäminen kattavan opetustarjonnan mah-

dollistamiseksi. Hankkeissa laadittiin ohjatun harjoittelun toimintamalli, jota liha- ja valmisruoka-alaa 

opettavat ammattikorkeakoulut tulevat käyttämään jatkossa.  

4.8 Elintarvikealan yritysten tutkimus ja tuotekehitys 

 
Osa elintarviketeollisuuden tutkimuksesta ja kehityksestä toteutuu yritysten omissa tutkimus- ja tuote-

kehitysyksiköissä, esimerkiksi Valiolla, Raisiolla ja Fazerilla.  

  

                                                           
26

Pakarinen, A. ja Pirttijärvi, T. Hämeen ammattikorkeakoulu 
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5. Eräitä ikkunoita ruokaketjun tulevaisuuteen 
 

Tässä luvussa tarkastellaan eräitä ruokaketjun alalla kuluvalla vuosikymmenellä tehtyjä selvityksiä ja 

tutkimuksia. Katsauksen lähteinä ovat olleet:  

 Maatalous- ja puutarha-ala (2013). Eloranta Eija. Katsaus alan työvoimaan ja kehitysnäkymiin Suo-

messa. Turun yliopisto 

 Maatalous- ja ympäristöalan muutosvoimat ja osaamistarpeet (2012). Kerkelä Leena. Pellervon talo-

ustutkimus PTT 

 Kotimaista arvostetaan, ympäristötekoja kaivataan (2013). Jutila Karina. Tutkimus suomalaisten ruo-

ka- ja maatalousasenteista 

 Kestävän luonnonvaratalouden merkitys ammatilliseen tutkintorakenteeseen ja tutkintojen sisältöi-

hin (2013). Lundgren Kati. Savon koulutuskuntayhtymä 

 Viljaketjun tulevaisuuskuva ja alustavat osaamiskvalifikaatiot (2011). Suontama Taina, Hautamäki 

Jari & Leveälahti Samuli. Lahden ammattikorkeakoulu. Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaket-

jussa – projekti 

 Työtä ja hyvinvointia! Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Suomen maakunnissa (2014). 

Viitaharju Leena, Määttä Susanna, Hakala Outi ja Törmä Hannu. Helsingin yliopiston Ruralia insti-

tuutti 

 Elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeet (2013). Kilpelä Anna. Helsingin yliopisto, Maatalous-

metsätieteellinen tiedekunta, taloustieteen laitos 

 Suomalaisen leipomosektorin mahdollisuudet Euroopan markkinoilla. Leipomosektorin kansainvälis-

tymiskatsaus (2011). Wrang Esa. Finpro  

 Liha- ja valmisruokatuotannon näkymiä. Kai Metsänvuori Asiantuntijahaastattelu (27.4.2015) 

 

5.1 Maatalous- ja puutarha-ala – Katsaus alan työvoimaan ja kehitysnäkymiin Suomessa 
 

Eija Elorannan Turun yliopistossa laatimassa katsauksessa maatalous- ja puutarha-ala on edelleen maa-

seudun tärkeä työllistäjä. Maaseudun elinkeinorakenne on palveluvaltaistunut ja monipuolistunut, ja 

samalla alkutuotannon työpaikkojen määrä on vähentynyt.  

Maa- ja puutarhatalouden rakenne on muuttunut voimakkaasti, ja rakennemuutoksen odotetaan jatku-

van. Rakennemuutokseen ovat vaikuttaneet mm. tilakokojen kasvu ja tilojen määrän vähentyminen. 

Suomessa oli 54 398 maatalous- ja puutarhayritystä vuonna 2013. Alat työllistivät noin 150 000 ihmistä, 

joista vähän yli 15 000 oli ulkomaisia työntekijöitä. Kaaviossa 6 esittää työllisten jakautumisen työmuo-

doittain.  
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Kaavio 6: Maatila- ja puutarhayritysten työntekijät työmuodoittain vuonna 201327 

Kaaviossa 7 esitetään vakituisten työntekijöiden jakautuminen maaseudun yrityksiin tuotantosuunnit-

tain. Eniten vakituisia työntekijöitä maaseudulla työllistää kasvihuonetuotanto ja lypsykarjatalous. Kat-

sauksen mukaan sekamuotoisen maatilatalouden merkitys työllistäjänä saattaa tulevaisuudessa kasvaa. 

Tämä tarkoittaa sitä, että maatalouden ohella tiloilla ennustetaan harjoitettavan muutakin yritystoimin-

taa kuten koneurakointia, polttopuun ja hakkeen valmistusta sekä elintarvikkeiden jatkojalostusta ja 

myyntiä.   

 

Kaavio 7: Työntekijöiden lukumäärä tuotantosuunnittain28 

                                                           
27

Lähde: Eloranta, E. Katsaus alan työvoimaan ja kehitysnäkymiin Suomessa. Turun yliopiston Brahea-keskus 
28

Lähde: Eloranta, E. Katsaus alan työvoimaan ja kehitysnäkymiin Suomessa. Turun yliopiston Brahea-keskus 
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Enemmistö maatiloista on perheviljelmiä (87 %), maatalousyhtymiä on vajaa 8 % ja osakeyhtiöitä reilu 

prosentti. Suurimman osan maatalous- ja puutarha-alan töistä tekevät yrittäjät itse perheenjäsenineen. 

Taulukossa 13 on esitetty maa- ja puutarhatalouden vuosityömäärän osuus kokonaistyömäärästä tuo-

tantosuunnittain ja eri työntekijäryhmissä.  

 

Taulukko 13: Maa- ja puutarhatalouden vuosityömäärän osuus kokonaistyömäärästä tuotantosuunnit-

tain eri työntekijäryhmissä vuonna 2013. 

 

Lähde: Turun yliopiston Brahea-keskus 

Maatalousyrittäjien mukaan vieraan työvoiman palkkaamisen estää suurimmaksi osaksi maatalouden 

huono kannattavuus. Ammattitaitoisen työvoiman saanti on vaikeutunut alalla ja vaikeutuu mahdollises-

ti tulevaisuudessa entisestään. Alan ja sen koulutuksen huono houkuttelevuus nuorten keskuudessa 

koetaan haasteeksi, mikä heijastunee jatkossakin ammattitaitoisen työvoiman saatavuuteen. Maatilojen 

harjoittamisessa vaadituista osaamisista esim. kirjanpito, neuvonta tai siemennyspalvelut koetaan luon-

tevammaksi hankkia ulkopuolelta. Vuokratyövoiman käyttö on alalla vielä vähäistä.  

Puutarha- ja viljelyalat ovat rakennusalan sekä metalli- ja konepajateollisuuden ohessa yleisimpiä aloja, 

joilla on runsaasti ulkomaista työvoimaa. Yleisintä ulkomainen palkattu työvoima on puutarha-alalla 

(avomaantuotannossa ja kasvihuonetuotannossa).  

Maatalouden oma työntekijäryhmä ovat maatalouslomittajat. Maatalouslomittajien työhön ja sen ky-

syntään vaikuttavat mm. tilojen lukumäärän supistuminen, tilakoon kasvu ja kotieläintilojen teknistymi-

nen sekä lakimuutokset ja lomitusjärjestelmään kohdistuvat säästötavoitteet. Toimintaympäristön muu-

tos heijastuu myös maatalouslomittajien osaamistarpeeseen ja lisäkoulutuksen tarpeeseen. Yksi haaste 

lomitusjärjestelmälle on löytää alalle uusia työntekijöitä suurten ikäluokkien eläköityessä. Maatalouslo-

mittajien työn vetovoimaisuutta on pyritty lisäämään mm. Melan Minustakin maatalouslomittaja –

kampanjalla.  

 

 

 

Viljelijät ja 

yhtymien 

osakkaat

Perheen-

jäsenet

Vakituiset 

palkatut

Lyhytaikainen 

työvoima

Maatalous 

lomittajat
Urakoitsijat Yhteensä

Joista ulkomainen 

palkkatyövoima

Viljanviljely 73 20 3 2 0,2 3 100 0,2

Muu kasvinviljely 67 21 4 4 1 3 100 1

Kasvihuonetuotanto 21 12 44 20 0,1 4 100 17

Avomaan tuotanto 26 13 14 44 0,1 3 100 38

Lypsykarjatalous 55 30 5 2 7 1 100 1

Naudanlihantuotanto 63 22 6 3 5 2 100 1

Muu nautakarjatalous 58 28 4 2 6 1 100 1

Sikatalous 48 23 20 2 5 2 100 7

Siipikarjatalous 43 23 21 4 4 5 100 3

Muu laidunkarja 61 25 5 3 4 2 100 0

Sekamuotoinen tuotanto 51 22 8 15 3 1 100 13

Kaikki tuotantosuunnat 56 24 8 6 4 2 100 5
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Kehitysnäkymiä 

 Maatalousyrittäjät ja –työntekijät –ammattiryhmään on vuosien 2008-2025 ennakoitu avautuvan 

21 000 uutta työpaikkaa, joka vuositasolla on noin 1 200 työpaikkaa. 

 Puutarhayrittäjät ja –työntekijät –ammattiryhmään on vuosien 2008-2025 ennakoitu avautuvan 

3 600 uutta työpaikkaa, joka vuositasolla on noin 200 työpaikkaa.  

 Tällä hetkellä joka toisella viljelijällä on maatalous- ja puutarhatalouden koulutus. Sikatilojen viljeli-

jöistä alan koulutus on noin 74 % ja lypsykarjatilojen viljelijöistä 64 %. Vähiten alan koulutusta on 

muuta laidunkarjaa eli lampaita, vuohia ja hevosia pitävien tilojen viljelijöillä, heistä noin 39 % on 

alan koulutus.  

 Viljelijöistä noin puolet on yli 50-vuotiaita ja suuri määrä viljelijöitä on jäämässä lähivuosina eläkkeel-

le. Tällä hetkellä yli 50-vuotiaiden viljelijöiden tiloilla jatkaja on tiedossa noin 40 % tiloista. Tilojen 

toiminnan jatkuvuus ja onnistuneet sukupolvenvaihdokset ovat perusedellytys työvoiman kysynnän 

kasvulle maataloudessa.  

 Maatalousyritysten koon kasvaminen edellyttää parempaa yritysjohtamisen ja tuotantoteknologian 

osaamista. Koulutuksen ennakoinnissa onkin oletettu, että suurempi osa maatalousyrittäjistä hank-

kisi ammattikorkeakoulutuksen. Ammattikorkeakoulutuksen aloittajatarpeen on ennakoitu olevan 

tulevaisuudessa 50 % korkeampi viime vuosien aloittajamääriin verrattuna.  

 Maatalousalaan liittyvien ympäristötekijöiden, globalisaation ja kuluttajien tarpeiden ymmärtämi-

seksi on ennakoitu tarvittavan korkean tason osaamista.  

 Ammatillisen, ammattikorkea- ja yliopistotason tutkintokoulutuksen lisäksi ammatillinen lisä- ja täy-

dennyskoulutus muodostavat keskeisen osan maatalouden osaamisjärjestelmää. Maatalousyrittäjät 

tarvitsevat koulutusta ja neuvontaa, nykyään myös aiempaa useammin mm. työnantajana toimimi-

seen.  

 Työnantajana toimiminen edellyttää osaamista mm. työnjohtamiseen, työvoiman hankkimiseen, 

työn organisointiin, työntekijöiden työtyytyväisyyteen ja motivointiin, hallintoon ja palkanlaskentaan 

liittyen.  

 

5.2 Maatalous- ja ympäristöalan muutosvoimat ja osaamistarpeet 
 

Pellervon taloustutkimuksen Leena Kerkelän selvityksessä on kartoitettu laadullisen ennakoinnin raport-

tien perusteella muutosvoimia, jotka muokkaavat osaamistarpeita maatalous- ja ympäristöalalla. Kuvas-

sa 2 on esitetty maatalous- ja ympäristöalaan vaikuttavat muutosvoimat ja niiden vaikutukset alojen 

osaamistarpeisiin.  

Selvityksessä on tarkasteltu lisäksi millaisia rajapintoja maatalous- ja ympäristöalalla syntyy muille koulu-

tusaloille. Rajapintoja on tarkasteltu muutosvoimittain ja ne on esitetty kuvassa 2 punaisissa laatikoissa.  
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Kuva 2: Maatalous- ja ympäristötalouden muutosvoimat, niiden osaamistarpeet ja rajapinnat muihin 

aloihin29 

                                                           
29

Lähde: Kerkelä, L. 2012. Maatalous- ja ympäristöalan muutosvoimat ja osaamistarpeet. Pellervon taloustutkimus PTT 
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Maatalous- ja ympäristöalaan sisältyvät maatilatalous, turkistarhaus, hevostalous, kalatalous, ympäris-

tönhoito, porotalous ja puutarhatalous. Yhtenevien koulutustarpeiden johtaminen muutosvoimien pe-

rusteella on mahdotonta, koska koulutuskenttä on laaja, ammatteja on useita ja toimintakentässä on 

sekä yrittäjiä että palkansaajia. Näiden alojen tärkein yhteinen tekijä on toimiminen uusiutuvien luon-

nonvarojen ympärillä.  

Selvityksen johtopäätökset on pohdittu yhdessä Maatalous- ja ympäristöalan koulutustoimikunnan 

kanssa. Johtopäätösten mukaan ympäristönäkökulmien merkitys tulee edelleen kasvamaan, maaseudun 

uudet elinkeinot syntyvät peruselinkeinojen ympärille, korkean tason osaaminen tulee osaksi maatalo-

us- ja ympäristöalaa, maaseudun elinvoimaisuus tarvitsee monipuolista yrittäjyyttä, elinvoimainen maa-

seutu tukee sukupuolten tasa-arvoa, ja maahanmuuttajia työllistämällä voidaan tukea elinvoimaista 

maaseutua.  

Ympäristöasiat korostuvat kaikissa tulevaisuutta määrittävissä skenaarioissa ja ekotehokkuus on poikki-

leikkaava teema kaikissa kuvatuissa muutosvoimissa. Ympäristönäkökulma tuleekin huomioida kaikilla 

koulutusasteilla sekä integroituna osaksi muuta substanssiosaamista että erillisenä ydinosaamisen alu-

eena.  

Maaseudun peruselinkeinot tulee säilyttää, mutta näiden rinnalle voidaan kehittää uusia elinkeinoja 

mm. energiantuotannon, metsätalouden, elintarvikkeiden tuotannon, kemianteollisuuden ja palveluiden 

aloilta.  

Maatalous- ja ympäristöalalla tarvitaan kilpailukyvyn ylläpitämiseksi substanssiosaamisen lisäksi tekno-

logiaosaamista, jonka merkittävyys on kasvanut tilakokojen kasvun seurauksena.  

Maaseudun elinvoimaisuus tarvitsee monipuolista yrittäjyyttä ja ammatteja. Elinvoimainen maaseutu ei 

tuota pelkästään ruokaa vaan saattaa keskittyä luonnonvarojen tuottamiseen ja ylläpitämiseen ja toimia 

esim. biotalouden generaattorina. Yrittäjyys on maatalous- ja ympäristöalalla keskeinen työllistymisen 

muoto. Yrittäjyyden tukeminen ja ylläpitäminen edellyttävät monialaista osaamista mm. liiketaloudesta, 

verkostoitumisesta ja riskienhallinnasta.  

Maaseudun tarjoamilla työpaikoilla voidaan myös tukea maahanmuuttajia integroitumaan Suomeen. 

Tulevaisuudessa vieraan työvoiman tarve tulee lisääntymään yksittäisillä maatiloilla ja muissa luonnon-

vara- ja ympäristöalan yrityksissä yrityskoon kasvun myötä. 

 

5.3 Kotimaista arvostetaan, ympäristötekoja kaivataan 
 

MTK, Maaseudun sivistysliitto ja Ajatuspaja e2 ovat tehneet Karina Jutilan toimesta tutkimuksen suoma-

laisten ruoka- ja maatalousasenteista. Tutkimus on toteutettu kirjekyselyllä, johon otokseksi valittiin 

väestötietojärjestelmästä edustava otos aikuisväestöstä. Kyselyyn vastasi 3 871 henkilöä.  
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Tutkimuksen tulokset 

Tutkimuksen tulokset on jaettu kuuteen osaan.  

1 Kotimainen ruoka 

2 Valvonta 

3 Ympäristöteot 

4 Geenimuuntelu 

5 Maataloustuet 

6 Luomuviljely 

Turvallista kotimaista ruokaa 

Tulokset osoittavat, että kotimaista ruokaa arvostetaan ja sitä pidetään turvallisena. Tutkimuksen mu-

kaan 91 % vastaajista on yksituumaisesti kotimaisen ruoantuotannon kannalla ja 79 % vastaajista pitää 

suomalaista ruokaa turvallisempana kuin EU:n ulkopuolelta tulevaa ruokaa. Ruoan turvallisuusnäkemys 

on jossain määrin sidoksissa ikään ja tulotasoon. Nuorten, opiskelijoiden ja alemman tulotason joukossa 

kotimaista ruokaa arvostetaan hieman vähemmän, mutta näissäkin ryhmissä arvostus on vahvistunut 

edelliseen kyselyyn verrattuna. 

Vastaajat pitävät kotimaisia juureksia (esim. porkkana, lanttu, peruna) ravintoarvoltaan parempina kuin 

valkoista riisiä ja pastaa. Vastaajat ovat myös sitä mieltä, että einesten ja valmisruoan alkuperämaa pi-

täisi merkitä nykyistä selvemmin. EU:n vaikutus maatalouteen herättää kritiikkiä: puolet vastaajista on 

arvioinut, että EU-jäsenyys ei ole vienyt suomalaista maataloutta hyvään suuntaan. Kriittisyys on vahvis-

tunut edellisestä kyselystä.  

Valvontaa tarvitaan 

Edelliseen kyselyyn verrattuna vastaajat ovat entistä vahvemmin sitä mieltä, että lääkkeiden ja hormo-

nien valvonta EU:ssa on tiukempaa verrattuna muuhun maailmaan. Vastaajien käsitykset ovat vahvistu-

neet myös siitä, että Suomessa maatalouden ympäristönormit ja eläinten hyvinvointiin liittyvät säädök-

set ovat tiukemmat kuin EU-maissa keskimäärin. Vastaajista liki kaksi kolmesta on myös sitä mieltä, että 

eläinkuljetukset tiloilta teurastamoihin pitäisi ottaa tiukempaan valvontaan koko EU:n alueella.  

Enemmän ympäristötekoja 

Vastaukset osoittavat, että suomalaisten on vaikeaa arvioida tarkemmin naudanlihantuotannon ympä-

ristökuormitusta tai eläinten olosuhteita. Näistä vastauksista viljelijöiden vastaukset erottuvat; heistä 77 

% pitää eläinten olosuhteita Suomessa parempina kuin muualla maailmassa.  

Ympäristöpainotus on vahvistunut ja näkemykset ovat lähentyneet toisiaan eri tuloryhmissä ja tarkastel-

taessa asiaa koulutuksen sekä asuinpaikan sijainnin ja koon mukaan. Esimerkiksi enemmistö suomalaisis-

ta arvioi, että ympäristönsuojelun pitäisi olla nykyistä vahvemmin maataloustuen saamisen ehto koko 

EU-alueella. Vastaajat ovat myös yksimielisempiä edelliseen kyselyyn verrattuna siitä, että maatalouden 

ravinnekierrätystä pitäisi kehittää edelleen, jotta ympäristöön kohdistuvat päästöt pienenisivät. Tässä 

kohdin viljelijöiden vastaukset erottuvat muista vastauksista; viljelijöistä 26 % vastustaa maatalouden 

ravinnekierrätyksen kehittämistä ja 32 % ei ole asiasta samaa eikä eri mieltä. Myönteisesti asiaan suh-
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tautuvien viljelijöiden osuus on pienentynyt. Muissa ryhmissä ei ole merkittävää kielteistä suhtautumista 

ravinnekierrätykseen.  

Geenimuuntelu arveluttaa 

Suomalaisten näkemykset geenimuuntelusta maailman ruokapulan ratkaisijana ovat pääosin kielteisiä. 

Kielteisesti asiaan suhtautuu enemmistö viljelijöistä (65 %), yrittäjistä (56 %), 55 - 64 vuotiaista (54 %) ja 

pienten kuntien asukkaista (56 %). Keskimääräistä enemmän samaa mieltä geenimuuntelun asemasta 

maailman ruokapulan ratkaisijana ovat nuoret (24 %), opiskelijat (24 %), suurituloiset (26 %) ja johtavas-

sa asemassa olevat (32 %).  

Enemmistö vastaajista suhtautuu myös geenimuuntelua hyödyntävään ruuantuotantoon epäillen. Vas-

taajista 58 % arvioi, että geenimuuntelua hyödyntävään ruuantuotantoon sisältyy enemmän riskejä kuin 

perinteiseen ruuantuotantoon.  

Maataloustuet hyväksytään 

Kyselyssä tiedusteltiin, miten maanviljelijöiden ansiotaso mielletään muihin palkansaajiin verrattuna; 

maanviljelijöiden ansiotaso Suomessa on korkeampi kuin palkansaajilla keskimäärin. Viljelijät olivat sel-

keästi yhteneväisin ammattiryhmä, joka oli eri mieltä asiasta (85 %). Käsitys on vahvistunut viljelijöiden 

keskuudessa edellisvuoden kyselyyn verrattuna (72 %). Johtavassa asemassa työskentelevät ovat vahvis-

taneet näkemystä edellisvuoteen verrattuna, että viljelijöiden ansiotaso on keskimääräistä korkeampi 

palkansaajiin verrattuna (29 %). Keskimäärin yli 40 % vastaajista valitsi neutraalin vastausvaihtoehdon. 

Vastauksista ilmeni myös, että suomalaisilla ei ole selkeää käsitystä viljelijöiden tulotasosta. Vastauksissa 

oli hajontaa myös, kun kysyttiin pitäisikö maanviljelijöiden saada nykyistä suurempi osuus elintarvikkei-

den hinnasta koko EU:n alueella. Viljelijöistä suurin osa on yhtä mieltä asiasta (77 %).  

Maataloustuki saa suomalaisilta hyväksyntää. Vastaajista 73 % arvioi, että maataloustukia tarvitaan, 

jotta viljelijät saavat toimeentulon työstään. Vastaajien näkemys asiasta on edelliseen kyselyyn verrat-

tuna vahvistunut.  

Maataloustukien vaikutus ruuan kuluttajahintoihin jakaa mielipiteitä. Vajaa kolmannes (30 %) arvioi, 

että maataloustukien ansiosta ruoka on edullisempaa kaupoissa, kolmannes (31 %) on eri mieltä asiasta 

ja runsas kolmannes (38 %) on valinnut neutraalin vastausvaihtoehdon tai on jättänyt vastaamatta. Tie-

don puute asiassa on arvioitu vaikuttavan vastaustulokseen.  

Luomu ja perheviljelmät myötätuulessa 

Kyselyn tulos osoitti, että enemmistö suomalaisista (62 %) on valmis maksamaan hieman enemmän 

suomalaisilla perheviljelmillä tuotetusta ruuasta kuin suurtiloilla tuotetusta ruuasta. Selkeimmin maksu-

halukkuutta on toimihenkilöillä (71 %) ja viljelijöillä (70 %). Tulotaso korreloituna koulutustason kanssa 

aiheuttaa vastauksiin hajontaa ja maksuvalmius kasvaa tulotason noustessa. Myös luomutuotteiden 

suosio on kasvanut hieman edelliseen kyselyyn verrattuna. Vastaajista 43 % aikoo valita entistä useam-

min luomutuotteita tulevaisuudessa, edellisenä vuonna vastaajista oli tätä mieltä 38 %. 

Vastaajat (76 %) ovat yhtä mieltä siitä, että lähiruoka on omassa kotimaakunnassa alueen omista raaka-

aineista valmistettua ruokaa, eikä yleisesti Suomessa tuotettua ruokaa.  
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5.4 Kestävän luonnonvaratalouden merkitys ammatilliseen tutkintorakenteeseen ja tut-

kintojen sisältöihin 
 

Kati Lundgrenin Savon koulutuskuntayhtymässä laatiman ja Opetushallituksen toimeksi antaman enna-

kointiselvityksen tavoitteena oli selvittää 

kestävän luonnonvaratalouden merkitystä osaamistarpeisiin yleisesti ja erityisesti 

luonnonvara- ja ympäristöalalla sekä lisäksi tunnistaa, millaisia tutkintojen kehittä-

mistarpeita tämä aiheuttaa. 

Lisäksi hankkeessa  

 muodostettiin kuvaus kestävästä luonnonvarataloudesta Opetushallituksen koulutustoimikuntien 

ennakointityössä hyödynnettäväksi,  

 hahmotettiin minkälaisia uusia osaamistarpeita kestävään luonnonvaratalouteen siirtyminen edellyt-

tää verrattuna nykyiseen luonnonvarojen käyttöön, 

 selvittää, miten luonnonvara- ja ympäristöalan ammatillisia tutkintoja tulisi kehittää (uudet sisällöt 

nykyisiin tutkintoihin, uudet tutkinnot) 

Selvitys toteutettiin tutustumalla alan kirjallisuuteen, järjestettiin kaksi asiantuntijatyöpajaa ja toteutet-

tiin sähköinen kysely. Luonnonvaratalouden tarkastelussa keskityttiin uusiutuviin luonnonvaroihin ja 

osaamistarpeet rajattiin keskittymään erityisesti ammatilliseen osaamiseen.  

Kuvaus kestävästä luonnonvarataloudesta 

Luonnonvaratalous sisältää kolme osa-aluetta vesitalous, mineraalitalous ja biotalous. Kestävä luonnon-

varatalous edellyttää myös kulutuksen sopeuttamista kestävälle tasolle.  

Selvityksessä esitetään kuvan 3 osoittamalla tavalla biotalouden, kestävän luonnonvaratalouden ja vih-

reän talouden suhdetta toisiinsa. Vihreä talous on laaja viitekehys kestävän kehityksen mukaiselle talou-

delliselle toiminnalle. Vihreä talous sisältää luonnonvaratalouden, joka perustuu elottomien (mm. vesi ja 

mineraalit) ja elollisten (mm. metsä, peltokasvillisuus) luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Bio-

talous keskittyy uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön ja ekosysteemien toimintakyvyn ylläpi-

tämiseen.  
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Kuva 3: Biotalous ja kestävä luonnonvaratalous osana vihreää taloutta30 

 

Luonnonvara-alan ja biotalouden tutkintojen kehittämistarve 

Kestävän luonnonvaratalouden ja biotalouden synnyttämiä yleisiä taitoja ja osaamistarpeita on enna-

kointiselvityksen tuloksena saatu mm. seuraavasti: 

 Ekologinen ja asiakaslähtöinen tuote- ja palvelusuunnittelu (Ecodesign), koko elinkaaren aikaisten 

vaikutusten huomioon ottaminen jo suunnitteluvaiheessa 

 Elinkaaritarkastelu taloudellisten ja ekologisten taseiden kautta (esim. bioenergian tuotannon talou-

dellinen ja ekologinen kestävyys ja kannattavuus) 

 Materiaalivirtojen hallinta ja kokonaisuuksien hallinta 

 Ekoteollisten järjestelmien suunnittelu, materiaalin ja energian sivuvirtojen hyödyntäminen toisissa 

tuotantoprosesseissa ja suljetut kierrot  

 ICT-osaaminen ja soveltaminen, esimerkiksi seurantatietojen ja muun ympäristöinformaation käsit-

tely, ekosysteemipalveluiden ja ainevirtojen mallintaminen  

 Laaja-alainen, kokonaisvaltainen ajattelu ja systeemitason tarkastelu  

 Logistiikan suunnittelu taloudellisesti ja ekologisesti tehokkaasti, jotta hajallaan olevien luonnonva-

rojen logistiikka saadaan optimoitua  

 Luonnon yhteys ihmisen hyvinvointiin, sosiaaliset ekosysteemipalvelut ja niiden tuottamat hyödyt 

ihmisille (esim. Green Care)  

 Säästäminen sekä taitona että asenteena, pelkkä resurssitehokkuus ei riitä, jos kulutus samaan ai-

kaan kasvaa. Täytyy pystyä kulutuksen absoluuttiseen vähentämiseen.  

 Ongelmanratkaisutaidot, ratkaisukeskeinen työote ja rohkeus kokeilla uusia ratkaisuja (nk. Kokeilu-

kulttuuri)  

                                                           
30

Lähde: Lundgren, K. 2013. Kestävän luonnonvaratalouden merkitys ammatilliseen tutkintorakenteeseen ja tutkintojen sisältöihin. Savon 

koulutuskuntayhtymä 
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 Biotaloudessa tarvitaan monialaista yhteistyötä ja eri alojen asiantuntijoiden/toimijoiden on kyettä-

vä löytämään yhdessä kokonaisvaltaisesti kestäviä ratkaisuja. Tämä edellyttää mm. ”poikkitieteellistä 

kielitaitoa” ja hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. 

 Eettinen osaaminen ja tarkastelu, sekä paikallisella, alueellisella että globaalilla tasolla (esim. olisiko 
Suomessa eettistä tuottaa energiakasveja pelloilla, jos maailmalla vallitsee ruokapula).  
 

Yllä kuvatut osaamistarpeet ja taidot heijastuvat laajasti eri toimialoille ja asettavat vaatimuksia eri kou-

lutusaloille. Eri aloilla tarvitaan osaamista kestävän luonnonvaratalouden ja biotalouden perusteista. 

Tällaista osaamista on mm. luonnonvarojen kestävä käyttö, ekosysteemipalveluiden turvaaminen ja 

kestävä materiaalikierto. Tärkeää on myös tunnistaa eri alojen mahdollisuudet kestävien ratkaisujen 

edistämisessä.  

Osaamistarpeet kestävään luonnonvaratalouteen ja biotalouteen siirryttäessä 

Selvityksessä selvitettiin kyselyn avulla osaamistarpeita kestävään luonnonvara-alaan ja biotalouteen 

siirryttäessä. Osaamistarpeita tunnistettiin neljässä eri kategoriassa, jotka on esitetty kuvassa 4.  

 

Kuva 4: Luonnonvara-alaan ja biotalouteen siirtymisen osaamistarpeet eri kategorioittain31 

Biotalous luo uutta osaamista luonnonvara- ja ympäristöalalle. Biotalouden osaaminen edellyttää muu-

toksia koulutuksen sisältöihin. Muutokset sisältävät mm. biotalouden perusteiden ymmärtämistä, mo-

nialaisen opetuksen kehittämistä sekä liiketoimintaosaamista ja yrittäjyyden edistämistä. Suurin koulu-

tuksen päivittämistarve kohdistuu olemassa olevien ammattien täydentämiseen ja osaamisten uudenlai-

seen yhdistelemiseen, erityisesti ympäristönäkökulmien ns. ”vihertämisen” sisällyttämisessä alan osaa-

miseen. Kokonaan uusien ammattien ja osaamisalojen tarve on vähäinen. Kuvassa 5 on esitetty toimi-

                                                           
31

Lähde: Lundgren, K. 2013. Kestävän luonnonvaratalouden merkitys ammatilliseen tutkintorakenteeseen ja tutkintojen sisältöihin. Savon 

koulutuskuntayhtymä. 
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alaan vaikuttavat muutosvoimat, toimialakohtaisia osaamistarpeita siirryttäessä kestävään luonnonvara-

alaan ja ehdotetut uudet koulutukset.  

 

Kuva 5: Osaamisalat toimialoittain ja niihin ehdotetut tutkinnot32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 6: Biotalousosaamisen integrointi luonnonvara-alan tutkintoihin; Eeva Hellströmin esityksestä ”Bio-

talous edellyttää ajattelun kuperkeikkoja” 7.6.201333 

                                                           
32

Lähde: Lundgren, K. 2013. Kestävän luonnonvaratalouden merkitys ammatilliseen tutkintorakenteeseen ja tutkintojen sisältöihin. Savon 

koulutuskuntayhtymä 
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Kuvassa 6 on esitetty, miten biotalousosaaminen voidaan integroida luonnonvara-alan tutkintoihin eri 

toimialojen näkökulmasta tai biotalousosaaminen voidaan ottaa luonnonvara-alan yhteiseksi osaamis-

perustaksi. 

 

5.5 Viljaketjun tulevaisuuskuva ja alustavat osaamiskvalifikaatiot 

 
Taina Suontaman, Jari Hautamäen ja Samuli Leveälahden viljaketjun tulevaisuuskuvaa ja osaamistarpeita 

selvittävässä Lahden ammattikorkeakoulun projektissa tavoitteena oli ennakoida viljaketjun pitkän aika-

välin (10-15v) osaamistarpeita. Selvityksen lähtökohtana oli ennakoida megatrendien aiheuttamien 

muutoksien vaikutusta viljaketjuun. 

Projekti on toteutettu asiantuntijahaastatteluilla, joissa on käytetty kaksivaiheista Delfoi-tutkimusta. 

Lisäksi projektissa on pidetty neljä tulevaisuustyöpajaa ja tehty sosiaalisen median monitorointi. Moni-

toroinnissa on seurattu mm. blogeissa käytyjä kuluttajien välisiä keskusteluja.  

Viljaketju muodostuu viljan alkutuotannosta sekä viljan tuotannosta eri muodoissa. Viljaketjun eri ele-

mentit on kuvattu kuvassa 7.  

 

Kuva 7: Viljaketju34 

 

 

                                                                                                                                                                                           
33

Lähde: Lundgren, K. 2013. Kestävän luonnonvaratalouden merkitys ammatilliseen tutkintorakenteeseen ja tutkintojen sisältöihin. Savon 

koulutuskuntayhtymä 
34

Lähde: Suontama, T., Hautamäki, J., Leveälahti, S. 2011. Viljaklusterin tulevaisuuskuva ja alustavat osaamiskvalifikaatiot. Hämeen ammatti-

korkeakoulu 
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Viljaketjun alkutuotantoa ovat viljan tuotanto, jonka tuloksena syntyy viljan tarjonta. Viljaketjuun sisäl-

tyy merkittävää logistista toimintaa: viljaa myydään eri viljaketjun teollisuuden segmenteille, joita ovat 

leipomot, lihateollisuus, kananmunien tuotanto, meijeriteollisuus, panimot ja alkoholin tuotanto.  

Projektin tulokset 

Kansallisessa viljastrategiassa on linjattu kotimaisten viljatuotteiden vahvan aseman säilyttäminen koti-

maan markkinoilla ja kilpailukyvyn parantaminen vientimarkkinoilla. Ennakointityössä onkin esitetty, 

että kotimaista ja paikallista ruokatuotantoa ja –palvelua kannattavat ovat merkittävin tulevaisuuden 

kuluttajajoukko. 

Vilja-alalla ei ole tällä hetkellä kansainvälisiä suuryrityksiä tai maailmanlaajuisesti tunnettuja tuotemerk-

kejä, joiden varaan alan menestys voitaisiin rakentaa. Tulevaisuuden viljaketjun skenaarioissa on esitet-

ty, että viljaketjun liiketoimintaympäristö polarisoituu, jonka seurauksena syntyisi suuria kansainvälisty-

viä maatiloja ja yrityksiä sekä paikallisia maatiloja ja yrityksiä. 

Vuonna 2005 linjattujen tavoitteiden mukaan painotetaan elintarviketeollisuudessa kuluttajien odotuk-

sia (Valtioneuvoston maatalouspoliittinen selonteko, 2005). Kuluttajalähtöisyys on lisääntynyt ja ”pellol-

ta pöytään” slogania on käännetty kuluttajalähtöisemmäksi ”pöydältä pellolle” –sloganiksi. Uusi käsite 

on esiintynyt jo vuonna 2008 ja mm. MIRHAMI 2030 –hankkeen (Mitä ruoaksi huomenna?) tutkijat ovat 

pitäneet käsitettä todennäköisenä ja jossain määrin myös toivottavana kehityksenä. 

Tuotekehitys ja tutkimus ovat merkittävässä asemassa viljaketjun yritysten toiminnassa. Kulutuskäyttäy-

tyminen muuttuu yhä tietoisemmaksi tiedonhakumenetelmien helpottuessa ja arkipäiväistyessä, eetti-

set arvot voimistuvat ja yksilöllisyyden lisääntyessä kulutus pirstaloituu.  

Elintarviketuotannon ohjaava voima ja haaste on kulutuskäyttäytymisen muuttuminen. Alla on listattu 

megatrendejä ja kuluttajan käyttäytymistapoja, jotka korostuvat tulevaisuudessa: 

Teknologia 

 Käytetään eri tekniikoita ja apuvälineitä tiedon hakemiseen ja tuottamiseen 

 Käytetään sovelluksia, joista saadaan tietoa ja tehdään elintarvikkeisiin liittyviä valintoja 

 Vertaillaan tuotteita ja hankitaan iso osa nettikaupasta 

Lisääntynyt vapaa-aika 

 Haetaan elämyksiä kuluttamiseen isoista vähittäiskaupan keskittymistä 

 Panostetaan ruoanlaittoon ja syömiseen viikonloppuisin ja haetaan sitä kautta uusia elämyksiä 

Kansainvälisyyden arkipäiväistyminen 

 Liitetään kansainvälisiä vaikutteita kotimaiseen ruokaan 
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Varallisuuden polarisoituminen 

 Vauraampana kuluttajana pidetään yhä tärkeämpänä yksilöllisiä ja korkealaatuisia imagotuotteita 

 Huonoimmin toimeentulevana kuluttajana ainoa ostopäätökseen vaikuttava tekijä on alhainen hinta 

ja sen seurauksena tuetaan globaalien ketjujen ns. ”bulkkituotteita” 

 Sopeutetaan kulutus omaan elämään 

Kotitalouksien koon pieneneminen 

 Suositaan yksilöllistä kulutusta ja valintoja myös perheen sisällä, tämä näkyy mm. erikokoisten pak-

kauskokojen tarjonnassa 

Ilmastonmuutoksen vahvistuminen ja ympäristöjen kuormituksen kasvaminen 

 Suositaan uusiutuvia ja ekologisesti kestäviä pakkauksia 

 Suositaan kotimaista, mutta myös ulkomaista jos valmistusprosessi ja eettisyys vakuuttaa kuluttajan 

 Suositaan eettisesti tuotettuja, säilytettyjä, kuljetettuja ja valmistettuja elintarvikkeita, myös koulu- 

ja sairaalaruokailussa sekä ravintolaruokailussa 

 Pidetään hintaa tärkeänä ostopäätöksen kriteerinä, mutta arvostetaan vastuullisuutta 

 Ostetaan elintarvikkeita myös maatilojen suoramyynneistä ja toreilta 

Turvattomuuden lisääntyminen 

 Pyydetään neuvontaa ja ohjausta ja vaaditaan henkilökohtaista palvelua, sekä annetaan ja saadaan 

tietoa ja palautetta muilta kuluttajilta 

 Seurataan omaa terveydentilaa aktiivisesti ja mukautetaan ruokavaliota sen mukaan 

 Arvostetaan ravitsemukseen ja terveyteen liittyviä innovaatioita 

 Ollaan valmiita maksamaan mm. terveysvaikutteisia innovaatiota sisältävistä tuotteista korkeampaa 

hintaa 

Muita muutoksia aiheuttavia megatrendejä ovat verkostoimisen yleistyminen, väestön kasvu ja ikään-

tyminen ja kaupungistuminen.  

Projektin tuloksena syntyivät viljaketjun tulevaisuuden kuvat (skenaariot) kaikille viljaketjun osille. Tässä 

taustaselvityksessä kuvataan tarkemmin viljaketjun osa-alueista viljan tuotannon ja viljateollisuuden 

tulevaisuuden kuvat.  
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Kuva 8: Viljan tuotannon tulevaisuuskuva35 

 

 

Kuva 9: Viljateollisuuden tulevaisuuskuva36 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35

Lähde: Suontama, T., Hautamäki, J., Leveälahti, S. 2011. Viljaklusterin tulevaisuuskuva ja alustavat osaamiskvalifikaatiot. Hämeen ammatti-

korkeakoulu 
36

Lähde: Suontama, T., Hautamäki, J., Leveälahti, S. 2011. Viljaklusterin tulevaisuuskuva ja alustavat osaamiskvalifikaatiot. Hämeen ammatti-

korkeakoulu 
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5.6 Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Suomen maakunnissa 

 
Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset ja käytön edistäminen julkisissa ammattikeittiöissä oli Helsingin 

Yliopiston Ruralia instituutin (Leena Viitaharju, Susanna Määttä, Outi Hakala ja Hannu Törmä) toteutta-

ma hanke, jonka tavoitteena oli selvittää: 

missä määrin yhtäältä suomalaiset elintarvikealan yritykset ja toisaalta julkiset am-

mattikeittiöt käyttävät paikallisia raaka-aineita. 

Hankkeen päällimmäisenä tarkoituksena oli lisätä ymmärrystä lähiruoan tuotannon vaikutuksista kunti-
en elinkeinoelämään. Hanke toteutettiin lomakekyselyillä. Aluetaloudelliset laskelmat on tehty Ruralia 
instituutin alueellisella RegFin laskentamallilla.  
 
Lähiruoalle ei ole virallista määritelmää, mutta sitä pidetään yleisenä nimenä ruoalle, jonka tuotannossa 

käytetään oman alueen raaka-aineita ja tuotantopanoksia ja jota kulutetaan omalla alueella. Lähiruoka 

on ominaisuuksiltaan tuoretta ja helposti jäljitettävää ja sen kulutuksessa vuodenaikojen sesongit tule-

vat selkeästi esiin. Lähiruoan tuotanto ja kulutus mahdollistaa paikallisen ruokakulttuurin säilymisen. 

Yleisesti lähiruokaa pidetään eettisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti ruokatuotannon kestävänä kehityk-

senä. Globalisaation kehitys on tuonut kotimaiseen elintarviketeollisuuteen ulkomaisia toimijoita, mutta 

lähiruoan tuotanto ja kulutus ovat tämän kehityksen kotimainen vastavoima. Lähiruoka onkin noussut 

merkittävään asemaan kansallisessa ruokastrategiassa. Eduskuntaan perustettiin vuonna 2012 lähiruo-

katyöryhmä, joka on mm. laatinut kuntien käyttöön valtuustoaloitepohjan lähiruoan puolesta. Lähiruoan 

kehityksestä on esitetty erilaisia arvioita, joiden mukaan mm. lähiruoan ennakoidaan lähitulevaisuudes-

sa kasvavan kolminkertaisesti ja toisaalta taas kasvua vaikeuttavia tekijöitä on sen verran, että ne hidas-

tavat kasvua. Tällaisia kasvua vaikeuttavia tekijöitä on kerrottu olevan mm. yritysten pieni koko sekä 

pula markkinointiosaamisesta että kuluttajien tuntemuksesta.  

Hankkeen tulokset 

Kyselyn tuloksena syntyneet johtopäätökset: 

 Elintarvikealan yritykset ostavat omasta maakunnasta keskimäärin 23 % alkutuotannon raaka-
aineista, kun taas julkiset ammattikeittiöt käyttävät keskimäärin 15 % oman maakunnan raaka-
aineita.  

 Elintarvikealan yritykset ostavat noin 50 % raaka-aineista muualta Suomesta, kun taas julkiset am-
mattikeittiöt noin 65 %.  

 Elintarvikealan yritykset hankkivat noin 25 % raaka-aineista ulkomailta, kun taas julkiset ammatti-
keittiöt noin 20 %.  

 Molempien toimijoiden kohdalla omasta maakunnasta hankittavien tuotteiden osuus vaihtelee suu-
resti eri maakuntien välillä 
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 Elintarvikealan yrityksistä eniten omasta maakunnasta raaka-aineita hankkivat Kainuussa ja Ahve-
nanmaalla toimivat yritykset. Näillä alueilla raaka-aineista noin 65 % hankitaan omasta maakunnas-
ta. Vähiten raaka-aineita hankitaan omasta maakunnasta Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa, joissa 
oman maakunnan raaka-aineiden osuus on noin 10 %.  

 Elintarvikealan yritysten kohdalla hedelmät, kasvikset ja marjat ovat suurin raaka-aineiden alatuote-
ryhmä, jota ostetaan omasta maakunnasta. Julkisissa ammattikeittiöissä yleisimmin omasta maa-
kunnasta ostettiin leipää ja leipomotuotteita, kasviksia, marjoja sekä maito- ja lihatuotteita.  

 Kasvi-, eläinöljyjä ja –rasvoja valmistavissa yrityksissä raaka-aineostojen osuus omasta maakunnasta 
on pienin.  

 Juomia, leipomotuotteita ja muita elintarvikkeita valmistavissa yrityksissä pieni osuus raaka-aineista 
ostetaan oman maakunnan sisältä.  

 Tuontiraaka-aineiden osuus on merkittävin juomia sekä leipomotuotteita valmistavissa yrityksissä, 
joissa yli puolet raaka-aineista hankintaan ulkomailta. 
 

Laskelmien tuloksena syntyneet johtopäätökset 

Ruralia-instituutin tekemän selvityksen perusteella voidaan todeta, että lähiruoan käytön lisääntyminen 

tulevaisuudessa johtaa toteutuessaan merkittävään talouden ja työllisyyden kasvuun maakunnissa. 

Kaikkien toimijoiden tulisi ymmärtää lähiruoan käytöstä aiheutuvat positiiviset aluetaloudelliset vaiku-

tukset. 

 

5.7 Elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeet 

 
Anna Kilpelän elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeet oli Helsingin yliopiston maatalous-

metsätieteellisen tiedekunnan taloustieteen laitoksella tehty pro gradu –tutkimus, jonka toimeksianta-

jana oli Opetushallituksen elintarvikealan koulutustoimikunta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, 

mitkä ovat elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeet. Tutkimuksessa selvitettiin lisäksi  

 mitkä ovat erityisesti leipomo-, liha- ja meijerialan tulevaisuuden osaamistarpeet 

 onko tunnistettavissa sellaisia elintarvikealan osia, joiden osaamistarpeita ei ole ennakoitu tai joiden 

ennakoinnissa tarvitaan täydennystä 

 onko elintarvikealalla tulevaisuudessa tarvetta kokonaan uusille osaamisalueille 

 mitkä osaamistarpeet korostuvat elintarvikealan pk-yrityksissä 

 mitkä ovat elintarvikealan tulevaisuuden rajapinnat ja miten ne vaikuttavat osaamistarpeisiin 

Tutkimuksen tuloksena esitetyt osaamistarpeet kattavat kaikki elintarvikealan henkilöstöryhmät ja kou-

lutustasojen osaamistarpeet. 

Tutkimusmenetelmänä käytettiin laadullista sisällönanalyysia ja asiantuntija-arviota. Laadullinen sisäl-

lönanalyysi koostui ajankohtaisista elintarvikealan raporteista, tutkimuksista ja viranomaislinjauksista 

sekä yleisistä osaamistarpeita ennakoivista aineistoista. Sisällönanalyysin tuloksia ja niiden suhteellista 

merkitystä elintarvikealalla arvioitiin kahdessa asiantuntijaraadissa.  
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Tutkimuksen keskeiset tulokset 

Tutkimuksessa on jaettu osaamistarpeet kuuteen luokkaan, joita ovat yleistaidot ja –tiedot, tutkimus- ja 

kehitysosaaminen, liiketoimintaosaaminen, asiakassuhteiden hallinta ja työyhteisöosaaminen, henkilö-

kohtaiset ominaisuudet sekä elintarvikkeisiin liittyvä erityisosaaminen.  

Kuvassa 10 on listattu tutkimuksen tuloksena syntyneet osaamistarpeet luokittain. Tässä taustaselvityk-

sessä on käyty tarkemmin läpi tutkimustuloksena syntyneet korostuneet osaamistarpeet ja niiden taus-

talla vaikuttavat tekijät ja muutokset toimintaympäristössä.  

 

Kuva 10: Tutkimuksen tuloksena syntyneet elintarvikealan osaamistarpeet alaluokittain37 

 

Yleistiedot ja –taidot 

Yleistiedot ja -taidot sisältää kahdeksan erilaista osaamistarvetta, joista muita enemmän korostuneita 

osaamistarpeita on kolme: vastuullisuus- ja ympäristöosaaminen, teknologinen osaaminen sekä tieto- ja 

viestintätekniikan (ICT) osaaminen.  

Kestävä kehitys on yksi tulevaisuuden megatrendeistä ja vastuullisilla toimintatavoilla yrityksissä on 

mahdollista luoda kilpailuetua. Vastuullisuuteen liittyvää osaamista on mm. yleinen ymmärrys vastuulli-

suudesta; kyky kehittää vastuullisia tuotantotapoja ja hyötyä vastuullisuudesta taloudellisesti. Vastuulli-

suuden ulottuvuuksia on erityisesti ympäristönäkökulma, johon liittyy sekä erityis- että yleisosaamista. 

                                                           
37

Lähde: Kilpelä, A. 2013. Elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeet. Helsingin yliopisto, maatalous- ja metsätieteellinen tiedekunta 
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Teknologian uskotaan olevan yksi tärkeimmistä tulevaisuuden osaamistarpeita muokkaavista tekijöistä. 

Suuret elintarvikeyritykset ovat teknologisen kehityksen edelläkävijöitä. Ne tehostavat tuotantoaan mm. 

automaattisilla valmistus- ja pakkauslinjoilla. Teknologia kehittyy koko ajan ja erityisesti elintarvikealalla 

tämä näkyy automatisointina. Automatisointi edellyttää elintarvikealalla mm. osaamista prosessiohjauk-

sesta ja käynnissä pidosta sekä huolto- ja kunnossapidosta.  

Geeni- ja nanoteknologia tulevat vaikuttamaan elintarvikealan tulevaisuuteen, ja niihin liittyvää erityis-

osaamista tarvitaan.  

Tietoteknisen osaamisen tarve lisääntyy. Digitaalisuus yhdistää suuria tietomääriä, ja tästä tietomäärästä 

kehitetään toiminnanohjaus- ja seurantajärjestelmiä. Elintarvikealalla yllä mainittu automatisointi sekä 

näiden järjestelmien hallinta lisää ICT-osaamisen tarvetta. 

Tutkimus- ja kehitysosaaminen 

Tutkimus- ja kehitysosaaminen sisältää kolme osaamistarvetta, joista muita enemmän korostuneita 

osaamistarpeita on kaksi: tutkimus- ja tuotekehitysosaaminen sekä innovatiivisuus ja luovuus.  

Tuotekehitys on suomalaisen elintarvikealan vahvuus, mutta siihen tulee tulevaisuudessa panostaa en-

tistä enemmän. Elintarvikealan uudistumiskyky perustuu tutkimus- ja kehitystyölle. Uusien tuotteiden 

kehittämisellä on mahdollista mm. pk-yrityksissä kasvattaa liikevaihtoa. Suomalaisen elintarviketeolli-

suuden panostus tutkimukseen ja kehitykseen on prosentuaalisesti Euroopan kärkitasoa, mutta euro-

määräisesti summat ovat pienessä maassa vaatimattomia. Tutkimus- ja kehitystyö vaatii asiantuntemus-

ta, elintarviketeknologista osaamista ja ravitsemusosaamista.  

Innovaatiota tarvitaan toimintojen kehittämiseksi ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Innovatiivisuus voi 

olla menestystekijä, erityisesti pienyrityksissä. Tulevaisuudessa innovatiivisuutta tarvitaan erityisesti 

bioteknologiaa, nutrigenomiikkaa ja bionanoteknologiaa soveltavassa tuote- ja prosessikehityksessä. 

Innovaatiokyky ei yksin riitä innovaatioiden syntymiseen vaan tämä edellyttää innovaatiokyvyn yhdistä-

mistä liiketoiminnan, markkinoinnin ja kuluttajakäyttäytymisen osaamiseen, taitoa hyödyntää tietoa 

muilta aloilta sekä jatkuvaa osaamisen kehittämistä.  

Liiketoimintaosaaminen 

Liiketoimintaosaaminen sisältää kuusi osaamistarvetta, joista muita enemmän korostuneita osaamistar-

peita on kolme: kansainvälisyysosaaminen, logistiikka-, hankinta- ja jakeluosaaminen sekä myynti-, 

markkinointi- ja talousosaaminen.  

Kansainvälistyminen nähdään tulevaisuuden muutosvoimista vahvimpana. Ruoan kulutuksen määrä 

Suomen kotimarkkinoilla ei enää kasva, joten kasvua haetaan ulkomailta. Yritykset voivat kansainvälistyä 

mm. viennillä, ulkomaisella omistuksella, yritysostoilla ja ulkomaisilla sijoituksilla. Suomen olosuhteissa 

kannattavia vientituotteita ovat korkean jalostusasteen erikoistuotteet. Suomessa tuotetut alhaisen 

jalostusasteen tuotteet ovat tuotantokustannuksiltaan kalliita, eivätkä tämän vuoksi menesty kansainvä-

lisillä markkinoilla. Toisaalta kansainvälisyys nähdään myös uhkana erityisesti elintarviketurvallisuusnä-

kökulmasta ja hintakilpailun näkökulmasta.  

Kansainvälistyminen edellyttää mm. eri markkina-alueiden, kulttuurien ja toimintatapojen, kansainväli-

sen kaupan, lakien ja kauppapolitiikan tuntemusta. Lisäksi tarvitaan ulkomaalaisten viranomaisten kans-
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sa toimimista, verkostoitumista, etabloitumisen osaamista, kansainvälisen hankinnan osaamista, vien-

tiosaamista ja kielitaitoa. 

Logistiikan merkitys kasvaa tulevaisuudessa mm. verkostoitumisen, kansainvälistymisen, kuluttajien 

vaatimuksien (erityisesti tuoreus ja luonnonmukaisuus), toimitusaikavaatimusten, kysynnän nopeiden 

muutosten ja tuotekehityksen nopeutumisen seurauksena. Elintarviketeollisuuden logistiikka kehittyy ja 

sen kehittämiseen käytetään kehittyvää teknologiaa; luodaan internet-pohjaisia tilausjärjestelmiä, kehi-

tetään robotiikkaa ja tiedonohjausta. Tilausten käsittely kehittyy esimerkiksi varasto-ohjautuvista järjes-

telmistä tilausohjautuvaan ketjuohjaukseen. Paikallisten toimijoiden kannalta jakelujärjestelmiä tulee 

kehittää, tähän liittyy myös lähiruoan kysynnän suosio. Logistiikan kehittyminen vaatii rinnalleen uuden-

laista logistiikkaosaamista sekä nopeiden ja lyhyiden toimitusketjujen ymmärtämistä sekä entistä 

enemmän tietotekniikkaosaamista ja valmiutta käyttää uutta teknologiaa.  

Erityisesti pk-yritykset näkevät, että myynnin ja markkinoinnin lisääminen on yksi tulevaisuuden tär-

keimmistä kasvukeinoista. Tutkimuksessa tuotiin esiin myös tuotemerkkien merkityksen kasvaminen 

kuluttajien valintaperusteena osin kansainvälistymisen seurauksena.  

Talousosaamiselle on tarvetta erityisesti pk-yrityksissä, joissa on havaittu olevan epätasapainoista pää-

omarakennetta, alhaista työn ja pääoman tuottavuutta sekä korkeita yksikkökustannuksia.  

Tutkimuksessa korostetaan kokonaisvaltaista myynti- ja markkinointikeinojen hallintaa. Kehittämistar-

peita on mm. ketjuohjauksessa, neuvottelutaidoissa, Internet-markkinoinnissa, kansainvälisessä markki-

noinnissa, brändäyksessä ja tuotemerkkien johtamisessa. Talousosaamisesta tutkimuksessa mainitaan 

mm. kirjanpito, katelaskenta ja hinnoittelu, talousohjelmien käyttö, rahoitusmuotojen tunteminen sekä 

kyky asettaa selkeitä mitattavia tavoitteita. 

Asiakassuhteinen hallinta ja työyhteisöosaaminen 

Asiakassuhteiden hallinta ja työyhteisöosaaminen sisältää kolme osaamistarvetta, joista muita enem-

män korostuneita osaamistarpeita on yksi: Kuluttajakäyttäytymisen ja toimintaympäristön tuntemus. 

Kuluttajien tuntemus ja asiakaslähtöisen ajattelun merkitys liiketoiminnassa ja tuotannossa kasvaa enti-

sestään. Kulutuskäyttäytyminen yksilöllistyy ja tuottajien tulee pyrkiä vastaamaan tuotteillaan kuluttaji-

en yksilöllisiin tarpeisiin. Megatrendit vaikuttavat kulutuskäyttäytymisen muutokseen, mutta niiden 

ohella tarvitaan kulutuskäyttäytymisen ennakoimiseksi uudenlaisia lähestymistapoja. Tuottajien tulee 

keksiä lähestymistapoja, joilla pystytään ennakoimaan mm. millaisia mielikuvia tuotteet herättävät. Ku-

luttajat pyrkivät luomaan uudenlaista yhteisöllisyyttä esimerkiksi virtuaaliyhteisöissä, joiden avulla voi-

daan tunnistaa kuluttajakäyttäytymistä.  

Kuluttajakäyttäytyminen edellyttää sekä menetelmäosaamista että taitoa analysoida tiedon merkitystä 

omalle liiketoiminnalle.  

Henkilökohtaiset ominaisuudet 

Henkilökohtaiset ominaisuudet sisältävät seitsemän osaamistarvetta, joista muita enemmän korostunei-

ta osaamistarpeita on kaksi: verkosto-, yhteistyö- ja vuorovaikutusosaaminen, muutoskyky, joustavuus ja 

elinikäisen oppimisen taito.  
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Verkostoituminen on kuvattu tutkimuksessa elintarvikeyritysten tulevaisuuden elinehdoksi ja tärkeäksi 

kilpailueduksi. Esimerkiksi lähiruokatoimijat ovat jo aktiivisesti verkostoituneet yhteismarkkinoilla ja 

vähittäiskaupan toimijoiden kanssa. Verkostoituminen näkyy mm. hankintayhteistyönä, logistiikassa ja 

markkinoinnissa. Verkosto-osaamiseen liittyy taito hankkia ja käyttää tietoa, taito löytää oikeat henkilöt 

sekä kyky oppia muilta. Verkostoituminen edellyttää yksilö- ja ryhmätyötaitoja.  

Muutokset nopeutuvat, jonka seurauksena muutoskyvykkyys korostuu tulevaisuuden liiketoiminnassa ja 

se edellyttää sekä yrityksiltä että yksilöiltä joustavuutta ja halua ottaa vastaan uusia tehtäviä ja vastuu-

alueita. Myös elintarvikealalla muutoksiin tulee reagoida entistä nopeammin. Kasvavat lähialueen mark-

kinat vaativat esimerkiksi muutoskykyä ja joustavuutta myydä entistä enemmän tuotteita suoraan kulut-

tajille. Työ irtaantuu rutiineista, jonka seurauksena tarvitaan jatkuvaa oppimista sekä yksilö- että organi-

saatiotasolla.  

Elintarvikkeisiin liittyvä erityisosaaminen 

Elintarvikkeisiin liittyvä erityisosaaminen sisältää seitsemän osaamistarvetta, joista muita enemmän 

korostuneita osaamistarpeita on kaksi: terveys- ja ravitsemusosaaminen, turvallisuus- ja hygieniaosaa-

minen sekä riskienhallinnan osaaminen.  

Tutkimuksessa viitattiin, että elintarvikealan visiona on: 

Suomesta tulee Euroopan johtava terveellisen, terveyttä edistävän ja turvallisen ruo-

an tuottaja.  

Kuluttajille tulevaisuudessa entistä tärkeämpiä elintarvikkeisiin kohdistuneita asioita ovat mm. terveelli-

syys, ravitsemuksellisuus, sairauksien ennaltaehkäisy ja hyvinvointi. Terveellisyys on kansainvälinen ku-

luttajatrendi ja terveysvaikutteisten elintarvikkeiden kulutus on kasvussa. Oikeanlaisilla elintarvikkeilla 

pystytään hallitsemaan monia elintasosairauksia. Terveelliseen elämäntyyliin liittyy myös elinympäris-

töstä huolehtiminen, joka näkyy mm. lähiruoan suosimisena. Ravitsemus- ja ympäristökysymysten yhtä-

aikainen tarkastelu on tulevaisuudessa tärkeää.  

Tutkimuksessa esitetään, että suomalainen elintarviketuotanto on jo hyvin osallisena terveellisen ruoan 

tutkimuksessa sekä tuotekehittelyssä. Suomalainen elintarvike- ja ravitsemustutkimus on tietyillä alueilla 

kansainvälistä huippua. Tulevaisuudessa terveysvaikutteisten elintarvikkeiden kaupallistaminen vaatinee 

kuitenkin merkittävää kansainvälistymistä, joka toisaalta vientinä toteutettuna edellyttää kumppanuus-

suhteiden löytymistä markkinointiin ja tuotekehittelyyn. Uusien tuotteiden kehittäminen taas vaatii 

verkostoitumista tutkimus- ja koulutussektorille.  

Ravitsemuksellisia haasteita ovat mm. nuorten ruokailutottumukset, kiireisten ihmisten elämän helpot-

taminen tuomalla terveelliset vaihtoehdot helpommin saataville sekä ikääntyvien tasapainoisen ravit-

semuksen varmistaminen. Elintarvike- ja juomateollisuuden tulee vastata tähän haasteeseen kehittämäl-

lä ravitsemuksellisia tuotteita. Elintarvikealan toimijoilla on ravitsemusvastuu, joka tulisi tutkimuksen 

mukaan ottaa huomioon sekä strategisessa suunnittelussa että tuoteinformaatiossa.  
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Tutkimuksessa esitetään, että elintarvikekehityksessä tulisi hyödyntää enemmän bioteknologiaa sekä 

terveys- ja lääketieteellistä osaamista. Elintarviketeollisuus tarvitsee asiantuntijoita viestimään kuluttajil-

le ravitsemuksesta. Ravitsemusosaamiseen liittyy myös erikoisruokavalio-osaaminen, joka erityisesti 

edellyttää tutkimus- ja kehitysosaamista. Erityisruokavaliotuotteet ovat lisäarvoa tuottavia tuotteita, 

joilla on mahdollisuus saavuttaa kannattavaa kasvua ja lisätä vientiä.  

Terveyteen ja ravitsemukseen liittyvät osaamistarpeet kohdistuvat mm.: 

 Bioteknologiaan 

 Terveys- ja lääketieteeseen 

 Terveysvaikutteisten tuotteiden kehittämiseen 

 Tuotteiden kaupallistamiseen ja vientiin 

 Erityisruokavalioihin 

 Ravitsemusviestintään 

Ruoan turvallisuus on Suomen elintarviketutkimusstrategian yksi pääpainopisteistä. Tuotteiden turvalli-

suus on yritysten kilpailuedun kannalta tärkeä tekijä. Tuoteturvallisuus kehittää omalta osaltaan elintar-

vikealan imagoa. Suomessa ruokaturvallisuus on korkealla tasolla ja suomalaiset kuluttajat luottavat 

elintarvikkeiden turvallisuuteen. Suomalaisella ruokaturvallisuudella on mahdollista synnyttää kansain-

välistä kilpailuetua. 

Elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyy myös riskejä ja uhkatekijöitä. Tutkimuksessa esitetään, että turval-

lisuusriskit myös lisääntyvät tulevaisuudessa ja uhkatekijät muuttuvat ja leviävät yhä nopeammin. Tur-

vallisuusriskejä aiheuttavat mm. ilmastonmuutos, kasvi- ja eläintautien lisääntyminen, muuttoliike, kas-

vava matkailu, tuontituotteiden lisääntyminen ja uusien teknologioiden käyttöönotto. Uhkatekijöitä 

aiheuttavat mm. elintarvikeväärennöksien lisääntyminen ja mikrolääkeresistenssi.  

Elintarvikehygieniaa ohjeistetaan lainsäädännöllä, EVIRAn soveltamisohjeilla, kansainvälisillä laatustan-

dardeilla ja toimialojen hygieniaoppailla. Hygieniavaatimukset lisääntyvät mm. EU:n ja kansallisen tason 

lainsäädännön tiukentumisen ja erikoistuotteiden kasvavan valmistuksen seurauksena. Tuotantoproses-

seja kehitetään entistä hygieenisemmiksi. Elintarviketurvallisuuden valvonta muuttuu enemmän oma-

valvonnaksi. Elintarviketurvallisuudesta tulee aiempaa enemmän viestiä myös kuluttajia.  

Turvallisuuteen ja hygieniaan liittyvää osaamista ovat omavalvonnan, elintarvikehygienian ja terveys- ja 

turvallisuussäädöksien tunteminen, riskien ennakointi, ennaltaehkäisy ja analysointi sekä kriisien johta-

misen osaaminen ja kriisiviestinnän taito.  
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Tutkimuksen tuloksena syntyneet suurten elintarvikealan toimialojen osaamisvaatimukset on esitetty 

kuvassa 11. 

Kuva 11: Leipomo-, liha- ja meijeriteollisuuden osaamistarpeet ja liiketoimintaympäristö tulevaisuudes-

sa38 

Tutkimuksessa kartoitettiin toimialat, joissa ajankohtainen ennakointi puuttuu kokonaan. Näitä aloja 

ovat: 

 Leipomo-, liha- ja meijerialan osaamistarpeet teollisuuden näkökulmasta 

 Juomateollisuus 

 Makeisten valmistus 

 Valmisruokien valmistus 

 Kalan jalostus 

 Hedelmien ja kasvien jalostus 

 Öljyjen ja rasvojen valmistus 

 Eläinten ruokien valmistus 

 

 

 

                                                           
38

Lähde: Kilpelä, A. 2013. Elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeet. Helsingin yliopisto, maatalous- ja metsätieteellinen tiedekunta 
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5.8 Suomalaisen leipomosektorin mahdollisuudet Euroopan markkinoilla 

 
Esa Wrangin Finprossa laatimassa leipomosektorin kansainvälistymiskatsauksessa kuvattiin suomalaisen 

leipomosektorin mahdollisuuksia ja haasteita menestyä kansainvälisesti. Suomalaisen leipomosektorin 

menestystekijöitä ovat tuotteiden korkea laatu ja luotettavuus (positiivinen imago), ruokaturvallisuus, 

eksoottisuus, puhdas luonto ja luonnosta saatavat tuotteet kuten viljat ja luonnonmarjat, sekä kalat, 

poro ja riista. Lisäksi Suomella on tuotekehitysosaamista ja funktionaalisia tuotteita ja erikoistuotteita. 

Menestymistekijöiden lisäksi kansainvälistymismahdollisuuksia edesauttavat terveystrendien seurauk-

sena muuttuneet makutottumukset, mikä on lisännyt tumman leivän suosiota. Yleisestikin pieniä toimi-

joita arvostetaan yhä enemmän, mikä mahdollistaa erikoistuotteiden myynnin. Lisäksi ”Nordic Cuisinen” 

suosio on Suomen valttikortti päästä kansainvälisille markkinoille. Muita ovia avaavia tekijöitä ovat mm. 

Free from- valikoiman kasvu, vähäsuolaiset leipomotuotteet ja erikoistuotteiden markkinat. Erikoistuot-

teita ovat mm. luomutuotteet ja gluteenittomat tuotteet. 

Suomen leipomosektorin kansainvälistymisen haasteena on luomumarkkinoiden paikallisuus ja markki-

noille pääsy. Markkinoille pääsyn mahdollistaa käytännössä vain ”niche”- segmentti (esim. luomuleipä). 

Realistisempaa olisi päästä markkinoille Private label- yhteistyön kautta.  Kansainvälistyminen on kuiten-

kin mahdollista mm. erikoismyymälöiden, Deli- myymälöiden tai verkkokaupan kautta. Lisämahdolli-

suuksia Suomelle voi tarjota erikoisraaka-aineiden toimittaminen paikallisille leipomoteollisuuksille. 

Jotta Suomi menestyy luomumarkkinoilla, tuotteiden on oltava erittäin korkealaatuisia, pakkauksien 

oltava erottuvia ja kohderyhmää puhuttelevia (eksoottisuus; pohjoismaalaisuus, suomalaisuus, perinteet 

ja tarinat). Kansainvälistymisessä on huomioitava logistiset kustannukset, jotka on selvitettävä ja mini-

moitava.  

Tulevaisuuden osaamistarpeet voidaan tiedostaa ja ennustaa tämän hetkisen tilanteen tai tulevaisuuden 

trendien avulla. Katsaus on tehty vuonna 2011, jolloin pinnalla oli uudet ruokatrendit (mm. karppaus) ja 

terveellisyys, lisääntynyt ulkomaanmatkailu, etnisten ryhmien kasvu, ulkona syöminen ja välipalakult-

tuurin lisääntyminen. Tulevaisuuden osaamistarpeet tulee kohdistaa terveellisten leipien ja leipomo-

tuotteiden (täysjyvä), etnisten leipien ja erikoisleipien valmistamiseen.  

Yleisesti katsoen Pohjoismaissa on yhteistä, että leipomotuotteet ovat keskittyneet terveellisempiin 

tuotteisiin (täysjyvä) ja aikaa säästäviin ratkaisuihin (leipien pakkauskoot ja mallit). Kaikissa Pohjoismais-

sa leipomotuotteet syödään lähinnä aamupalana, lounaana ja kahvihetkillä.  

 

5.9 Liha- ja valmisruokatuotannon näkymiä 

 
Liha- ja valmisruokatuotannon näkymistä haastateltiin 27.4.2015 ETM, lihateollisuusteknikko, yrittäjä Kai 

Metsänvuorta. Lihan, lihavalmisteiden ja nopeasti valmistettavan ruuan maailmanlaajuinen kysyntä kas-

vaa merkittävästi vuoteen 2020 ulottuvalla tarkastelujaksolla (OECD ja Transparency Market Research). 

Markkinoiden kasvu on tärkeä lähtökohta suomalaisen biotalouden ja siihen liittyen liha- ja valmisruoka-

teollisuuden kansainvälistymisen ja uuden yritystoiminnan vauhdittajana. Liha- ja valmisruokateollisuus 

työllistää Suomessa n. 10 000 henkilöä. Välillisesti alan työllistävä vaikutus on moninkertainen. Alalla 

toimii muutamia suuria kansainvälisiä yrityksiä ja kattava joukko pk-yrityksiä. Alan yritysten lukumäärä 

on nousussa ollen tänä päivänä n. 300 kpl. Liha- ja valmisruoka-ala on tuotannon bruttoarvolla mitattu-
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na elintarvikealan suurin toimiala. Ruoka on globaalia liiketoimintaa ja muutokset toimintaympäristössä 

ja kuluttajien mieltymyksissä ja arvostuksissa haastavat liha- ja valmisruoka-alan yritykset aktiiviseen 

tuotteiden ja toimintojen kehittämiseen. Laadukkaan kotimaisen raaka-aineen saatavuus on alalle kes-

keistä niin kotimaan markkinoiden kuin kansainvälistymisenkin näkökulmasta. 

Liha- ja valmisruokateollisuutta ohjaavat kulutuskäyttäytymisen kaksi vallitsevaa trendisuuntausta; ate-

riat halutaan valmistaa itse viikonloppuisin, kun taas kiireisenä arkena suositaan nopeaa ja helppoa ruu-

anlaittoa sekä valmisruokia. Kaupungistuminen etäännyttää ihmisiä kauemmaksi ruoan alkulähteiltä. 

Tämä heijastuu liha- ja valmisruokateollisuuteen ihmisten lisääntyvänä kiinnostuksena ja tarpeena ym-

märtää ruoan alkuperään ja tuotantotapaan liittyviä lähtökohtia. Toisaalta maailman väestön kasvu, 

elintason nousu ja ilmaston lämpeneminen ovat kaikki tekijöitä, jotka vaativat liha- ja valmisruoka-alaa 

tarkastelemaan ja kehittämään toimintaansa ja sen vastuullisuutta. Kuluttajien mielikuviin voidaan par-

haiten vaikuttaa avoimella viestinnällä.  Liha- ja valmisruokateollisuudessa, kuten modernissa kuluttajille 

suunnatussa liiketoiminnassa yleensäkin, brändimielikuva on yksi yrityksen, mutta myös koko toimialan 

liiketoiminnan menestystekijöistä.  

Liha- ja valmisruokateollisuuden osaamistarpeet 

Suomalaisen liha- ja valmisruokatoimialan kasvu ja kehitysmahdollisuudet, niin kotimaisilla kuin kansain-

välisillä markkinoilla, ovat hyvät. Tällä hetkellä kansainvälisillä markkinoilla toimivien yritysten lisäksi 

monien pk-yritysten liikeideoilla on mahdollista menestyä myös laajemmilla markkinoilla. Tämän lisäksi 

kiinnostus uusien yritysten perustamiseksi on alan piirissä kasvanut. Kasvun ja kehityksen tärkein perus-

ta on vahva ja ajan tasalla oleva osaaminen ja kyky hyödyntää laajasti suomalaisen biotalouden koko 

potentiaalia liha- ja valmisruoka-alan kehityksessä. Alan kattava koulutusjärjestelmä yliopistojen, am-

mattikorkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen tasoilla on elinehto koko ruokaketjun tulevaisuudelle. 

Liha- ja valmisruokateknologian osaaminen on alan osaamisen ydin. Ammatillisessa koulutuksessa liha- 

ja valmisruoka-alan suorittavat työtehtävät voidaan karkeasti jakaa kahteen ryhmään; käden taitoja 

vaativiin tehtäviin (esim. lihanleikkaaja) ja alan koneiden ja tuotantolinjojen käytön syvällistä ammatti-

taitoa vaativiin tehtäviin (linjanhoitaja). Molempien tehtävätyyppien osaamisen perusta rakentuu riittä-

vään alan teknologian tuntemiseen ja ymmärtämiseen.  Käytännön ja käytäntöön soveltamisen voi oppia 

vain käytännössä. Tästä syystä tavoitteelliset työpaikkaopinnot, harjoittelu ja oppilaitosten liike-

elämäyhteydet ovat tärkeä osa opintojen toteutusta riippumatta koulutustasosta ja oppilaitoksesta. 

Ammattikorkeakoulujen näkökulmasta suorittavan työn tekijöiden lähiesimiesten (työnjohtaja) sekä 

käytännön tason asiantuntijoiden (esim. tuotekehittäjä, prosessikehittäjä, laadunohjaaja) rooli alan liike-

toiminnassa ja sen kehittämisessä on keskeinen. Näissä toimenkuvissa painottuu käytännön ihmisten 

johtamistaito, raaka-aineiden ja materiaalien sekä prosessien ymmärtäminen käytännön tasolla ja koko 

liha- ja valmisruokaketjun laajuudessa. Kehittäminen painottuu tuottavuuden ja logistiikan kehittämi-

seen erityisesti prosessien näkökulmasta. Uusien tuotteiden ja niiden vaatimien prosessien kehittäminen 

käytännön tasolla on myös tärkeä osa-alue.  

Liha- ja valmisruoka-alan suomalaisen koulutusjärjestelmän ja opetuksen taso, ja viime kädessä toimin-

nan jatkuvuus, lähtee laadukkaasta yliopistotason tutkimus- ja opetustoiminnasta.  Alan yritysten ja 

yliopiston välinen yhteistyö on tärkeää. Se tukee ja tehostaa yritysten ydinprosessien TKI – toimintaa ja 

sitä kautta osaltaan kehittää alan yliopisto-opintojen sisältöä entistä paremmin myös liike-elämän tar-

peita palvelevaan suuntaan.   
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6. Ruokaketjun työpaikkailmoitusanalyysin keskeisimmät tulokset39 

 
Ruokaketjun työpaikkailmoitusanalyysiin sisältyvät kaikki tämän taustaselvityksen tilastoanalyysikappa-

leessa esiintyneet ruokaketjun toimialat (pl. 4711, joka käsittää ruokakaupat). Ruokakauppojen työpaik-

kailmoitusanalyysejä on analysoitu erikseen ja analyysin päätulokset esitetään kohdassa 6.1. Kyseessä 

on tiivistelmä Foredata Oy:n laatimista ruokaketjun työpaikkailmoitusten analyyseista, jotka ovat koko-

naisuudessaan tämän taustaselvityksen liitteessä 2. 

Ruokaketjun toimialan yritykset ovat julkaisseet yhteensä 10 651 kappaletta työpaikkailmoituksia aika-

välillä 1.1.2010–28.2.2015. Työpaikkailmoitukset on kerätty te-palvelut.fi -palvelusta. Ilmoituksia on 

julkaistu eniten maalis-huhtikuussa, johtuen pitkälti kesäsesongista ja kesätyöpaikkojen ilmoittelusta.  

Vuodesta 2011 työpaikkailmoittelu on vähentynyt. Analyysin perusteella syitä vähenevään työpaikkail-

moitteluun ovat talouden suhdanteet ja muiden rekrytointikanavien yleistyminen. Työpaikkailmoituksia 

on julkaistu eniten Uudellamaalla (28 %) ja toisiksi eniten Varsinais-Suomessa (12 %) ja kolmanneksi 

eniten Hämeessä (9 %). 

Neljä toimialaa kattavat työpaikkailmoituksista yhteensä 31 %. Nämä toimialat ovat: 

 leivän valmistus; tuoreiden leivonnaisten ja kakkujen valmistus 

 elintarvikkeiden, juomien ja tupakan yleistukkukauppa,  

 alkoholi- ja muiden juomien vähittäiskauppa sekä  

 sokerin, suklaan, makeisten ja leipomotuotteiden tukkukauppa 

Yhteensä 1 608 työantajaa oli julkaissut ainakin yhden työpaikkailmoituksen. Eniten työpaikkailmoituksia 

oli julkaissut Alko Oy (633 ilmoitusta), toisiksi eniten Fazer Leipomot Oy (291 ilmoitusta) ja kolmanneksi 

eniten Valio Oy (237 ilmoitusta). Analyysissä todetaan, että eniten työpaikkailmoituksia julkaisseet yri-

tykset erottuvat pitkälti siksi, että ne toimivat monella alueella ja monissa eri toimipaikoissa.  

Valtaosa ilmoitetuista työpaikkailmoituksista kohdistui palvelu- ja myyntityöntekijöihin (4 444 kappalet-

ta). Palvelu- ja myyntityöntekijöihin kohdistuneet työpaikkailmoitukset kattavat yli 40 % kaikista työ-

paikkailmoituksista. Eniten haetut ammatit olivat: 

 Myyjät (1 946 kpl)  

 Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät (719 kpl) 

 Puutarhurit ja kasvinviljelijät (702 kpl) 

 Leipurit ja kondiittorit (568 kpl) 

 Kahvilat ja baarimyyjät (411 kpl) 

Työpaikkailmoitusten perusteella henkilökohtaisista ominaisuuksista arvostetuimmat ominaisuudet 

olivat: 

 Reippaus (2 329 kpl) 

 Oma-aloitteisuus (1 789 kpl) 

 Joustavuus (1 506 kpl) 

                                                           
39

Lähde: Andolin, M., Järvinen, J. Vataja, I., 2015. Ruokaketjun työpaikkailmoitusten analyysi. Foredata Oy 
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 Itsenäinen työote (1 387 kpl) 

 Vastuullisuus (1 130 kpl) 

Kaiken kaikkiaan ruokaketjun työpaikkailmoituksissa haetaan henkilökohtaisten omi-

naisuuksien osalta perinteistä ”hyvää tyyppiä”. 

Viisi tärkeintä osaamiseen ja ammattitaitoon liittyvää ominaisuutta olivat: 

 Asiakaspalvelu (2 162 kpl) 

 Englannin kielen taito (1 284 kpl) 

 Pakkaaminen (1 166 kpl) 

 Ajokokemus/ajokortti (744 kpl) 

 Ammattitaito (617) 

Koulutukseen liittyviä avainsanoja ei löytynyt työpaikkailmoituksista, mutta analyysissä todettiin, että 

aiemmin esitetyt osaamiseen ja ammattitaitoon liittyvät ominaisuudet edellyttävät erityyppistä koulu-

tusta. Liitteenä olevassa varsinaisessa raportissa on yksityiskohtaisemmin mainittu eri osaamisia ja nii-

den mainintojen lukumääriä. 

 

6.1 Ruokakaupan työpaikkailmoitusten analyysi40 
 

Ruokakaupan työpaikkailmoitusanalyysiin sisältyy toimialaluokka 4711 alatoimialaluokkineen. Ruoka-

kaupan työpaikkailmoitusanalyysi on analysoitu erillisenä, jottei se liiaksi painottaisi ruokaketjun työ-

paikkailmoitusanalyysiä.  

Ruokakaupan yritykset ovat julkaisseet yhteensä 8 744 kappaletta työpaikkailmoituksia aikavälillä 

1.1.2010–31.3.2015.  

Ilmoituksia on julkaistu eniten helmi-maaliskuussa, johtuen pitkälti kesätyöpaikkojen ilmoittelusta. Vähi-

ten työpaikkailmoituksia on jätetty kesä- ja joulukuussa. Ruokakaupankin osalta työpaikkailmoittelu on 

vuodesta 2011 vähentynyt. Ruokakaupan vähenevään työpaikkailmoitteluun on analyysin perusteella 

oletettu olevan samat syyt kuin ruokaketjunkin työpaikkailmoitteluun.  

Työpaikkailmoituksia on julkaistu eniten Uudellamaalla (46 %) ja toiseksi eniten Pirkanmaalla (11 %) ja 

Varsinais-Suomessa (6 %).  

Toimialoittain työpaikkailmoituksia on julkaistu ylivoimaisesti eniten (51 %) isojen supermarkettien toi-

mialalla ja toisiksi eniten valintamyymälöiden toimialalla (36 %).  

Lidl Suomi Ky ja HOK-Elanto Liiketoiminta Oy ovat julkaisseet eniten työpaikkailmoituksia.  

                                                           
40

Lähde: Andolin, M., Järvinen, J. Vataja, I., 2015. Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan erikoistumattoman vähittäiskaupan työpaikkailmoitus-

ten analyysi. Foredata Oy 
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Valtaosa ruokakaupan työpaikkailmoituksista kohdistui palvelu- ja myyntityöntekijöiden ammattiluok-

kaan. Nämä ilmoitukset käsittivät yli 86 % kaikista ilmoituksista ja suurin osa kohdistui myyjän ammattiin 

ja ravintola- ja suurtaloustyöntekijöiden ammattiin.  

Työpaikkailmoitusten perusteella ylivoimaisesti merkittävimmät osaamistarpeet liittyivät asiakaspalve-

luun ja reippauteen.  

Analyysissa todetaan, että kaiken kaikkiaan ruokakaupan työpaikkailmoituksissa hae-

taan henkilökohtaisten ominaisuuksien osalta klassisen reipasta työntekijää, joka 

pärjää asiakaspalvelutilanteessa oma-aloitteisesti, itsenäisesti ja vastuullisesti.  

Ruokakaupan osaamiseen ja ammattitaitoon liittyvistä osaamisista eniten esiintyi asiakaspalvelu. Koulu-

tuksen osalta työpaikkailmoituksissa esiintyi eniten hygieniapassi. 

Suurin osa tämän selvityksen työpaikkailmoituksista oli kohdistettu ammatteihin, 

joissa on paljon työllisiä ja joissa ei vaadita korkeaa koulutusta, kuten esimerkiksi 

myyjän ammatti. 

Analyysissa tuodaan esille, että ruokakauppa on uudistunut viimeisten vuosien aikana ja erilaiset lisäpal-

velut, jotka aiemmin tuotettiin muissa yhteyksissä, ovat nykyisin kauppojen peruspalveluita. Näitä ovat 

mm. posti- ja pakettipalvelut sekä osaamistarvelistauksessa esille noussut Veikkauksen pelien osaami-

nen. 

Tarkempi analyysi julkaistuista työpaikkailmoituksista on kuvattu Foredatan laatimassa aineistossa, joka 

on tämän taustaselvityksen liitteenä 2.  
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7. Ruokaketjun C&Q osaamistarpeiden haastatteluaineiston analyy-

si41 

 
 

Tässä kappaleessa on esitetty C&Q osaamisen hallintajärjestelmään koottujen haastattelutietojen kes-

keiset tulokset. Haastattelut on toteutettu vuosina 2010–2015. Haastatteluaineistoa on kerätty 33 orga-

nisaatiosta ja aineisto kattaa yhteensä 2 412 ammattilaista. Kyseessä on tiivistelmä C&Q Systems Oy:n ja 

Taina Hanhisen tuottamasta haastatteluaineistosta.  

Haastatteluissa kerättiin tietoa ruokatuotannon yritysten osaamistarpeista nyt ja tulevaisuudessa, lisä-

osaamistarpeista ja rekrytointitarpeista. Alla olevissa kappaleissa on esitetty haastatteluiden tulokset.  

 

7.1 Osaamistarpeet 

 
Haastatteluaineiston perusteella ruokaketjun osaamistarpeet muuttuvat tulevaisuudessa. Taulukossa 14 

on kuvattuna TOP 10 osaamistarvetta tällä hetkellä ja tulevaisuudessa. Muuttumattomat, molemmissa 

sarakkeissa samat osaamistarpeet on merkattu taulukkoon sinisellä. Haastattelukysymykset olivat: 

 Mitä tietoja ja taitoja organisaatiossanne tällä hetkellä työskenteleviltä työssä edellytetään? 

 Mitkä osaamiset tulevaisuudessa organisaatiossanne korostuvat ja mitä aivan uutta osaamista tul-

laan tarvitsemaan? Tulevaisuus on määritelty 3-5 vuoden aikajänteelle.  

Osaamistarpeen nykytilaan vastasi 33 organisaatiota ja tulevaisuuteen 32 organisaatiota. Vastaajien 

lukumäärä on siis tässä aineistossa niin vähäinen, että sen tarjoamaa tietoa voidaan pitää vain suuntaa 

antavana. 

Käytössä olevan aineiston perusteella voidaan havaita, että osaamistarpeet muuttuvat tulevaisuudessa. 

Kolmea osaamistarvetta aineiston perusteella tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa. Nämä osaamistarpeet 

ovat:  

 Tieto- ja viestintätekniikan perustaidot, it-perustaidot, yleisimpien työvälineohjelmien käyttötaidot 

 Vuorovaikutus-, viestintä- ja kommunikointitaidot 

 Englannin kielen perustaito 

 

 

 

 

                                                           
41

Lähde: C&Q Systems Oy ja Taina Hanhinen 
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Taulukko 14: Ruokaketjun TOP 10 osaamistarpeet nyt ja tulevaisuudessa 

 

Lähde: C&Q haastatteluaineisto 

 

Eniten vastauksia saaneet tulevaisuuden osaamistarpeet haastatteluaineiston perusteella:  

 Tieto- ja viestintätekniikan perustaidot, it-perustaidot, yleisimpien työvälineohjelmien käyttötaidot 

 Vuorovaikutus-, viestintä- ja kommunikointitaidot 

 Englannin kielen perustaito 

 Yksikköprosessien hoitoon liittyvät ohjausten ja säätöjen hallinta, prosessiautomaation hallinta 

 Laatujärjestelmän ja laatustandardien tuntemus 

 Henkilöstön johtamistaidot 

 Yhteistyökykyisyys, yhteistyötaidot työyhteisössä 

 Priorisointikyky, asian kiireellisyyden ja tärkeyden arviointitaito 

 Moniosaaja, monitaitoisuus, työn monialainen hallinta 

 Elintarvikealan yrityksen valmistusprosessin tuntemus raaka-aineesta tuotteeksi 

 Dieettitietous, ruoka-allergiatietous, erityisruokavaliotuntemus, allergeenien tuntemus 

 Organisaation ja liiketoiminnan johtamistaidot 

 Suhteiden luomisen ja verkostoitumisen taidot, kumppanuusajattelun sisäistäminen 

 Myyntitaidot, kaupantekotaito, myyntitekniikan, myyntityön hallinta 

 Elintarvikealan yritysten valmistusprosessin tuntemus raaka-aineesta tuotteeksi 

Listalta löytyy vain kolme elintarvikkeisiin liittyvää osaamistarvetta. Valtaosa osaamistarpeista voidaan 

luokitella työelämän vaatimiin sosiaalisiin ja liiketoiminnallisiin taitoihin. Kolme osaamistarvetta viittaa 

teknologiaosaamiseen.  

TOP 10 Osaamistarve

Organisaatioiden 

määrä TOP 10 Osaamistarve

Organisaatioiden 

määrä

1 Oma-aloitteisuus, itsenäinen ote työhön, omatoimisuus, itseohjautuvuus 14 1
Tieto- ja viestintätekniikan perustaidot, it-perustaidot, yleisimpien 

työvälineohjelmien käyttötaidot
19

2 Tarkka, järjestelmällinen, huolellinen toimintatapa 13 2 Vuorovaikutus-, viestintä- ja kommunikointitaidot 11

3 Hygieniaosaamistodistuksen, hygieniapassin antama pätevyys 12 3 Englannin kielen perustaito 8

4
Tieto- ja viestintätekniikan perustaidot, it-perustaidot, yleisimpien työvälineohjelmien 

käyttötaidot
11 4

Yksikköprosessien hoitoon liittyvät ohjausten ja säätöjen hallinta, 

prosessiautomaation hallinta
8

5 Palvelualttius, asiakaspalvelutaidot 11 5 Laatujärjestelmän ja laatustandardien tuntemus 6

6 Vuorovaikutus-, viestintä- ja kommunikointitaidot 10 6 Henkilöstön johtamistaidot 6

7 Englannin kielen perustaito 10 7 Yhteistyökykyisyys, yhteistyötaidot työyhteisössä 6

8 Esimiestaidot 10 8 Priorisointikyky, asian kiireellisyyden ja tärkeyden arviointitaito 6

9 Trukkikortti, suorittanut trukinkuljettajakurssin 9 9 Moniosaaja, monitaitoisuus, työn monialainen hallinta 6

10 Elintarvikealan hygieniatietous 7 10
Dieettitietous, ruoka-allergiatietous, erityisruokavaliotuntemus, 

allergeenien tuntemus
5

10 Organisaation ja liiketoiminnan johtamistaidot 5

10
Suhteiden luomisen ja verkostoitumisen taidot, 

kumppanuusajattelun sisäistäminen
5

10 Myyntitaidot, kaupantekotaito, myyntitekniikan, myyntityön hallinta 5

10
Elintarvikealan yrityksen valmistusprosessin tuntemus raaka-

aineesta tuotteeksi
5

Nykytila Tulevaisuus
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7.2 Lisäosaamistarpeet 

 
Haastatteluaineistolla kartoitettiin ammattinimikkeitä, joissa esiintyy eniten lisäosaamistarvetta. Kysy-

mykseen vastasi 22 organisaatiota. Aineisto kattoi yhteensä 799 ammattilaista ja 53 ammattia. Aineis-

tossa esitetään ammatit, joissa lisäosaamistarvetta esiintyy, mutta ei sitä, millaista osaamista tarvittai-

siin. Taulukossa 15 on esitetty ammattilaisten määrissä mitattuna ammattinimikkeet, joissa ruokaketjus-

sa on eniten lisäosaamistarvetta.  

Taulukko 15: Ruokaketjun lisäosaamistarve ammattinimikkeittäin ammattilaisten määrissä mitattuna 

 
Lähde: C&Q Systems haastatteluaineisto 

Taulukossa 16 on esitetty vastanneiden organisaatioiden määrällä mitattuna ammattinimikkeet, joissa 

ruokaketjussa on eniten lisäosaamistarvetta.  

Taulukko 16: Ruokaketjun lisäosaamistarve ammattinimikkeittäin vastanneiden organisaatioiden mää-

rällä mitattuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähde: C&Q Systems haastatteluaineisto 

Ammattinimike

Henkilöiden 

määrä

Varastokeräilijä 150

Catering-työntekijä 130

Elintarviketyöntekijä (hedelmät ja vihannekset) 55

Ravitsemistyöntekijä 55

Kenttämyyjä 40

Leipuri 38

Kokki 30

Elintarvikepakkaaja 24

Elintarviketyöntekijä (elintarviketeollisuus) 23

Työnjohtaja, esimies 22

Elintarvikkeiden ja tupakkatuotteiden teolliset valmistajat 20

Lisäosaamistarve ammattinimikkeittäin

Ammattinimike

Organisaatioiden 

määrä

Varastotyöntekijä 4

Yrittäjä, toimitusjohtaja, liikkeenharjoittaja 4

Kokki 3

Kunnossapitoasentaja, huoltomies, laitosasentaja,

 korjausmies, teollisuuslaitosasentaja
3

Myyntihenkilö 3

Toimistotyöntekijä 3

Elintarvikkeiden ja tupakkatuotteiden teolliset valmistajat 2

Laborantti 2

Leipuri 2

Pakkaaja 2

Työnjohtaja, esimies 2

Lisäosaamistarve ammattinimikkeittäin
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7.3 Rekrytointitarpeet 

 
Haastatteluaineistolla kartoitettiin ammattinimikkeitä, joissa esiintyy eniten rekrytointitarvetta. Kysy-

mykseen vastasi vain 14 organisaatiota. Aineisto kattoi yhteensä 109 ammattilaista ja 34 ammattia.   

Taulukossa 17 on esitetty ammattilaisten määrissä mitattuna ammattinimikkeet, joissa ruokaketjussa on 

eniten rekrytointitarvetta.  

Taulukko 17: Ruokaketjun rekrytointitarve ammattinimikkeittäin ammattilaisten määrissä mitattuna 

 

Lähde: C&Q Systems haastatteluaineisto 

Taulukossa 18 on esitetty vastanneiden organisaatioiden määrällä mitattuna ammattinimikkeet, joihin 

ruokaketjussa on eniten rekrytointitarvetta.  

Taulukko 18: Ruokaketjun rekrytointitarve ammattinimikkeittäin vastanneiden organisaatioiden määräl-

lä mitattuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähde: C&Q Systems haastatteluaineisto 

Ammattinimike

Henkilöiden 

määrä

Pakkaamotyöntekijä 40

Varastotyöntekijä 38

Elintarvikkeiden ja tupakkatuotteiden teolliset valmistajat 24

Pakkauskoneenhoitaja 18

Laborantti 14

Kunnossapitoasentaja, huoltomies, laitosasentaja,

korjausmies, teollisuuslaitosasentaja
12

Prosessikoneenhoitaja (leipomo- ja viljatuotteet) 12

Elintarviketyöntekijä (elintarviketeollisuus) 7

Lähettämötyöntekijä 6

Elintarvikepakkaaja 5

Elintarviketyöntekijä (hedelmät ja vihannekset) 5

Kenttämyyjä 5

Rekrytointitarve ammattinimikkeittäin

Ammattinimike

Organisaatioiden 

määrä

Laborantti 3

Varastotyöntekijä 3

Elintarvikkeiden ja tupakkatuotteiden teolliset valmistajat 2

Kunnossapitoasentaja, huoltomies, laitosasentaja,

korjausmies, teollisuuslaitosasentaja
2

Pakkauskoneenhoitaja 2

Alue-esimies (ruokahuolto) 1

Elintarvikepakkaaja 1

Elintarviketyöntekijä (elintarviketeollisuus) 1

Elintarviketyöntekijä (hedelmät ja vihannekset) 1

Kehityspäällikkö 1

Rekrytointitarve ammattinimikkeittäin
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8. Johtopäätökset 

 
Alkutuotannon työllisten määrän on ennakoitu ensin kasvavan 2020-luvun alkupuolelle ja sitten supistu-

van vuoteen 2030 mennessä. Koko jakson keskimääräisen kasvun on ennustettu olevan 9,8 % vuodesta 

2011 vuoteen 2030. Työllisten määrässä mitattuna kasvu olisi 6 414. Tässä on huomattava, että alkutuo-

tantoon sisältyy muitakin toimialoja kuin maa-, kala- ja riistatalous. Maatalousyrittäjien keski-ikä on 

noussut neljällä vuodella vuodesta 2000. Maatalousyrittäjien ikääntymisen ohella maatilojen koot ovat 

kasvaneet ja lukumäärät vähentyneet. Jos kehitys on tämän suuntainen, maatilat vähentyisivät 21 000 

tilalla vuoteen 2030 mennessä ja niiden keskikoko olisi 75 hehtaaria. Tällä hetkellä esimerkiksi yli 50-

vuotiaiden viljelijöiden tiloilla jatkaja on tiedossa noin 40 % tiloista. Tilojen toiminnan jatkuvuus ja onnis-

tuneet sukupolvenvaihdokset ovat perusedellytys työvoiman kysynnän kasvulle maataloudessa.  

Maatalous- ja puutarha-ala on kuitenkin edelleen maaseudun tärkeä työllistäjä ja vuonna 2013 Suomes-

sa oli yli 54 000 maatalous- ja puutarha-alan yritystä ja ala työllisti 150 000 ihmistä, joukossa myös ul-

komaisia työntekijöitä. Puutarha- ja viljelyalat ovatkin rakennusalan sekä metalli- ja konepajateollisuu-

den ohessa yleisimpiä aloja, joilla on runsaasti ulkomaista työvoimaa. Maatalousyrittäjien ja -

työntekijöiden ammattiryhmään on vuosien 2008-2025 aikana ennakoitu avautuvan 21 000 uutta työ-

paikkaa, joka vuositasolla on noin 1 200 työpaikkaa. Puutarhayrittäjien ja -työntekijöiden ammattiryh-

mään on vuosien 2008-2025 aikana ennakoitu avautuvan 3 600 uutta työpaikkaa, joka vuositasolla on 

noin 200 työpaikkaa.  

Maatalousyritysten koon kasvaminen edellyttää parempaa yritysjohtamisen ja tuotantoteknologian 

osaamista. Koulutuksen ennakoinnissa onkin oletettu, että suurempi osa maatalousyrittäjistä hankkisi 

ammattikorkeakoulutuksen. Ammattikorkeakoulutuksen aloittajatarpeen on ennakoitu olevan tulevai-

suudessa 50 % korkeampi viime vuosien aloittajamääriin verrattuna.  

Luonnonolot Suomessa ovat epäsuotuisat verrattuna esimerkiksi Keski-Eurooppaan, ja alkutuotantoa 

tuetaan kansallisesti ja EU-tasolla Suomessa merkittävästi. Tukien osuus tilojen tuotoista on yli 40 %. 

EU:n maatalouspoliittisilla linjauksilla on suuri merkitys suomalaisen maataloustuotannon tulevaisuudel-

le. Kaiken kaikkiaan suomalainen elintarviketeollisuus on riippuvainen Suomessa tuotetusta alkutuotan-

nosta; elintarviketeollisuuden raaka-aineista kotimaisia on noin 85 % ja kotimainen teollisuus kattaa 

Suomen elintarvikemarkkinoista noin 80 %.  

Elintarviketeollisuus on Suomen kuudesta teollisuuden alasta neljänneksi suurin metsä-, metalli ja ke-

mianteollisuuden jälkeen. Vuonna 2013 elintarviketeollisuus oli ainoa kasvava teollisuudenala (kasvu 1,2 

%). Elintarviketeollisuuden työllisyyden on ennustettu kasvavan tulevaisuudessa (ks. s. 12). Työ- ja elin-

keinoministeriön tänä vuonna (9.4.2015) julkaisemassa katsauksessa kuitenkin todetaan, että elintarvi-

keteollisuuden tuotanto supistui 2,6 % edellisvuoteen verrattuna. Elintarviketeollisuuden toimintaympä-

ristö on muuttunut yhä haastavammaksi ja se on entistä riippuvaisempi kotimaisesta kysynnästä.  

Elintarvikkeiden jalostus on keskittynyt muutamille suurille toimijoille. Meijeriteollisuudessa Valio on 

suurin toimija. Lihateollisuudessa HKScan ja Atria ja leipomoteollisuudessa Fazer leipomot ja Vaasan 

ovat suurimmat toimijat. Kaikki suuret elintarvikkeiden valmistajat toimivat kansainvälisillä markkinoilla, 

lähinnä Suomen lähialueilla.  
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Suurten toimijoiden rinnalla toimii kuitenkin myös pienempiä, alle neljä henkilöä työllistäviä yrityksiä. 

Näiden yritysten osuus elintarvikeyritysten kokonaislukumäärästä on noin 70 %. Keskittyminen toisaalta 

vaikeuttaa näiden pienten toimijoiden laajemmille markkinoille pääsyä. Näillä pienillä toimijoilla voi tu-

levaisuudessa olla paikkansa erityisesti lähiruokatuotannossa, jonka on sanottu olevan elintarviketeolli-

suudessa vastavoimana erityisesti ulkomaisia toimijoita vastaan. Ilmastonmuutos ja ympäristön kuormi-

tus vaikuttavat kuluttajien ostokäyttäytymiseen ja lähiruoka eettisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti 

mielletään ruokatuotannon kestävänä kehityksenä. Lisäksi Ruralia instituutin tekemässä tutkimuksessa 

lähiruoan aluetaloudellisista vaikutuksista osoitetaan lähiruoan tuotannolla olevan positiivisia vaikutuk-

sia kuntien elinkeinoelämälle.  

Elintarvikkeiden kauppa muodostaa noin 80 % päivittäistavarakaupan arvosta. Kaupan toimijat ovat 

suurimmaksi osaksi kotimaisia ja toiminta on keskittynyt suuriin tukku- ja vähittäiskaupan ketjuihin. Vä-

hittäiskaupan ketjut ovat keskittäneet tukkutoiminnan omille tytäryhtiöilleen.  

Ruokaketjun toimijoiden kentällä esiintyy huolestuneisuutta koulutuksen määrän ja laadun kehittymi-

sestä tulevaisuudessa. Huoli kohdistuu kaikille koulutusasteille. Vuonna 2013 ruokaketjuun suoraan ja 

välillisesti liittyvän ammatillisen tutkinnon suoritti 2 946 opiskelijaa, joista suurin osa eli 68 % oli alkutuo-

tantoon painottuvia tutkintoja. Vuonna 2014 ammattikorkeakoulututkinnon suoritti 813, josta kolmas-

osa eli 258 opiskelijaa oli agrologin tutkinnon suorittaneita. Ruokaketjun alan koulutuksia on viime ai-

koina kehitetty ja mm. Hämeen ammattikorkeakoulussa alkaa ensi syksynä biotalouden liiketoiminnan 

kehittämiseen painottuva ylempi AMK-tutkinto koulutus.  

Yliopistotasoisen koulutuksen osa-alueiden painopiste on elintarvikkeiden jalostuksessa, jakelussa ja 

tutkimuksessa. Yliopistoista valmistuneiden lukumäärä ei suoraan kerro ruokaketjun alan vetovoimai-

suudesta korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa, koska tutkinnot eivät täysin painotu ruokaketjun aloil-

le.  

Elintarvikealan suurten kuin pienempienkin yritysten kasvun mahdollisuudet ovat viennin ohella tuottei-

den erilaistamisessa ja jalostusarvon kasvattamisessa. Kehitys vaatii rinnalleen tutkimus- ja tuotekehi-

tysosaamista. Elintarvikealan osaamistarpeiden tutkimuksessa esitetään, että mm. bioteknologiaa tulisi 

hyödyntää enemmän elintarvikekehityksessä ja geeni- ja nanoteknologia tulevat vaikuttamaan elintarvi-

kealan tulevaisuuteen. Näihin teknologian muotoihin tarvitaan erityisosaamista. Tämän kehityksen seu-

rauksena voidaan olettaa, että tulevaisuudessa myös elintarvikealan ammattikorkeakoulutuksen kehit-

tämisen rinnalla yliopistokoulutuksen merkitys korostuu.  

Biotalouden ja kestävän luonnonvaratalouden osaamistarpeet heijastuvat myös alkutuotantoon painot-

tuvaan luonnonvara- ja ympäristöalan koulutuksiin. Selvityksissä on esitetty, että tällaista osaamista 

ovat mm. luonnonvarojen kestävä käyttö, ekosysteemipalveluiden turvaaminen ja kestävä materiaali-

kierto. Tärkeää on myös tunnistaa luonnonvara- ja ympäristöalaan sisältyvien eri alojen mahdollisuudet 

kestävien ratkaisujen edistämisessä.  

Ruokaketjun alalla tehdään huomattava määrä erilaisia kehityshankkeita ja tutkimuksia. Suomalaisen 

elintarvike- ja ravitsemustutkimuksen onkin sanottu olevan tietyillä alueilla kansainvälistä huippua.  

Työpaikkailmoituksia on julkaistu eniten leivän valmistuksessa, elintarvikkeiden, juomien ja tupakan 

yleistukkukaupassa, alkoholin ja muiden juomien vähittäiskaupassa sekä sokerin, suklaan, makeisten ja 

leipomotuotteiden tukkukaupassa. Yrityksistä eniten työpaikkailmoituksia ovatkin julkaisseet suuret 
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toimijat Alko, Fazer Leipomot Oy ja Valio. Valtaosa ilmoitetuista työpaikkailmoituksista kohdistui palve-

lu- ja myyntityöntekijöihin.  

Ruokaketjun alan osaamistarpeet muuttuvat tulevaisuudessa. Kolmea osaamistarvetta aineiston perus-

teella tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa. Nämä osaamistarpeet ovat:  

 Tieto- ja viestintätekniikan perustaidot, it-perustaidot, yleisimpien työvälineohjelmien käyttötaidot 

 Vuorovaikutus-, viestintä- ja kommunikointitaidot 

 Englannin kielen perustaito 

Tulevaisuuden osaamistarpeista vain kaksi liittyy puhtaasti elintarvikkeisiin. Valtaosa osaamistarpeista 

voidaan luokitella työelämän vaatimiin sosiaalisiin ja liiketoiminnallisiin taitoihin. Kolme osaamistarvetta 

viittaa teknologiaosaamiseen.  
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10. Liitteet 

Liite 1: Tilastollinen yhteenveto koulutuksesta 
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Liite 1: Tilastollinen yhteenveto koulutuksesta 
 

Koulutusaste  Oppilaitos, paikka-
kunta 

Koulutusala Tutkinnot Suoritetut tutkin-
not 2014 (ammatil-
linen:. 2013) 

Ammatillinen oppi-
laitos 

AEL Ammattien edis-
tämiskeskus 

Tekniikan ja liiken-
teen ala / Elintarvi-
keala 

 Elintarviketeknii-
kan erikoisam-
mattitutkinto 

2 
 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Ahlmanin ammat-
tiopisto 

Luonnonvara- ja 
ympäristö / Maatila-
talous 

 Maatalousalan 
perustutkinto 
(23) 

 Tuotantoeläinten 
hoidon ja hyvin-
voinnin ammatti-
tutkinto (2) 

25 
 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Ahlmanin koulun 
säätiö 

Luonnonvara-a ja 
ympäristöala 

 Puutarhuri, puu-
tarhatalouden 
perustutkinto 

27 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Ammatti-inst. Iisakki Luonnonvara- ja 
ympäristö / Maatila-
talous 

 Maatalousalan 
perustutkinto 
(25) 

 

25 
 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Ammattiopisto Lap-
pia 

Luonnonvara- ja 
ympäristö / Kalata-
lous 

 Kalaviljelijän 
ammattitutkinto 
(1) 

 Kalatalouden 
perustutkinto (8) 

9  

Ammatillinen oppi-
laitos 

Ammattiopisto Lap-
pia 

Luonnonvara- ja 
ympäristö / Maatila-
talous 

 Maatalousalan 
perustutkinto 

 

23  

Ammatillinen oppi-
laitos 

Ammattiopisto Lap-
pia 

Tekniikan ja liiken-
teen ala / Elintarvi-
keala  

 Elintarvikealan 
perustutkinto 

15 
 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Ammattiopisto Livia, 
Maas. opis. 

Luonnonvara- ja 
ympäristö / Kalata-
lous 

 Kalatalouden 
perustutkinto 

21 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Ammattiopisto Livia, 
Maas. opis. 

Luonnonvara- ja 
ympäristö / Maatila-
talous 

 Maatalousalan perus-
tutkinto (68) 

 Tuotantoeläinten 
hoidon ja hyvinvoinnin 
ammattitutkinto: kar-
jatalouden ammatti-
tutkinto (2 

70 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Ammattiopisto Luovi Luonnonvara- ja 
ympäristö / Maatila-

 Maatalousalan 
perustutkinto (4) 

38 



2 
 

talous  Puutarhuri, puu-
tarhatalouden 
perustutkinto 
(34) 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Ammattiopisto Ta-
vastia 

Tekniikan ja liiken-
teen ala / Elintarvi-
keala  

 Elintarvikealan 
perustutkinto 

15 
 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Axxell Luonnonvara- ja 
ympäristö / Maatila-
talous 

 Maatalousalan 
perustutkinto 
(24) 

 Puutarhuri, puu-
tarhatalouden 
perustutkinto 
(62) 

86  

Ammatillinen oppi-
laitos 

Etelä-Karjalan ai-
kuisopisto 

Tekniikan ja liiken-
teen ala / Elintarvi-
keala  

 Elintarvikealan 
perustutkinto (2) 

2   

Ammatillinen oppi-
laitos 

Etelä-Karjalan am-
mattiopisto  

Tekniikan ja liiken-
teen ala / Elintarvi-
keala  

 Elintarvikealan 
perustutkinto 
(30) 

30 
 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Etelä-Karjalan am-
mattiopisto 

Luonnonvara- ja 
ympäristöala 

 Puutarhuri, puu-
tarhatalouden 
perustutkinto 

15 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Etelä-Kymenlaakson 
ammattiopisto  

Tekniikan ja liiken-
teen ala / Elintarvi-
keala  

 Elintarvikealan 
perustutkinto 
(13) 

13 
 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Etelä-Savon ammat-
tiopisto 

Luonnonvara- ja 
ympäristö / Maatila-
talous 

 Maatalousalan 
perustutkinto 

12 
 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Etelä-Savon ammat-
tiopisto 

Tekniikan ja liiken-
teen ala / Elintarvi-
keala  

 Elintarvikealan 
perustutkinto (6) 

 Leipurin ammat-
titutkinto (2) 

8 
 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Etelä-Savon ammat-
tiopisto 

Luonnonvara- ja 
ympäristöala 

 Puutarhuri, puu-
tarhatalouden 
perustutkinto 
 
 
 
 
 

44 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Haapajärven ammat-
tiopisto 

Luonnonvara- ja 
ympäristö / Maatila-
talous 

 Maatalousalan 
perustutkinto 
(27) 

 Tuotantoeläinten 
hoidon ja hyvin-
voinnin ammatti-

44 
 



3 
 

tutkinto: karjata-
louden ammatti-
tutkinto (15) 

 Viljelijän ammat-
titutkinto (2) 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Harjun oppimiskes-
kus 

Luonnonvara- ja 
ympäristö / Maatila-
talous 

 Maatalousalan 
perustutkinto (7) 

 Puutarhuri, puu-
tarhatalouden 
perustutkinto 
(50) 

57 
 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Huittisten Amm. ja 
yrit.opi… 

Luonnonvara- ja 
ympäristö / Maatila-
talous, puutarhata-
lous 

 Maatalousalan 
perustutkinto 
(51) 

 Puutarhuri, puu-
tarhatalouden 
perustutkinto 
(55) 

106 
 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Hyria koulutus Oy Luonnonvara- ja 
ympäristö / Maatila-
talous 

 Maatalousalan 
perustutkinto 
(37) 

 Viljelijän ammat-
titutkinto (3) 

 Puutarhuri, puu-
tarhatalouden 
perustutkinto 
(68) 

108 
 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Hämeen ammatti-
inst. 

Luonnonvara- ja 
ympäristö / Maatila-
talous 

 Maatalousalan 
perustutkinto (9) 

 Mehiläistarhaajan 
ammattitutkinto 
(20) 

 Puutarhuri, puu-
tarhatalouden pe-
rustutkinto (23) 

52 
 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Hämeen ammatti-
inst. 

Tekniikan ja liiken-
teen ala / Elintarvi-
keala ja biotekniikka 

 Elintarvikealan 
perustutkinto 
(50) 

 Maidonjalostajan 
ammattitutkinto 
(8) 

 Meijeriteollisuu-
den ammattitut-
kinto (2) 

60 
 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Itä-Savon Koulutus-
kunta-yhtymä 

Luonnonvara- ja 
ympäristöala 

 Kalatalouden 
perustutkinto (5) 

 Puutarhuri, puu-

6 



4 
 

tarhatalouden 
perustutkinto (1) 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Jokilaaksojen koulu-
tuskunta-yhtymä 

Luonnonvara- ja 
ympäristöala 

 Puutarhuri, puu-
tarhatalouden 
perustutkinto 
(11) 

11 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Jyväskylän aikuis-
opisto 

Tekniikan ja liiken-
teen ala / Elintarvi-
keala  

 Elintarvikealan perus-
tutkinto (30) 

 Kondiittorimestarin 
erikoisammattitutkin-
to (3) 

 Kondiittorin ammatti-
tutkinto (1) 

 Leipurimestarin eri-
koisammattitutkinto 

(1) 

35 
 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Jyväskylän aikuis-
opisto 

Luonnovara- ja ym-
päristöala / puutar-
hataloud 

 Puutarhuri, puu-
tarhatalouden 
perustutkinto  

127 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Jyväskylän ammat-
tiopisto 

Tekniikan ja liiken-
teen ala / Elintarvi-
keala ja biotekniikka  

 Elintarvikealan 
perustutkinto 
(49) 

49 
 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Järviseudun ammat-
ti-inst. 

Luonnonvara- ja 
ympäristö / Maatila-
talous 
 
Luonnonvara- ja 
ympäristö / puutar-
hatalous 

 Maatalousalan 
perustutkinto (22) 

 Tuotantoeläinten 
hoidon ja hyvin-
voinnin ammatti-
tutkinto: karjata-
louden ammatti-
tutkinto (1) 

 Puutarhuri, puu-
tarhatalouden pe-
rustutkinto (25) 

48 
 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Kainuun ammat-
tiopisto 

Tekniikan ja liiken-
teen ala / Elintarvi-
keala ja biotekniikka  

 Elintarvikealan 
perustutkinto 
(14) 

14 
 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Kainuun ammat-
tiopisto 

Luonnonvara- ja 
ympäristö / Luonto- 
ja ympäristöala 

 Luonnon-
tuotealan am-
mattitutkinto 
(12) 

 Luonto- ja ympä-
ristöalan perus-
tutkinto (13) 
(Porotalouden 
AT) 

25 
 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Kainuun ammat-
tiopisto 

Luonnonvara- ja 
ympäristö / Maatila-
talous 

 Maatalousalan 
perustutkinto 
(41) 

 Tuotantoeläinten 

45 
 



5 
 

hoidon ja hyvin-
voinnin ammatti-
tutkinto: karjata-
louden ammatti-
tutkinto (4) 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Kainuun ammat-
tiopisto 

Luonnonvara- ja 
ympäristö / puutar-
hatalous 

 Puutarhuri, puu-
tarhatalouden 
perustutkinto  

33 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Kemi-Tornionlaakson 
Koulutuskeskus 

Luonnonvara- ja 
ympäristöala / Kala-
talous 

 Kalatalouden 
perustutkinto 

8 
 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Keski-Pohjanmaan 
aikuisopisto 

Luonnonvara- ja 
ympäristö / Maatila-
talous 

 Tuotantoeläinten 
hoidon ja hyvinvoin-
nin ammattitutkinto: 
karjatalouden am-
mattitutkinto 
 

2 
 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Keski-Pohjanmaan 
maaseutuopisto 

Luonnonvara- ja 
ympäristö / Maatila-
talous 

 Maatalousalan perus-
tutkinto (69) 

 Seminologin ammatti-
tutkinto (16) 

 Tuotantoeläinten 
hoidon ja hyvinvoinnin 
ammattitutkinto: kar-
jatalouden ammatti-
tutkinto (7) 

92 
 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Keudan aikuisopisto Luonnonvara- ja 
ympäristö / Maatila-
talous 

 Maatalousalan 
perustutkinto 

12 
 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Keudan ammat-
tiopisto 

Luonnonvara- ja 
ympäristö / Maatila-
talous ja puutarhata-
lous 

 Maatalousalan 
perustutkinto 
(31) 

 Puutarhuri, puu-
tarhatalouden 
perustutkinto 
(194) 

225 
 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Keudan ammat-
tiopisto 

Tekniikan ja liiken-
teen ala / Elintarvi-
keala ja biotekniikka  

 Elintarvikealan 
perustutkinto 

14 
 
 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Kiipulasäätiö Luonnonvara- ja 
ympäristöala 

 Puutarhuri, puu-
tarhatalouden 
perustutkinto  

114 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Kokkolan ammat-
tiopisto 

Tekniikan ja liiken-
teen ala / Elintarvi-
keala  

 Elintarvikealan 
perustutkinto 

26 
 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Koulutuskeskus Sedu Luonnonvara- ja 
ympäristö / Maatila-
talous 

 Maatalousalan 
perustutkinto 

27 
 

Ammatillinen oppi- Koulutuskeskus Sedu Tekniikan ja liiken-  Elintarvikealan 37 



6 
 

laitos teen ala / Elintarvi-
keala  

perustutkinto 
(36) 

 Elintarviketeolli-
suuden ammatti-
tutkinto (1) 

 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Koulutuskeskus Sal-
paus 

Luonnonvara- ja 
ympäristö / Kalata-
lous 

 Kalatalouden 
perustutkinto 

4 
 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Koulutuskeskus Sal-
paus 

Luonnonvara- ja 
ympäristö / Maatila-
talous 

 Maatalousalan 
perustutkinto 
(58) 

 Tuotantoeläinten 
hoidon ja hyvin-
voinnin ammatti-
tutkinto: karjata-
louden ammatti-
tutkinto (7) 
 

65 
 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Koulutuskeskus Sal-
paus 

Tekniikan ja liiken-
teen ala / Elintarvi-
keala ja biotekniikka 

 Elintarvikealan 
perustutkinto 
(57) 

 Kondiittorin 
ammattitutkinto 
(2) 

 Leipurin ammat-
titutkinto (1) 

60 
 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Kouvolan seudun 
ammattiopisto 

Luonnonvara- ja 
ympäristö / Maatila-
talous 

 Maatalousalan 
perustutkinto 
(23) 

 Viljelijän ammat-
titutkinto (9) 

32 
 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Lapin ammattiopisto Luonnonvara- ja 
ympäristö / Luonto- 
ja ympäristöala  

 Luonnon-
tuotealan am-
mattitutkinto (7) 

 Luonto- ja ympä-
ristöalan perus-
tutkinto (30) 
(Porotalouden 
AT) 

37 
 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Lapin ammattiopisto Luonnonvara- ja 
ympäristö / Maatila-
talous 

 Maatalousalan 
perustutkinto 

9 
 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Lapin ammattiopisto Tekniikan ja liiken-
teen ala / Elintarvi-
keala ja biotekniikka 

 Elintarvikealan 
perustutkinto 

 

15 
 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Lihateollisuusopisto Tekniikan ja liiken-
teen ala / Elintarvi-

 Lihantarkastuk-
sen ammattitut-

55 
 



7 
 

keala ja biotekniikka kinto (14) 

 Elintarvikealan 
perustutkinto 
(37) 

 Elintarviketeknii-
kan erikoisam-
mattitutkinto (4) 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Loimaan ammatti- ja 
aik.opisto 

Luonnonvara- ja 
ympäristö / Maatila-
talous 

 Maatalousalan 
perustutkinto 
 
 

9 
 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Omnian aikuisopisto Tekniikan ja liiken-
teen ala / Elintarvi-
keala ja biotekniikka  

 Elintarvikealan 
perustutkinto 
(31) 

 Leipurimestarin 
erikoisammatti-
tutkinto (1) 

 Leipurin ammat-
titutkinto (2) 

 Kondiittorimes-
tarin erikoisam-
mattitutkinto (3)  

37 
 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Omnian ammat-
tiopisto 

Tekniikan ja liiken-
teen ala / Elintarvi-
keala ja biotekniikka 

 Elintarvikealan 
perustutkinto 

 

28 
 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Optima Luonnonvara- ja 
ympäristö / Maatila-
talous, puutarhata-
lous 

 Maatalousalan 
perustutkinto 
(46) 

 Puutarhuri, puu-
tarhatalouden 
perustutkinto (1) 

47 
 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Optima Tekniikan ja liiken-
teen ala / Elintarvi-
keala ja biotekniikka 

 Elintarvikealan 
perustutkinto 

 

1 
 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Oulun seud. Ao., 
Kempele 

Luonnonvara- ja 
ympäristö 

 Puutarhuri, puu-
tarhatalouden 
perustutkinto  

173 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Oulun seud. ao., 
Muhos 

Luonnonvara- ja 
ympäristö / Maatila-
talous 

 Maatalousalan 
perustutkinto 

39 
 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Oulun seud. ao., 
Myllytulli 

Tekniikan ja liiken-
teen ala / Elintarvi-
keala ja biotekniikka 

 Elintarvikealan 
perustutkinto 

 

49 
 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Oulun seud. ao., 
Pudasjärvi 

Luonnonvara- ja 
ympäristö / Maatila-
talous 

 Maatalousalan 
perustutkinto (1) 

1 
 

Ammatillinen oppi- Peimarin koulutus- Luonnonvara- ja  Kalatalouden pe- 120 



8 
 

laitos kunta-yhtymä ympäristöala / Kala-
talous, puutarhata-
lous 

rustutkinto (21) 

 Puutarhuri, puu-
tarhatalouden pe-
rustutkinto (99) 

 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Pohjois-Karjalan 
Aikuispisto 

Luonnonvara- ja 
ympäristö / Maatila-
talous 

 Maatalousalan 
perustutkinto 

23 
 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Pohjois-Karjalan 
Aikuispisto 

Tekniikan ja liiken-
teen ala / Elintarvi-
keala ja biotekniikka 

 Elintarvikealan 
perustutkinto 
(19) 

 Leipurin ammat-
titutkinto (2) 

21 
 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Pohjois-Karjalan 
Aikuisopisto 

Luonnonvara- ja 
ympäristöala 

 Puutarhuri, puu-
tarhatalouden 
perustutkinto 

26 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Pohjois-Karjalan 
ammattiopisto Joen-
suu  

Tekniikan ja liiken-
teen ala / Elintarvi-
keala ja biotekniikka 

 Elintarvikealan 
perustutkinto 

 

16 
 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Pohjois-Karjalan 
ammattiopisto Kitee 

Luonnonvara- ja 
ympäristö / Maatila-
talous 

 Maatalousalan 
perustutkinto 

27 
 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Pohjois-Karjalan 
opisto 

Tekniikan ja liiken-
teen ala / Elintarvi-
keala ja biotekniikka  

 Elintarvikealan 
perustutkinto 

 

3 
 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Pohj.Keski-Suomen 
ammattiopisto 

Luonnonvara- ja 
ympäristö / Maatila-
talous 

 Maatalousalan 
perustutkinto 
(60) 

 Viljelijän ammat-
titutkinto (7) 

67 
 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Porvoon ammat-
tiopisto 

Tekniikan ja liiken-
teen ala / Elintarvi-
keala ja biotekniikka   

 Elintarvikealan 
perustutkinto 

 

7 
 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Päijät-Hämeen Kou-
lutuskuntayhtymä 

Luonnonvara- ja 
ympäristöala / Kala-
talous 

 Kalatalouden 
perustutkinto 

4 
 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Raahen 
amm.aikuiskoulutus 

Luonnonvara- ja 
ympäristö / Maatila-
talous 

 Tuotantoeläinten 
hoidon ja hyvin-
voinnin ammatti-
tutkinto: karjata-
louden ammatti-
tutkinto 

1  

Ammatillinen oppi-
laitos 

Ruukin maaseu-
tuopisto 

Luonnonvara- ja 
ympäristö / Maatila-
talous 

 Maatalousalan 
perustutkinto (5) 

5 
 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Saimaan ammat-
tiopisto Sampo 

Tekniikan ja liiken-
teen ala / Elintarvi-
keala ja biotekniikka  

 Elintarvikealan 
perustutkinto 

 

1 
 



9 
 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Savonlinnan ammat-
ti- ja aikuis. 

Luonnonvara- ja 
ympäristö / Kalata-
lous 

 Kalatalouden 
perustutkinto 

5  

Ammatillinen oppi-
laitos 

Savon ammatti- ja 
aikuisopisto 

Luonnonvara- ja 
ympäristö / Maatila-
talous, puutarhata-
lous 

 Maatalousalan 
perustutkinto 
(38) 

 Puutarhuri, puu-
tarhatalouden 
perustutkinto 
(137) 

175 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Savon ammatti- ja 
aikuisopisto 

Tekniikan ja liiken-
teen ala / Elintarvi-
keala ja biotekniikka   

 Elintarvikealan 
perustutkinto 
(52) 

 Kondiittorin 
ammattitutkinto 
(3) 

 Leipurin ammat-
titutkinto (2) 

57 
 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Sedu Aikuiskoulutus Luonnonvara- ja 
ympäristö / Maatila-
talous 

 Maatalousalan 
perustutkinto (2) 

 Tuotantoeläinten 
hoidon ja hyvin-
voinnin ammatti-
tutkinto: karjata-
louden ammatti-
tutkinto (2) 

 Viljelijän ammat-
titutkinto (14) 

18 
  

Ammatillinen oppi-
laitos 

Sedu Aikuiskoulutus Tekniikan ja liiken-
teen ala / Elintarvi-
keala ja biotekniikka  

 Elintarvikealan 
perustutkinto 

 Elintarviketeolli-
suuden ammatti-
tutkinto 

7 
 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Suupohjan ammatti-
instituutti 

Luonnonvara- ja 
ympäristöala 

 Puutarhuri, puu-
tarhatalouden 
perustutkinto 
 

 
 
 

14 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Stadin aikuisopisto Tekniikan ja liiken-
teen ala / Elintarvi-
keala ja biotekniikka  

 Elintarvikealan 
perustutkinto 
(14) 

 Kondiittorimes-
tarin erikoisam-
mattitutkinto (1) 

 Kondiittorin 

32 
 



10 
 

ammattitutkinto 
(11) 

 Leipurin ammat-
titutkinto (6) 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Stadin ammattiopis-
to 

Tekniikan ja liiken-
teen ala / Elintarvi-
keala ja biotekniikka 

 Elintarvikealan 
perustutkinto 

37  
 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Suupohjan ammatti-
instituutti 

Luonnonvara- ja 
ympäristö / Maatila-
talous 

 Maatalousalan 
perustutkinto 
(32) 

 Tuotantoeläinten 
hoidon ja hyvin-
voinnin ammatti-
tutkinto: karjata-
louden ammatti-
tutkinto (8) 

40 
 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Svenska Österbot-
tens förbund för 
utbildning och kultur 

Luonnonvara- ja 
ympäristöala 

 Puutarhuri, 
puutarhataloud-
en perustutkinto 

8 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Tampereen seudun 
ammattiopisto 

Tekniikan ja liiken-
teen ala / Elintarvi-
keala ja biotekniikka 

 Elintarvikealan 
perustutkinto 

52  

Ammatillinen oppi-
laitos 

Turun ammatti-inst. 
–Åbo yrkesinstitut 

Tekniikan ja liiken-
teen ala / Elintarvi-
keala ja biotekniikka 

 Elintarvikealan 
perustutkinto 
(32) 

 Elintarviketeolli-
suuden ammatti-
tutkinto (9) 

 Leipurin  
ammattitutkinto 
(8) 
 
 

49  

Ammatillinen oppi-
laitos 

Turun Aikuiskoulu-
tuskeskus 

Tekniikan ja liiken-
teen ala / Elintarvi-
keala ja biotekniikka 

 Elintarvikealan 
perustutkinto 
 

1 
 

Ammatillinen oppi-
laitos 

TTS Työtehoseura ry Luonnonvara- ja 
ympäristöala 

 Puutarhuri, puu-
tarhatalouden 
perustutkinto 

44 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Vammalan ammatti-
koulu 

Tekniikan ja liiken-
teen ala / Elintarvi-
keala ja biotekniikka 

 Elintarvikealan 
perustutkinto 

 

12 
 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Vantaan ammat-
tiopisto Varia 

Tekniikan ja liiken-
teen ala / Elintarvi-
keala ja biotekniikka 

 Elintarvikealan 
perustutkinto 
(14) 

 Elintarviketeolli-
suuden ammatti-

24 
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tutkinto (10) 

Ammatillinen oppi-
laitos 

WinNova Tekniikan ja liiken-
teen ala / Elintarvi-
keala ja biotekniikka 

 Elintarvikealan 
perustutkinto 

30 
 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Ylä-Savon ammat-
tiopisto 

Luonnonvara- ja 
ympäristö / Maatila-
talous, 
puutarhatalous 

 Maatalousalan 
perustutkinto 
(73) 

 Puutarhuri, puu-
tarhatalouden 
perustutkinto (2) 

75  

Ammatillinen oppi-
laitos 

Ylä-Savon ammat-
tiopisto 

Tekniikan ja liiken-
teen ala / Elintarvi-
keala ja biotekniikka 

 Elintarvikealan 
perustutkinto (3) 

 Leipurin ammat-
titutkinto (8) 

11 
 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Ypäjän Hevosopisto Luonnonvara- ja 
ympäristö / Maatila-
talous 

 Maatalousalan 
perustutkinto (1) 

1 
 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Yrkesakademin i 
Österbotten 

Tekniikan ja liiken-
teen ala / Elintarvi-
keala ja biotekniikka 

 Elintarviketeolli-
suuden ammatti-
tutkinto 
 
 

1 
 

Ammatillinen oppi-
laitos 

Yrkesakademin i 
Österbotten 

Luonnonvara- ja 
ympäristö / Maatila-
talous 

 Maatalousalan 
perustutkinto 
(34) 

34 
 

Ammatti-
korkeakoulu 

Haaga-Helia ammat-
tikorkeakoulu 

Matkailu-, ravitse-
mis- ja talousala 

 Restonomi 
(ylempi AMK), 
liikkenjohto 

34 

Ammatti-
korkeakoulu 

Hämeen ammatti-
korkeakoulu 

Tekniikan ja liiken-
teen ala / Bio- ja 
elintarviketekniika 

 Insinööri (AMK), 
bio-ja elintarvi-
ketekniikka 

19 

Ammatti-
korkeakoulu 

Hämeen ammatti-
korkeakoulu 

Luonnonvara- ja 
ympäristöala 

 Hortonomi 
(AMK) (78) 

 Hortonomi 
(Ylempi AMK) (3) 

 Agrologi (AMK) 
(72) 

 Agrologi (Ylempi 
AMK) (10) 

163 

Ammatti-
korkeakoulu 

Jyväskylän ammatti-
korkeakoulu 

Matkailu-, ravitse-
mis- ja talousala 

 Restonomi 
(AMK), liikkeen-
johto (78) 

 Restonomi 
(ylempi AMK), 
liikkenjohto (21) 

99 

Ammatti-
korkeakoulu 

Jyväskylän ammatti-
korkeakoulu 

Luonnonvara- ja 
ympäristöala 

 Agrologi (AMK) 20 
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Ammatti-
korkeakoulu 

Kajaanin ammatti-
korkeakoulu 

Matkailu-, ravitse-
mis- ja talousala 

 Restonomi 
(AMK), liikkeen-
johto 

2 

Ammatti-
korkeakoulu 

Karelia-
ammattikorkeakoulu 

Luonnonvara- ja 
ympäristöala 

 Agrologi (AMK) 16 

Ammatti-
korkeakoulu 

Lahden ammattikor-
keakoulu 

Matkailu-, ravitse-
mis- ja talousala 

 Restonomi 
(AMK), liikkeen-
johto (1) 

 Restonomi 
(ylempi AMK), 
liikkenjohto (4) 

5 

Ammatti-
korkeakoulu 

Lapin ammattikor-
keakoulu 

Matkailu-, ravitse-
mis- ja talousala 

 Restonomi 
(ylempi AMK), 
liikkenjohto 

13 

Ammatti-
korkeakoulu 

Lapin ammattikor-
keakoulu 

Luonnonvara- ja 
ympäristöala 

 Agrologi (AMK) 
 
 
 
 

14 

Ammatti-
korkeakoulu 

Laurea-
ammattikorkeakoulu 

Matkailu-, ravitse-
mis- ja talousala 

 Restonomi 
(AMK), liikkeen-
johto (41) 

 Restonomi 
(ylempi AMK), 
liikkenjohto (11) 

52 

Ammatti-
korkeakoulu 

Metropolia ammat-
tikorkeakoulu 

Tekniikan ja liiken-
teen ala / Bio- ja 
elintarviketekniika 

 Insinööri (AMK), 
bio- ja elintarvi-
ketekniikka  

19  

Ammatti-
korkeakoulu 

Mikkelin ammatti-
korkeakoulu 

Matkailu-, ravitse-
mis- ja talousala 

 Restonomi 
(AMK), liikkeen-
johto (36) 

 Restonomi 
(ylempi AMK), 
liikkeenjohto (14) 

50 

Ammatti-
korkeakoulu 

Oulun seudun am-
mattikorkeakoulu 

Luonnonvara- ja 
ympäristöala 

 Hortonomi 
(AMK) 

 Agrologi (AMK) 
(34) 

 Agrologi (Ylempi 
AMK) (4) 

53 

Ammatti-
korkeakoulu 

Savonia-
ammattikorkeakoulu 

Matkailu-, ravitse-
mis- ja talousala 

 Restonomi 
(ylempi AMK), 
liikkeenjohto 

6 
 

Ammatti-
korkeakoulu 

Savonia ammattikor-
keakoulu 

Luonnonvara- ja 
ympäristöala 

 Agrologi (AMK) 53 

Ammattikorkeakou-
lu 

Seinäjoen ammatti-
korkeakoulu 

Matkailu-, ravitse-
mis- ja talousala 

 Restonomi 
(AMK), liikkeen-

46 
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johto 

Ammatti-
korkeakoulu 

Seinäjoen ammatti-
korkeakoulu 

Tekniikan ja liiken-
teen ala / Bio- ja 
elintarviketekniika 

 Insinööri (AMK), 
bio- ja elintarvi-
ketekniikka  

23 

Ammatti-
korkeakoulu 

Seinäjoen ammatti-
korkeakoulu 

Elintarvike- ja maata-
lous 

 Agrologi (AMK) 
(37) 

 Agrologi (ylempi 
AMK) (5) 

42 

Ammatti-
korkeakoulu 

Tampereen ammat-
tikorkeakoulu 

Matkailu-, ravitse-
mis- ja talousala 

 Restonomi 
(AMK), liikkeen-
johto 

55 

Ammatti-
korkeakoulu 

Turun ammattikor-
keakoulu 

Matkailu-, ravitse-
mis- ja talousala 

 Restonomi 
(AMK), liikkeen-
johto (58) 

 Restonomi 
(ylempi AMK), 
liikkeenjohto (23) 

81 

Ammatti-
korkeakoulu 

Turun ammattikor-
keakoulu 

Luonnonvara- ja 
ympäristöala / Kala- 
ja ympäristötalous 

 Iktyonomi (AMK) 15 

Ammatti-
korkeakoulu 

Turun ammattikor-
keakoulu 

Tekniikan ja liiken-
teen ala / Bio- ja 
elintarviketekniika 

 Insinööri (AMK), 
bio- ja elintarvi-
ketekniikka  

53 

Ammatti-
korkeakoulu 

Yrkeshögskolan No-
via 

Luonnonvara-  ja 
ympäristöala 

 Hortonomi 
(AMK) (13) 

 Agrologi (AMK) 
(12) 

25 

Yliopisto Helsingin yliopisto Matemaattis-
luonnontieteellinen   

 Luonnontietei-
den kandidaatti 

 Filosofian mais-
teri 

 Tekniikan kandi-
daatti / diplomi-
insinööri 
 

968 
(luku ei ole vertai-
lukelpoinen, koska 

suurin osa ei sijoitu 
ruokaketjuun ja 

lisäksi suurin osa 
henkilöistä on las-
kettu kahteen ker-

taan: kand. + 
maist.) 

Yliopisto Helsingin yliopisto Maatalous-
metsätieteellinen 

 Elintarviketietei-
den kandidaatti / 
maisteri 
Pääaineet: 
Biotekniikka 
Elintarvike-
ekonomia 
Elintarvikekemia- 
ja teknologia 
ravitsemustiede 

 Maatalous- ja 

552 
(luku ei ole vertai-
lukelpoinen, koska 

suurin osa ei sijoitu 
ruokaketjuun ja 

lisäksi suurin osa 
henkilöistä on las-
kettu kahteen ker-

taan: kand. + 
maist.) 
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metsätieteiden 
kandidaatti / mais-
teri  
Pääaineet: 
Agroteknologia 
Biotekniikka 
Kasvituotannon 
biologia 
Kotieläintiede 
Maatalous- ja ym-
päristöteknologia 
Maatalous-
ekonomia 

 

Yliopisto Itä-Suomen yliopisto Matemaattis-
luonnontieteellinen  

 Luonnontietei-
den kandidaatti  

 Filosofian mais-
teri 

409 
(luku ei ole vertai-
lukelpoinen, koska 

suurin osa ei sijoitu 
ruokaketjuun ja 

lisäksi suurin osa 
henkilöistä on las-
kettu kahteen ker-

taan: kand. + 
maist.) 

Yliopisto Itä-Suomen yliopisto Maatalous-
metsätieteellinen 

 Maatalous- ja 
metsät. tai elin-
tarviketieteen 
kandidaatti/ 
maisteri  

57 
(luku ei ole vertai-
lukelpoinen, koska 

suurin osa ei sijoitu 
ruokaketjuun ja 

lisäksi suurin osa 
henkilöistä on las-
kettu kahteen ker-

taan: kand. + 
maist.) 

Yliopisto Itä-Suomen yliopisto  Terveystieteet (ravit-
semustiede)  

 Terveystieteiden 
kandidaatti (elin-
tarviketiede) 

 Terveystie-
teidenmaisteri 
(elintarvike-
biotekniikka) 
Pääaineet: 
Kliininen ravit-
semustiede 
kansanterveys-
tiede 

306 
(luku ei ole vertai-
lukelpoinen, koska 

suurin osa ei sijoitu 
ruokaketjuun ja 

lisäksi suurin osa 
henkilöistä on las-
kettu kahteen ker-

taan: kand. + 
maist.) 

Yliopisto Jyväskylän yliopisto Matemaattis-
luonnontieteellinen  

 Luonnontietei-
den kandidaatti 

 Filosofian mais-
teri  

468 
(luku ei ole vertai-
lukelpoinen, koska 

suurin osa ei sijoitu 
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ruokaketjuun ja 
lisäksi suurin osa 

henkilöistä on las-
kettu kahteen ker-

taan: kand. + 
maist.) 

Yliopisto Oulun yliopisto Matemaattis-
luonnontieteellinen 

 Luonnontietei-
den kandidaatti 

 Filosofian mais-
teri  

532 
(luku ei ole vertai-
lukelpoinen, koska 

suurin osa ei sijoitu 
ruokaketjuun ja 

lisäksi suurin osa 
henkilöistä on las-
kettu kahteen ker-

taan: kand. + 
maist.) 

Yliopisto Tampereen Teknilli-
nen yliopisto 

Teknis-
luonnontieteellinen  

 Luonnontietei-
den kandidaatti  

 Filosofian mais-
teri Pääaineet: 
Biotekniikka 
 

264 
(luku ei ole vertai-
lukelpoinen, koska 

suurin osa ei sijoitu 
ruokaketjuun ja 

lisäksi suurin osa 
henkilöistä on las-
kettu kahteen ker-

taan: kand. + 
maist.) 

Yliopisto Turun yliopisto 
 

Matemaattis-
luonnontieteellinen 

 Luonnontieteiden 
kandidaatti 

 Filosofian maisteri 

 Biotekniikan diplomi-
insinöörikoulutus (DI) 
yhteistyönä Åbo Aka-
demin kanssa 
Pääaineet: 
Elintarvikekemia ja 
elintarvikekehitys  

452 
(luku ei ole vertai-
lukelpoinen, koska 

suurin osa ei sijoitu 
ruokaketjuun ja 

lisäksi suurin osa 
henkilöistä on las-
kettu kahteen ker-

taan: kand. + 
maist.) 

 
 

Yliopisto Åbo Akademi Matemaattis-
luonnontieteellinen 

 Luonnontieteiden 
kandidaatti 

 Filosofian maisteri  

138 
(luku ei ole vertai-
lukelpoinen, koska 

suurin osa ei sijoitu 
ruokaketjuun ja 

lisäksi suurin osa 
henkilöistä on las-
kettu kahteen ker-

taan: kand. + 
maist.) 
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Johdanto 
 

Tämä selvitys on toteutettu Foredata Oy:n toimesta ja Opetushallituksen toimeksiannosta. Selvitys liittyy 

vuonna 2015 alkavaan ruokaketjun VOSE-ennakointihankkeeseen. 

Ruokaketjun työpaikkailmoitusten analyysi sisältää kokonaiskuvan ruokaketjuun kuuluvien yritysten ja 

työnantajien julkisten työpaikkailmoitusten luonteesta. Tässä selvityksessä esitellään ruokaketjun työ-

paikkailmoitusten jakautuminen toimialoittain, eniten työpaikkailmoituksia julkaisseet yritykset, ilmoi-

tusten alueellinen jakauma sekä jakauma eri ammatteihin. Tekstianalyysin myötä ilmoituksissa esiinty-

neet osaamistarpeet luokitellaan eri osaamistarveryhmiin. 

Ruokaketju määritellään tässä työssä seuraavasti: 

Taulukko 1. Ruokaketjuun kuuluvat toimialat Tilastokeskuksen toimialaluokituksen (TOL 2008) mukaan 

Toimiala- 
luokka 

Toimiala 
Toimiala- 

luokka 
Toimiala 

11 
Yksivuotisten kasvien viljely (pl. 
01150 Tupakan viljely) 

46110 
Maatalousraaka-aineiden, elävien eläin-
ten, tekstiiliraaka-aineiden sekä puoli-
valmisteiden agentuuritoiminta 

12 Monivuotisten kasvien viljely 46170 
Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan 
agentuuritoiminta 

13 
Taimien kasvatus ja muu kasvien 
lisääminen 

462 
Maatalousperäisten raaka-aineiden ja 
elävien eläinten tukkukauppa 

14 
Kotieläintalous (pl. 01491 Turkis-
tarhaus) 

46210 
Viljan, raakatupakan, siementen ja eläin-
rehujen tukkukauppa  

15 
Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläin-
talous (sekatilat) 

463 
Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan 
tukkukauppa (pl. 46350 Tupakkatuottei-
den tukkukauppa) 

16 Maataloutta palveleva toiminta 472 

Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan 
vähittäiskauppa erikoismyymälöissä (pl. 
47260 Tupakkatuotteiden vähittäis-
kauppa) 

3 Kalastus ja vesiviljely 478 Tori- ja markkinakauppa 

10 Elintarvikkeiden valmistus 4781 
Elintarvikkeiden, juomien ja tupakka-
tuotteiden vähittäiskauppa kojuista ja 
toreilla 

11 Juomien valmistus 
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Työpaikkailmoitukset on pyritty erityisesti kohdistamaan ruokaketjuun kuuluviin yrityksiin ja työpaikkoi-

hin. Esim. tupakkaan liittyvät toimialat on pääosin poimittu aineistosta pois. Pienen viitteellisen poikke-

uksen tekevät seuraavat tilastoluokat: 46110 Maatalousraaka-aineiden, elävien eläinten, tekstiiliraaka-

aineiden sekä puolivalmisteiden agentuuritoiminta sekä 46170 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan 

agentuuritoiminta. Nämä luokat on kuitenkin otettu mukaan analyysiin, koska ne sisältävät pääosin ruo-

kaketjun tuotteita. Esimerkiksi luokkaan 46110 kuuluu mm. maatalousraaka-aineiden, rehujen, kaiken-

laisen viljan, elävien eläinten, villan, huovan, nahkojen, vuotien ja puutarha-alan tuotteiden, kuten kuk-

kien ja muiden kasvien sekä siementen välityskauppa. Lisäksi vaadittavan osaamisen ja työllistymisen 

näkökulmasta näiden toimialojen sisällyttäminen on perusteltua.  

Perinteiset ruokakaupat ja -marketit (TOL 4711, Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan erikoistumaton 

vähittäiskauppa) eivät ole mukana tässä ruokaketjun työpaikkailmoitusten analyysissä lähinnä niiden 

suuren lukumäärän vuoksi. Miltei 9 000 ilmoituksen aineisto painottaisi liikaa tätä selvitystä. TOL 

4711:een kuuluu laajan tavaravalikoiman vähittäiskauppa, jossa elintarvikkeiden, juomien ja tupakan 

osuus kokonaismyynnistä on vähintään puolet. Tämä aineisto on analysoitu erillisessä Foredata Oy:n 

selvityksessä (2015). 

Ruokaketjun työpaikkailmoitusten analyysin lähdeaineistona on käytetty julkisen työvälityksen te-

palvelut.fi -palvelussa (entinen mol.fi) ilmoitetut työpaikkailmoitukset aikavälillä 1.1.2010–28.2.2015. 

Tällä ajanjaksolla työpaikkailmoituksia kertyi ruokaketjuun yhteensä 10 651 kappaletta. Työpaikkailmoi-

tukset on poimittu ilmoituksen jättäneen yrityksen toimialan perusteella pohjautuen em. ruokaketjun 

määrittelyyn.  

 

Kuva 1. Ruokaketjun työpaikkailmoitusten kertymä kuukausittain tammikuu 2010 – helmikuu 2015. 

 

Työpaikkailmoitusten määrän trendi on ollut viime vuodet loivasti laskeva. Syy ilmoitusten laskuun on 

osaltaan talouden suhdanteessa, osin muiden rekrytointikanavien yleistymisessä. Eniten työpaikkailmoi-

tuksia on vuosittain ollut aina maalis–huhtikuussa, pitkälti johtuen kesäsesongista ja kesätyöpaikkojen 

ilmoittelusta.  
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Työpaikkailmoitusten analysointitapa 
 

Työpaikkailmoitusten analyysi on suoritettu osittain Foredata Oy:n tekstianalyysityökalulla ja osittain 

Foredata Oy:n asiantuntijatyönä. Tekstianalyysityökalun avulla työpaikkailmoitusten tekstistä on voitu 

poimia työnantajien toivomia osaamisia ja muita työelämän vaatimuksia. Tämän jälkeen osaamisia on 

yhdistelty ja luokiteltu erilaisiksi osaamiskokonaisuuksiksi.  

Analyysiprosessi lyhyesti: 

1. Valittujen ruokaketjun työpaikkailmoitusten läpikäyminen tekstianalyysityökalulla ja ensimmäi-

nen arvio työpaikkailmoituksissa eniten esiintyvistä sanoista ja samalla osaamisista sanojen 

esiintymistiheyden mukaan lajiteltuna. 

2. Sanojen läpikäyminen asiantuntijatyönä ja ”avainsanojen” muodostaminen. 

3. Avainsanojen hakeminen uudestaan ilmoituksista ottaen huomioon sanojen sijamuodot ja erilai-

set esitystavat. 

4. Sanojen ryhmittely ja luokittelu osaamistarpeittain ja osaamistarveryhmittäin. 

Analyysin lopputuloksena työpaikkailmoituksissa esiintyvät osaamistarpeet saadaan jaoteltuna osaamis-

tarveryhmittäin määrätietoineen. 

On huomattava, että tässä analyysissä kyetään tarkastelemaan vain ja ainoastaan julkisesti avoimeksi 

ilmoitettuja työpaikkailmoituksia, jotka on julkaistu työhallinnon te-palvelut.fi-palvelussa. On selvä, että 

alalla kuin alalla kaikkia avautuvia työpaikkoja ei päästetä julkiseen hakuun vaan rekrytointi hoidetaan 

muita kanavia pitkin. Muita kanavia ovat mm. sosiaalinen media (LinkedIn, Facebook, Twitter yms.), 

yksityiset työnvälityspalvelut, ”puskaradio” ja henkilökohtaiset suhteet. Piilotyöpaikkoja aukeaa monesti 

pitkälti työnhakijan oman aktiivisuuden avulla tilanteissa, joissa työnantaja ei välttämättä ole aiemmin 

edes ajatellut työllistävänsä lisää. Nykyisin erityisesti sosiaalisen median kautta välitettävien työpaikko-

jen määrän arvioidaan kasvavan jatkuvasti. On vaikea sanoa, eroavatko ruokaketjun työpaikkailmoitus-

ten julkaisukanavat tästä yleisestä trendistä. Voisi olettaa, että eivät ainakaan paljon.  

Tekstityökalu ei oletuksena tee eroa siinä, onko löydetty sana tarkalleen ottaen missä kohdassa työpaik-

kailmoitusta.  Esimerkiksi sana ”auto” voi olla niin työnantajan esittelytekstiosuudessa osana yrityksen 

nimeä kuin listattuna tarpeena itse ilmoituksessa muodossa ”oma auto välttämätön”. Tästä syystä onkin 

ensiarvoisen tärkeä huomata, että tässä selvityksessä analysoidut sanat on käyty asiantuntijatyönä läpi 

selvittäen valittujen sanojen asiayhteys, jotta vältyttäisiin karkealta virheanalyysiltä. 
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Ruokaketjun työpaikkailmoitukset 

 

Alueet 
 

Työpaikkailmoitusten aluejako kertoo toisaalta ylipäätään työpaikkojen keskittymisestä Uudellemaalle ja 

eteläisiin kasvukeskuksiin tai ruokatuotannon keskittymisestä läntiseen Suomeen. Toisaalta, koko Suomi 

on kuitenkin edustettuna. 

 

Taulukko 4. Ruokaketjun työpaikkailmoitusten aluejakauma ELY-keskuksittain  

Alue Lkm 

Uusimaa 2956 

Varsinais-Suomi 1237 

Häme 924 

Pirkanmaa 698 

Pohjois-Pohjanmaa 554 

Pohjanmaa 503 

Pohjois-Savo 502 

Satakunta 491 

Kaakkois-Suomi 476 

Etelä-Pohjanmaa 473 

Etelä-Savo 444 

Keski-Suomi 315 

Pohjois-Karjala 312 

Lappi 240 

Kainuu 147 

Ahvenanmaa 102 

Aluetta ei merkittynä ilmoitukseen 277 

Yhteensä 10 651 

 

Aiemmin mainittujen 1–2 työpaikkailmoitusta ilmoittaneiden työnantajien osalta aluejako eroaa yllä 

olevasta kaikkien ilmoitusten jakaumasta. Siinä, missä Uudenmaan osuus kaikista ilmoituksista on 28 
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prosenttia, on sen osuus 1–2 ilmoitusta jättäneistä 18 prosenttia. Toisin sanoen vähän ilmoituksia jättä-

neet työnantajat ovat todennäköisemmin muualta Suomesta. 

Ilmoitukset, joissa aluetta ei ole merkittynä ilmoitukseen ovat joko ulkomaille kohdistettuja työpaikkail-

moituksia tai sitten aluetta ei vain ole mainittuna. Näitä ilmoituksia oli hyvin vähän. 

 

Toimialat 
 

Eniten työpaikkailmoituksia ilmoittaneet toimialat on kuvattu alla taulukossa 2. Leivän valmistus; tuorei-

den leivonnaisten ja kakkujen valmistus on suurin toimiala ja seuraavina tulevat Elintarvikkeiden, juomi-

en ja tupakan yleistukkukauppa, Alkoholi- ja muiden juomien vähittäiskauppa sekä Sokerin, suklaan, 

makeisten ja leipomotuotteiden tukkukauppa. Nämä neljä toimialaa kattavat työpaikkailmoituksista 

yhteensä 31 %. 

 

Taulukko 2. Ruokaketjun työpaikkailmoitusten jakautuminen toimialoittain  

Toimiala Lkm 

Leivän valmistus; tuoreiden leivonnaisten ja kakkujen 
valmistus 

1 276 

Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan yleistukkukauppa 873 

Alkoholi- ja muiden juomien vähittäiskauppa 634 

Sokerin, suklaan, makeisten ja leipomotuotteiden tukku-
kauppa 

541 

Vihannesten viljely kasvihuoneessa 405 

Maitotaloustuotteiden ja juuston valmistus 378 

Oluen valmistus 334 

Juures-, vihannes- marja- ja hedelmätukkukauppa 313 

Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous (sekatilat) 312 

Kalatukkukauppa 296 

Liha- ja siipikarjatuotteiden valmistus 295 

Vihannesten viljely avomaalla (pl. peruna ja sokerijuuri-
kas) 

283 
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Muualla luokittelematon elintarvikkeiden tukkukauppa 272 

Viljakasvien (pl. riisin), palkokasvien ja öljysiemenkasvien 
viljely 

220 

Muualla luokittelematon elintarvikkeiden valmistus 214 

Kalan, äyriäisten ja nilviäisten vähittäiskauppa 207 

Jäätelökioskit 194 

Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan agentuuritoiminta 189 

Lihan ja lihatuotteiden tukkukauppa 180 

Muu hedelmien, marjojen ja kasvisten jalostus ja säilöntä 179 

Muut 3 056 

Yhteensä 10 651 

 

Muut toimialat käsittävät yhteensä 66 eri toimialaa. Näistä 11 alaa sisältää enemmän kuin 100 ilmoitus-

ta. 42 toimialaa sisältää 10–99 ilmoitusta ja loput 13 alaa ovat kukin ilmoittaneet alle kymmenen ilmoi-

tusta vuoden 2010 alusta alkaen. 

 

Yritykset 
 

Yhteensä 1 608 yritystä tai työnantajaa on julkaissut ainakin yhden työpaikkailmoituksen selvityksessä 

määritellyllä aikavälillä. Eniten työpaikkailmoituksia ilmoittaneet yritykset on listattu taulukossa 3. 

 

Taulukko 3. Eniten työpaikkailmoituksia ilmoittaneet yritykset 

Yritys Lkm 

Alko Oy 633 

Fazer Leipomot Oy 291 

Valio Oy 237 

DeliService Punnitse & Säästä Oy 216 

Apetit Kala Oy 202 

Oy Hartwall Ab 193 

Wihuri Oy 146 
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KT-Yhtymä Oy 111 

Essin Viherpalvelu T:mi 110 

Laitilan Leipä S. Heinonen Oy 88 

Pizzeria Dennis Oy 81 

Suomen Kala Auto Oy 81 

Fazer Makeiset Oy 80 

Trinity Foods Oy 79 

Bandedosa Oy 78 

 

Listan eniten työpaikkoja ilmoittaneet työnantajat erottuvat pitkälti siksi, että ne toimivat monella alu-

eella monessa eri toimipaikassa. Esimerkiksi Alko Oy:n 633 ilmoitusta jakautuu 160 kunnan alueelle. 

Fazer Leipomot Oy:n ilmoitukset jakautuvat 27 kunnan alueelle ja Valio Oy:n ilmoitukset 17 kunnan alu-

eelle. Listan neljäntenä olevan Deliservice Punnitse & Säästä Oy:n ilmoitukset jakautuvat 69 kunnan 

osalle. Ilmoituksen jättäneistä yrityksistä ja työnantajista 853 kappaletta eli 53 prosenttia on julkaissut 

ainoastaan 1–2 ilmoitusta.  

 

Ammatit 
 

Pääammattiluokittain tarkasteltuna huomataan, että valtaosa ilmoitetuista työpaikkailmoituksista koh-

distui palvelu- ja myyntityöntekijöiden luokkaan (kuva 2.). Näitä ilmoituksia oli 4 444 kappaletta ja ne 

käsittivät yli 40 prosenttia kaikista ilmoituksista. Eniten ilmoituksia tässä ryhmässä oli myyjän ammatis-

sa, 1946 kappaletta. Myyjäilmoituksia oli kaiken kaikkiaan eniten.  
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Kuva 2. Ruokaketjun työpaikkailmoitukset pääammattiluokittain 

 

 

Muiden pääluokkien eniten ilmoituksia keränneet ammatit jakautuvat seuraavasti. Johtajien osalta eni-

ten haettiin toimitusjohtajia, 74 kpl. Erityisasiantuntijoiden osalta eniten haettiin mainonnan ja markki-

noinnin erityisasiantuntijoita, 173 kpl. Asiantuntijoiden ryhmässä eniten ilmoituksia oli myyntiedustajien 

ammatissa, 249 kpl. Toimisto-. ja asiakaspalvelutyöntekijöiden osalta eniten ilmoituksia oli taloushallin-

non toimistotyöntekijöiden ammatissa, 110 kpl. Maanviljelijät, metsätyöntekijät -ryhmässä eniten ilmoi-

tuksia oli puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät -ammatissa, 702 kpl. Korjaus-, rakennus- ja val-

mistustyöntekijöiden osalta eniten ilmoituksia oli leipureiden ja kondiittorien ammatissa, 568 kpl. Pro-

sessi- ja kuljetustyöntekijöiden ryhmästä eniten ilmoituksia oli elintarviketeollisuuden prosessityönteki-

jät -ammatissa, 719 kpl. Muiden työntekijöiden osalta eniten ilmoituksia oli rahdinkäsittelijät, varasto-

työntekijät ym. -ammatissa, 198 kpl. 

 

  

1 % 
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Erityisasiantuntijat
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ym.
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valmistustyöntekijät

Prosessi- ja kuljetustyöntekijät
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Taulukko 5. Eniten työpaikkailmoituksia ruokaketjussa, ammattijakauma  

Ammatti Lkm 

Myyjät 1946 

Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät 719 

Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja –työntekijät 702 

Leipurit ja kondiittorit 568 

Kahvila- ja baarimyyjät 411 

Kioski- ja torimyyjät 343 

Yhd. maanviljelyn ja eläintenkasv. harjoittajat 305 

Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät 297 

Suoramyyjät 285 

Liha- ja lypsykarjan, kotieläinten kasvattajat 277 

Tuote-esittelijät 276 

Myyntiedustajat 249 

Kassanhoitajat ja lipunmyyjät 239 

Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat 235 

Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym. 198 

Lihanleikkaajat, kalankäsittelijät ym. 180 

Avustavat keittiötyöntekijät 180 

Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat 173 

Kauppiaat (pienyrittäjät) 172 

Pakkaus-, pullotus- ja etiköintikoneiden hoitajat 157 

Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät 119 

Taloushallinnon toimistotyöntekijät 110 

Muut 2 510 

 

Taulukosta 5 nähdään mihin ammatteihin työpaikkailmoituksia on eniten ilmoitettu. Muut-kohdassa on 

yhteensä 192 eri ammattia, mutta niiden osalta työpaikkailmoitusten lukumäärät olivat jo alle sadan. 

Näistä ammateista 122 oli sellaisia, joissa ilmoituksia oli alle 10 kappaletta. 
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Osaamistarpeet ruokaketjun työpaikkailmoituksissa 
 

Ruokaketjun työpaikkailmoitusten osaamistarveanalyysi jakautuu karkeasti kolmeen aihekokonaisuu-

teen. Lisäksi aineistosta on muodostettu osuus Muut, joka sisältää muita merkityksellisiä sanoja, jotka 

eivät kuulu välttämättä neljään aihealueeseen.  

 Henkilökohtaiset ominaisuudet 

 Osaaminen ja ammattitaito 

 Koulutus 

 Muut 

Näiden luokitusten osalta alla on esitettynä kunkin kokonaisuuden avainsanat sekä niiden työpaikkail-

moitusten lukumäärät, joissa esiintyy jokin näiden luokiteltujen avainsanojen joukkoon kuuluvista varsi-

naisista sanoista.  

 

Henkilökohtaiset ominaisuudet 
 

Taulukko 6. Henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyvät avainsanat ruokaketjun työpaikkailmoituksissa, top 

15 

Avainsana / Henkilökohtainen ominaisuus Ilmoitusten lkm 

Reippaus 2329 

Oma-aloitteisuus 1789 

Joustavuus 1506 

Itsenäinen työote 1387 

Vastuullisuus 1130 

Palveluhalu 995 

Positiivisuus 881 

Aktiivisuus 654 

Ahkeruus 618 

Myyntihenkisyys 569 

Ripeys 395 

Fyysisyys 364 

Huolellisuus 338 

Ulospäinsuuntautuneisuus 317 

Järjestelmällisyys 209 

 
Henkilökohtaisista ominaisuuksista eniten esiintyi reippauteen ja oma-aloitteisuuteen liittyviä sanoja 

(Taulukko 6.). Näiden lisäksi joustavuus, itsenäinen työote ja vastuullisuus koettiin työpaikkailmoitusten 
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kirjoittajien mielestä merkittäviksi ominaisuuksiksi. Kaiken kaikkiaan ruokaketjun työpaikkailmoituksissa 

haetaan henkilökohtaisten ominaisuuksien osalta perinteistä ”hyvää tyyppiä”. Mikä voidaan ajatella 

löydökseksi, on se, että vaikka myyntitehtävien työpaikkailmoituksia oli selvästi eniten, ei myyntihenki-

syys yllä tällä listalla kuin vasta kymmenenneksi. Taulukon ulkopuolelta vähäisempiä osumia löytyi myös 

motivoituneisuudelle, paineensietokyvylle, tarkkuudelle ja tilannetajulle. Näiden sanojen frekvenssit 

olivat kuitenkin alle 200. 

 

Osaaminen ja ammattitaito 
 

Osaamiseen ja ammattitaitoon liittyvissä termeissä eniten nousee esiin asiakaspalvelun tärkeys (Tauluk-

ko 7.) Lisäksi englannin kielen taito ja pakkaamiseen liittyvä osaaminen ovat tärkeitä. Listalla viidentenä 

oleva ammattitaito tarkoittaa, että ilmoituksissa on eri tavoin korostettu aiemmin hankitun ammattitai-

don merkitystä juuri siinä tehtävässä, johon uutta osaajaa ollaan rekrytoimassa. Tämä tietysti tarkoittaa 

monesti, että työnantaja edellyttää aiempaa kokemusta vastaavista tehtävistä. 

 

Taulukko 7. Osaamiseen tai ammattitaitoon liittyvät avainsanat ruokaketjun työpaikkailmoituksissa, top 

15 

Avainsana / Osaaminen ja ammattitaito Ilmoitusten lkm 

Asiakaspalvelu 2162 

Englannin kielitaito 1284 

Pakkaaminen 1166 

Ajokokemus / ajokortti 744 

Ammattitaito 617 

Tiimityöskentelytaidot 577 

Ruotsinkielen taito 519 

Esimiestyö 464 

Kassatyöskentely 383 

Tietotekniikan taidot 285 

Organisointikyky 266 

Kokemus varastotyöstä 241 

Tuotetuntemus 195 

Käsinleivontataito 177 

Taikinanteko 175 
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Listassa esitettyjen avainsanojen osalta vähäisempiä osumamääriä tuli mm. seuraavien avainsanojen 

osalle: 

 Hevosiin liittyvä osaaminen 

 Excel-osaaminen 

 Esiintymiskyky 

 Sikalatyö 

 Lastaus 

 Trukkikortti 

 Äyriäistuntemus 

 Lypsytaito 

 Leivontaprosessi 

 

Koulutus 
 

Taulukko 8. Koulutukseen liittyvät avainsanat ruokaketjun työpaikkailmoituksissa 

Avainsana / Koulutus Ilmoitusten lkm 

Hygieniapassi 1161 

Ravitsemusalan koulutus/kokemus 81 

 

Tiukasti koulutukseen liittyviä avainsanoja ei liiemmin lopulta löytynyt työpaikkailmoituksista (Taulukko 

8.). Toki aiemmassa kohdassa esitetyt osaamiset ja ammattitaidot monet edellyttävät erityyppisiä koulu-

tuksia. Ja samoin hygieniapassin olisi voinut liittää osaksi osaamista ja ammattitaitoa.  

 

Muut 
 

Taulukko 9. Muut sanat ruokaketjun työpaikkailmoituksissa 

Avainsana / Muut Ilmoitusten lkm 

Kesätyö 1451 

Oma auto 266 

Valmisruuat 207 

Etätyö 205 

Tuoretuotteet 142 
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Taulukossa 9. on kerrottu muiden riittävästi osumia saaneiden avainsanojen listaus. Kesätyö näyttelee 

ylipäätään merkittävää roolia ruokaketjun työpaikkailmoituksissa. Etätyö vastaavasti nousee kyllä esiin, 

mutta sen merkitys on silti vähäinen. 

Työpaikkailmoituksissa oli lisäksi mainintoja kielitaitoon, tietotekniseen osaamiseen sekä vähäisessä 

määrin työkoneisiin liittyvään osaamiseen liittyviä asioita. Kielitaidon osalta englannin kielen taito oli 

merkityksellisin, ruotsi oli seuraavana. Näiden kielten lisäksi aineistossa oli vain yksittäisiä mainintoja 

muista kielistä, esim. saksasta. Tietoteknisten osaamisten osalta yleisin tapa ilmaista asia työpaikkailmoi-

tuksissa oli maininta perustason tietoteknisen osaamisen edellytyksestä. Lisäksi eriteltynä Excel-

osaaminen näkyy osaamistarvelistalla, mutta muutoin esimerkiksi sosiaalisen median osaamista ei työ-

paikkailmoituksissa korostettu. Työkoneiden osalta trukinajotaito näkyy osaamisvaatimuksissa ja sen 

lisäksi ilmoituksissa oli vähäisissä määrin mainintoja maatalous- ja maansiirtokoneista. 

Lopuksi 
 

Uudenmaan työpaikkailmoitusmäärät olivat aivan omilla luvuillaan ruokaketjun ilmoitusten aluetarkas-

telussa. Myös Varsinais-Suomi erottui selvästi muista ELY-keskusalueista. Aluetarkastelu ei sinänsä yllä-

tä, näillä alueilla on ylipäätään paljon yrityksiä. 

Toimiloittain tarkasteltuna ruokaketjun työpaikkailmoitusten enemmistö lukeutui leivän valmistuksen, 

elintarvikkeiden ja juomien yleistukkukaupan ja alkoholi- ja muiden juomien vähittäiskaupan osalle. 

Ruokaketjun laajuudesta kuitenkin kertoo, että työpaikkailmoituksia tuli kaiken kaikkiaan yli 80 toimialal-

le. Työllistävimmät yritykset mukailivat toimialoittaista jakautumista, eniten työpaikkailmoituksia oli 

Alko Oy:n ja Fazer Leipomot Oy:n toimesta. 

Ammattitarkastelussa ruokaketun laajuutta kuvastaa yli 200 ammatin osalle jakaantuvat työpaikkailmoi-

tukset. Selvästi eniten työpaikkailmoituksia oli palvelu- ja myyntityöntekijöiden pääluokassa. Eniten il-

moituksia tässä luokassa oli myyjän ammatissa. Myyjäilmoituksia oli muutoinkin aineistossa eniten, 18 

prosenttia kaikista ilmoituksista. 

Kaiken kaikkiaan työpaikkailmoituksissa esitetyt osaamisvaatimukset kulkevat pitkälti käsi kädessä työ-

paikkailmoitusten jakauman kanssa. Suurin osa tämän selvityksen työpaikkailmoituksista oli kohdistettu 

ammatteihin, joissa on paljon työllisiä ja joissa ei vaadita korkeaa koulutusta. Tämä on tietysti selvä asia, 

ylipäätään eniten työpaikkailmoituksia ilmoitetaan yleensä niihin ammatteihin, joissa työllisiä on eniten 

ja työpaikkojen vaihtuvuus suurinta. Lisäksi kesätyösesonki nousi alalle ominaisena seikana esiin myös 

työpaikkailmoituksissa, mikä on omiaan lisäämään matalan koulutuksen työpaikkailmoittelua. 

Ruoka pitää ensi valmistaa, jotta se voidaan sitten myydä. Tämän työpaikkailmoitusselvityksen osalta 

voidaan karkeasti yleistää, että ruokaketjussa elintarvikkeiden myyntiin on haettu pitkälti reippaita eng-

lanninkielentaitoisia asiakaspalvelijoita, joilta odotetaan lisäksi oma-aloitteisuutta ja myyntitaitoa sekä 

ruoan valmistuksen osalta itsenäiseen työotteen sisäistäneitä ja joustavia elintarviketeollisuuden työn-

tekijöitä, jotka hallitsevat pakkaamiseen ja logistiikkaan liittyviä työtehtäviä. Ruokaketjun työtehtävien 

monipuolisuudesta kertoo kuitenkin suuri sen parissa työskentelevien ihmisten ammattien määrä, siihen 

kuuluvien toimialojen määrä ja tietysti suuri työnantajien määrä ja sitä kautta ruokaketju tarjoaa hyvin 

monenlaisia ja monipuolisia työtehtäviä. 
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Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan erikoistumattoman vä-

hittäiskaupan työpaikkailmoitusten analyysi 

Johdanto 
 

Tämä selvitys on toteutettu Foredata Oy:n toimesta ja Opetushallituksen toimeksiannosta. Selvitys liittyy 

vuonna 2015 alkaviin ruokaketjun ja vähittäiskaupan VOSE-ennakointihankkeisiin. 

Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan erikoistumattoman vähittäiskaupan työpaikkailmoitusten analyysi 

sisältää kokonaiskuvan tähän ryhmään kuuluvien yritysten ja työnantajien julkisten työpaikkailmoitusten 

luonteesta. Käytämme tässä selvityksessä analysoitavasta ryhmästä nimeä ruokakauppa, koska luokan 

4711 toimialakuvaus kertoo, että näiden kauppojen myynnistä yli 50 % tulee elintarvikkeista, juomista ja 

tupakasta. Toki näiden kauppojen myyntiartikkeleita ovat myös päivittäistavarat, kuten esimerkiksi vaat-

teet, huonekalut, koneet ja laitteet, rautatavarat, kosmetiikka, puhdistusaineet ym., mutta enemmistö-

myynnin myötä ruokakauppa lienee työnimenä perusteltu. 

Tässä selvityksessä esitellään työpaikkailmoitusten jakautuminen toimialoittain, eniten työpaikkailmoi-

tuksia julkaisseet yritykset, ilmoitusten alueellinen jakauma sekä jakauma eri ammatteihin. Tekstianalyy-

sin myötä ilmoituksissa esiintyneet osaamistarpeet luokitellaan eri osaamistarveryhmiin. 

 

Taulukko 1. Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan erikoistumattomaan vähittäiskauppaan (TOL 4711) 

kuuluvat toimialat Tilastokeskuksen toimialaluokituksen mukaan 

Toimialaluokka Toimiala 

47111 Isot supermarketit (yli 1000 m²) 

47112 Pienet supermarketit (yli 400 m², enintään 1000 m²) 

47113 Valintamyymälät (yli 100 m², enintään 400 m²) 

47114 Elintarvike-, makeis- ym. kioskit (enintään 100 m²) 

 

Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan erikoistumaton vähittäiskauppa kytkeytyy likeisesti sekä ruokaket-

juun että yleisesti vähittäiskauppaan, jotka on analysoitu erillisissä Foredata Oy:n selvityksissä (2015). 

Ruokakauppa on analysoitu erillään, jotta se ei liiaksi painottaisi ruokaketjun tai vähittäiskaupan työ-

paikkailmoitusanalyyseja. 

Ruokakaupan työpaikkailmoitusten analyysin lähdeaineistona on käytetty julkisen työvälityksen te-

palvelut.fi -palvelussa (entinen mol.fi) ilmoitetut työpaikkailmoitukset aikavälillä 1.1.2010–31.3.2015. 

Tällä ajanjaksolla työpaikkailmoituksia kertyi ruokakauppaan yhteensä 8 744 kappaletta. Työpaikkailmoi-

tukset on poimittu ilmoituksen jättäneen yrityksen toimialan perusteella pohjautuen em. määrittelyyn.  
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Kuva 1. Ruokakaupan työpaikkailmoitusten kertymä kuukausittain tammikuu 2010 – maaliskuu 2015. 

 

Eniten työpaikkailmoituksia on vuosittain ollut aina helmi–maaliskuussa, pitkälti johtuen kesätyöpaikko-

jen ilmoittelusta. Hiljaisinta aikaa ovat olleet kesäkuut ja joulukuut. 

Työpaikkailmoitusten määrän trendi on ollut viime vuodet loivasti laskeva. Syy ilmoitusten laskuun on 

osaltaan talouden suhdanteessa, osin muiden rekrytointikanavien yleistymisessä. Lisäksi oletettavasti 

verkkokaupan kasvulla voi olla vaikutusta myös elintarvikkeiden, juomien ja tupakan erikoistumattoman 

vähittäiskaupan työpaikkailmoitteluun. Sen sijaan automaattikassojen määrä on tämän selvityksen tar-

kastelujaksolla ollut vielä vähäinen, eikä se luultavimmin juuri ole vaikuttanut työpaikkailmoitusten mää-

rään. Vuoden 2015 alkuvuosi ennakoi kuitenkin pientä piristymistä työpaikkailmoitusmäärissä.  

 

Kuva 2. Ruokakaupan työpaikkailmoitukset koko vuosi ja tammi–maaliskuu 2010–2015 
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Työpaikkailmoitusten analysointitapa 
 

Työpaikkailmoitusten analyysi on suoritettu osittain Foredata Oy:n tekstianalyysityökalulla ja osittain 

Foredata Oy:n asiantuntijatyönä. Analyysitapa on sama kaikissa vuonna 2015 Foredata Oy:n tekemissä ja 

VOSE-ennakointihankkeisiin tähtäävissä työpaikkailmoitusanalyyseissa. Tekstianalyysityökalun avulla 

työpaikkailmoitusten tekstistä on voitu poimia työnantajien toivomia osaamisia ja muita työelämän vaa-

timuksia. Tämän jälkeen osaamisia on yhdistelty ja luokiteltu erilaisiksi osaamiskokonaisuuksiksi.  

Analyysiprosessi lyhyesti: 

5. Valittujen ruokakaupan työpaikkailmoitusten läpikäyminen tekstianalyysityökalulla ja ensimmäi-

nen arvio työpaikkailmoituksissa eniten esiintyvistä sanoista ja samalla osaamisista sanojen 

esiintymistiheyden mukaan lajiteltuna. 

6. Sanojen läpikäyminen asiantuntijatyönä ja ”avainsanojen” muodostaminen. 

7. Avainsanojen hakeminen uudestaan ilmoituksista ottaen huomioon sanojen sijamuodot ja erilai-

set esitystavat. 

8. Sanojen ryhmittely ja luokittelu osaamistarpeittain ja osaamistarveryhmittäin. 

Analyysin lopputuloksena työpaikkailmoituksissa esiintyvät osaamistarpeet saadaan jaoteltuna osaamis-

tarveryhmittäin määrätietoineen. 

On huomattava, että tässä analyysissä kyetään tarkastelemaan vain ja ainoastaan julkisesti avoimeksi 

ilmoitettuja työpaikkailmoituksia, jotka on julkaistu työhallinnon te-palvelut.fi-palvelussa. On selvä, että 

alalla kuin alalla kaikkia avautuvia työpaikkoja ei päästetä julkiseen hakuun vaan rekrytointi hoidetaan 

muita kanavia pitkin. Muita kanavia ovat mm. sosiaalinen media (LinkedIn, Facebook, Twitter yms.), 

yksityiset työnvälityspalvelut, ”puskaradio” ja henkilökohtaiset suhteet. Piilotyöpaikkoja aukeaa monesti 

pitkälti työnhakijan oman aktiivisuuden avulla tilanteissa, joissa työnantaja ei välttämättä ole aiemmin 

edes ajatellut työllistävänsä lisää. Nykyisin erityisesti sosiaalisen median kautta välitettävien työpaikko-

jen määrän arvioidaan kasvavan jatkuvasti. On vaikea arvioida, miten ruokakaupan työpaikkailmoitusten 

julkaisukanavat eroavat tästä yleisestä trendistä.  

Tekstityökalu ei oletuksena tee eroa siinä, onko löydetty sana tarkalleen ottaen missä kohdassa työpaik-

kailmoitusta.  Esimerkiksi sana ”auto” voi olla niin työnantajan esittelytekstiosuudessa osana yrityksen 

nimeä kuin listattuna tarpeena itse ilmoituksessa muodossa ”oma auto välttämätön”. Tästä syystä onkin 

ensiarvoisen tärkeä huomata, että tässä selvityksessä analysoidut sanat on käyty asiantuntijatyönä läpi 

selvittäen valittujen sanojen asiayhteys, jotta vältyttäisiin karkealta virheanalyysiltä. 
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Ruokakaupan työpaikkailmoitukset 

 

Ilmoitusten alueellinen jakautuminen 
 

Työpaikkailmoitusten aluejako kertoo toisaalta ylipäätään työpaikkojen keskittymisestä Uudellemaalle ja 

eteläisiin kasvukeskuksiin (taulukko 2.). Toisaalta, koko Suomi on kuitenkin edustettuna, onhan ruokaa ja 

päivittäistavaroita saatava jokaisessa niemen notkossa. 

 

Taulukko 2. Ruokakaupan työpaikkailmoitusten alueellinen jakautuminen ELY-keskuksittain  

Alue Lkm Osuus 

Uusimaa 3996 46 % 

Pirkanmaa 929 11 % 

Varsinais-Suomi 557 6 % 

Häme 408 5 % 

Pohjois-Pohjanmaa 396 5 % 

Etelä-Savo 388 4 % 

Kaakkois-Suomi 283 3 % 

Pohjois-Savo 282 3 % 

Lappi 243 3 % 

Satakunta 227 3 % 

Keski-Suomi 225 3 % 

Pohjanmaa 210 2 % 

Pohjois-Karjala 203 2 % 

Etelä-Pohjanmaa 137 2 % 

Kainuu 86 1 % 

Ahvenanmaa 64 1 % 

Aluetta ei merkittynä ilmoitukseen 110 1 % 

Yhteensä 8 744 100 % 

 

Ilmoitukset, joissa aluetta ei ole merkittynä ilmoitukseen ovat joko ulkomaille kohdistettuja työpaikkail-

moituksia tai sitten aluetta ei vain ole mainittuna. Näitä ilmoituksia oli yksi prosentti kaikista ilmoituksis-

ta. Toisaalta niitä oli kuitenkin enemmän kuin esimerkiksi Kainuussa tai Ahvenanmaalla. 
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Ilmoitusten jakautuminen toimialoittain 
 

Ruokakaupan toimialojen työpaikkailmoitusten jakautuminen on kuvattu seuraavalla sivulla taulukossa 

3. Ylivoimaisesti eniten työpaikkailmoituksia (51 %) oli isojen supermarkettien toimialalla. Valintamyy-

mälöiden osuus työpaikkailmoituksista oli hieman yli kolmanneksen, eli 36 prosenttia. Elintarvike- ja 

makeiskioskien osuus oli kymmenen prosenttia ja vähiten ilmoituksia oli pienten supermarkettien alalla 

(2 %). 

 

Taulukko 3. Ruokakaupan työpaikkailmoitusten jakautuminen toimialoittain  

Toimiala Lkm Osuus 

Isot supermarketit (yli 1000 m²) 4487 51 % 

Valintamyymälät (yli 100 m², enintään 400 m²) 3169 36 % 

Elintarvike-, makeis- ym. kioskit (enintään 100 m²) 887 10 % 

Pienet supermarketit (yli 400 m², enintään 1000 m²) 201 2 % 

Yhteensä 8 744 100 % 

 

Isojen supermarkettien työpaikkailmoitusten lukumäärä selittyy osaltaan sillä, että ne työllistävät tässä 

selvityksessä vertailtavista toimialoista eniten (taulukko 4). Mutta toki on selvää, että näissä kaupoissa 

myös muulla kuin ruoan myynnillä on merkitystä ja tämä heijastuu myös työllisten osaamisiin.  

Taulukko 4. Toimipaikkatilastot vuonna 2013 koko maassa (ToimialaOnline) 

Toimiala Toimipaikat Henkilöstö 

47111 Isot supermarketit (yli 1000 m²) 504 11818 

47112 Pienet supermarketit (yli 400 m², enintään 1000 m²) 648 8722 

47113 Valintamyymälät (yli 100 m², enintään 400 m²) 2192 10716 

47114 Elintarvike-, makeis- ym. kioskit (enintään 100 m²) 1234 3364 

Yhteensä 4578 34620 
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Valintamyymälöitä, eli perinteisiä ruokakauppoja oli eniten ja niissä työskentelevien ihmisten määrä oli 

2013 miltei samalla tasolla kuin isojen supermarketien toimialalla. Sen sijaan pienten supermarkettien ja 

elintarvike-, makeis- ym. kioskien toimipaikkojen ja henkilöstön määrä suhteessa työpaikkailmoitusten 

määrään ei kulje käsi kädessä. Etenkin kioskien osalta työvoiman vaihtuvuus on suurta ainakin työpaik-

kailmoitusten katsannossa. 

 

Ilmoitusten jakautuminen työnantajien mukaan 
 

Yhteensä 529 yritystä tai työnantajaa on julkaissut ainakin yhden työpaikkailmoituksen selvityksessä 

määritellyllä aikavälillä eli 1.1.2010–31.3.2015. Eniten työpaikkailmoituksia ilmoittaneet työnantajat on 

listattu taulukossa 5. 

 

Taulukko 5. Eniten työpaikkailmoituksia ilmoittaneet yritykset, top 10 

Yritys Lkm 

Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö 1565 

HOK-Elanto Liiketoiminta Oy 1537 

Stockmann Oyj Abp 974 

Pirkanmaan Osuuskauppa 603 

Rautakirja Oy 399 

TOK Liiketoiminta Oy 296 

Osuuskauppa Suur-Savo 266 

Tokmanni Oy 239 

Osuuskauppa Hämeenmaa 125 

Kauko E. Naumanen Oy 96 

 

Eniten työpaikkoja ilmoittaneiden työnantajien listan kärjessä on Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö 1565 

työpaikkailmoituksella. Lidlin työpaikkailmoitukset jakautuvat yhteensä 96 toimipaikalle, joista pääkau-

punkiseudun (Vantaa, Helsinki, Espoo) osuus on 338 työpaikkailmoitusta (22 %). Tämän selvityksen tar-

kastelujaksolla Lidl on avannut Suomessa yhteensä 47 uutta myymälää. 

Listalla korostuu lisäksi S-ryhmän työnantajien lukumäärä ja sitä kautta myös S-ryhmän työpaikkailmoi-

tusten lukumäärä. Kaiken kaikkiaan S-ryhmän työpaikkailmoitukset jakautuvat 22 eri osuuskaupan osalle 

ja käsittävät yhteensä 38 % (3 289 kappaletta) tämän selvityksen työpaikkailmoituksista. S-ryhmällä on 

vuoden 2015 alussa 579 myymälää, joista 90 Prismaa, 200 S-Marketia, 89 Alepaa ja 200 Salea. 

Stockmann Oyj Abp oli suunnannut 974 työpaikkailmoitustaan 11 alueelle, joista Helsingin osuus oli 66 

prosenttia (647 kappaletta). 

Rautakirja Oy:n 399 työpaikkailmoitusta jakautuivat 84 kunnan alueelle. Eniten R-kioskien työpaikkail-

moituksia oli suunnattu Kuopioon, 74 kappaletta. 
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Tokmanni Oy:n ilmoitukset olivat jakautuneet 70 kunnan alueelle. Eniten ilmoituksia (40 kappaletta) oli 

suunnattu Mäntsälään, jossa sijaitsee yrityksen pääkonttori ja logistiikkakeskus. 

Kauko E. Naumanen Oy:n eri rautakaupat olivat jättäneet 96 työpaikkailmoitusta viiden kunnan alueelle. 

Eniten ilmoituksia oli suunnattu Joensuuhun, 40 kappaletta  

Keskon työpaikkailmoituksia on vaikea jäljittää ilmoitusaineistosta siitä syystä, että K-Marketit, Citymar-

ketit ym. ovat kauppiasvetoisia yksittäisiä yrityksiä, jolle ei löydy tietokannasta yhteistä K-nimittäjää. 

Vaikka näitä työnantajia ei tässä selvityksessä ole korostettu, on selvä, että Keskon 34 prosentin markki-

naosuus päivittäistavarakaupassa (Päivittäistavarakauppa ry, 2014) ei voi olla näkymättä myös työpaik-

kailmoituksissa. 

Kaiken kaikkiaan yli puolet (53 %) työpaikkailmoituksia jättäneistä yrityksistä ja työnantajista oli julkais-

sut 1–2 ilmoitusta. Tämä oli täsmälleen sama osuus kuin ruokaketjun työnantajissa. 

 

Ilmoitusten jakautuminen eri ammatteihin 
 

Pääammattiluokittain tarkasteltuna on erittäin helppo huomata, että valtaosa ruokakaupan työpaik-

kailmoituksista kohdistui palvelu- ja myyntityöntekijöiden luokkaan (kuva 3.). Näitä ilmoituksia oli yh-

teensä 7 536 kappaletta ja ne käsittivät yli 86 prosenttia kaikista ilmoituksista. Eniten ilmoituksia tässä 

ryhmässä oli myyjän ammatissa, 3 331 kappaletta sekä ravintola- ja suurtaloustyöntekijöiden ammatis-

sa, 1579 kappaletta. Myyjäilmoituksia oli kaiken kaikkiaan eniten.  

 

Kuva 3. Ruokakaupan työpaikkailmoitukset pääammattiluokittain 

 

Muiden pääluokkien eniten ilmoituksia keränneet ammatit jakautuvat seuraavasti. Johtajien osalta eni-

ten haettiin toimitusjohtajia, 10 kpl. Erityisasiantuntijoiden osalta eniten haettiin mainonnan ja markki-

noinnin erityisasiantuntijoita, 63 kpl. Asiantuntijoiden ryhmässä eniten ilmoituksia oli keittiöpäällikön 

86,2 % 

5,3 % 

3,8 % 
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ammatissa, 124 kpl. Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöiden osalta eniten ilmoituksia oli taloushallin-

non toimistotyöntekijöiden ammatissa, 33 kpl. Maanviljelijät, metsätyöntekijät -ryhmässä eniten ilmoi-

tuksia oli yhdistetyn maanviljelyn ja eläintenkasvatuksen harjoittajat -ammatissa, 3 kpl. Korjaus-, raken-

nus- ja valmistustyöntekijöiden osalta eniten ilmoituksia oli vaatturit, pukuompelijat, turkkurit, hatunte-

kijät -ammatissa, 19 kpl. Prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden ryhmästä eniten ilmoituksia oli kuorma-

auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat -ammatissa, 11 kpl. Muiden työntekijöiden osalta eniten ilmoi-

tuksia oli avustavat keittiötyöntekijät -ammatissa, 249 kpl. 

Taulukosta 6 nähdään mihin ammatteihin työpaikkailmoituksia on eniten ilmoitettu. Kuten sanottua, 

myyjien sekä ravintola- ja suurtaloustyöntekijöiden osuus on huomattava. Näiden kahden ammatin yh-

teenlaskettu osuus kaikista työpaikkailmoituksista oli 56 prosenttia. Ammattilistauksesta voi lisäksi ha-

vaita, että valtaosa niistä liittyy myyntiin ja asiakaspalveluun joko suoraan tai välillisesti.   

Muut-kohdassa on yhteensä 120 eri ammattia, mutta niiden osalta työpaikkailmoitusten lukumäärät 

olivat jo alle viidenkymmenen. Näistä ammateista 95 oli sellaisia, joissa ilmoituksia oli alle 10 kappaletta. 

 

Taulukko 6. Eniten työpaikkailmoituksia ruokakaupassa, ammattijakauma  

Ammatti Lkm Ammatti Lkm 

Myyjät 3331 Keittiöpäälliköt 124 

Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät 1579 
Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät 
ym. 

115 

Kioski- ja torimyyjät 612 Huoltamotyöntekijät 95 

Tarjoilijat 489 Sisäänostajat 69 

Kassanhoitajat ja lipunmyyjät 402 
Mainonnan ja markkinoinnin erityisasi-
antuntijat 

63 

Myymäläesimiehet 306 Kampaajat ja parturit 60 

Kahvila- ja baarimyyjät 277 
Siivoustyön esimiehet toimistot, hotellit 
jne. 

56 

Avustavat keittiötyöntekijät 249 Toimisto- ja laitossiivoojat ym. 56 

Kauppiaat (pienyrittäjät) 176 Muut 685 
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Osaamistarpeet ruokakaupan työpaikkailmoituksissa 
 

Ruokakaupan työpaikkailmoitusten kaksi merkittävintä osaamistarvetta liittyivät asiakaspalveluun ja 

reippauteen. Asiakaspalveluosaaminen näkyi jollain tapaa kirjattuna yi 5000 työpaikkailmoituksessa, eli 

yli 57 prosentissa ilmoituksia. Reippauteen liittyvät termit vastaavasti oli ilmaistuna miltei 3500 ilmoituk-

sessa, mikä on 39 prosenttia kaikista työpaikkailmoituksista.  

Ruokakaupan osaamistarpeista muodostui lopulta 49 avainsanarykelmää, jotka koostuivat lukuisasta 

joukosta eri ilmaisuja ja sanojen taivutusmuotoja. Rykelmät on jaettu osaamistarveanalyysissä karkeasti 

kolmeen alla listattuun aihekokonaisuuteen. Lisäksi aineistosta on muodostettu neljänneksi osuudeksi 

Muut, joka sisältää muita merkityksellisiä sanoja. 

 Henkilökohtaiset ominaisuudet 

 Osaaminen ja ammattitaito 

 Koulutus 

 Muut 

Näiden luokitusten osalta alla on esitettynä kunkin kokonaisuuden avainsanat sekä niiden työpaikkail-

moitusten lukumäärät, joissa esiintyy jokin näiden luokiteltujen avainsanarykelmien joukkoon kuuluvista 

varsinaisista sanoista.  

Henkilökohtaiset ominaisuudet 
 

Henkilökohtaisista ominaisuuksista eniten esiintyi reippauteen, joustavuuteen ja oma-aloitteisuuteen 

liittyviä sanoja (Taulukko 7.). Näiden lisäksi kyky itsenäiseen työskentelyyn, paineensietokyky ja vastuul-

lisuus koettiin työpaikkailmoitusten kirjoittajien mielestä merkittäviksi ominaisuuksiksi. Kaiken kaikkiaan 

ruokakaupan työpaikkailmoituksissa haetaan henkilökohtaisten ominaisuuksien osalta klassisen reipasta 

työntekijää, joka pärjää asiakaspalvelutilanteessa oma-aloitteisesti, itsenäisesti ja vastuullisesti. 
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Taulukko 7. Henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyvät avainsanat ruokakaupan työpaikkailmoituksissa, 

top 15 

Avainsana / Henkilökohtainen ominaisuus Ilmoitusten lkm 

Reippaus 3428 

Joustavuus 3016 

Aloitteellisuus, oma-aloitteisuus, omatoimisuus 2137 

Itsenäisyys 1152 

Paineensietokyky 894 

Vastuullisuus 811 

Positiivinen asenne 774 

Aktiivisuus 732 

Ahkeruus 605 

Ripeys 408 

Fyysisyys 240 

Luotettavuus 208 

Järjestelmällisyys 117 

Päätöksentekokyky 103 

Energisyys 84 

 
Joustavuuden osalta ilmoituksissa korostui toisaalta joustava suhtautuminen erilaisiin työskentelytapoi-

hin ja -aikoihin, toisaalta joustavuus palvella asiakkaita monipuolisesti. Myyntihenkisyyttä ei korostettu 

henkilökohtaisena ominaisuutena työpaikkailmoituksissa, vaan pikemminkin se nostettiin esille osaami-

sena, joten se ei yllä tälle listalle. 

Taulukon ulkopuolelta vähäisempiä osumia löytyi myös visuaalisuudelle (80 ilmoitusta), huolellisuudelle 

(66 ilmoitusta), täsmällisyydelle (48 ilmoitusta) sekä ongelmanratkaisukyvylle (37 ilmoitusta). 

 

Osaaminen ja ammattitaito 
 

Taulukossa 8 kuvatussa osaamiseen ja ammattitaitoon liittyvissä osaamistarpeissa korostuu asiakaspal-

velun tärkeys. Ilmoitusaineistossa asiakaspalveluun liittyvää osaamista oli kuvattu 37 eri sanalla. Lisäksi 

sekä myynti- ja vuorovaikutustaidot eri muodoissa ovat hyvin edustettuina listalla. Kassankäyttö esite-

tään olennaisena osaamisena ja esimiestaitoja arvostetaan hyvin monessa ilmoituksessa. Listalla kuu-

dentena oleva ammattitaito tarkoittaa, että ilmoituksissa on eri tavoin korostettu aiemmin hankitun 

ammattitaidon merkitystä juuri siinä tehtävässä, johon uutta osaajaa ollaan rekrytoimassa. Tämä tietysti 

tarkoittaa monesti, että työnantaja edellyttää aiempaa kokemusta vastaavista tehtävistä. 
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Taulukko 8. Osaamiseen tai ammattitaitoon liittyvät avainsanat ruokakaupan työpaikkailmoituksissa, top 

15 

Avainsana / Osaaminen ja ammattitaito Ilmoitusten lkm 

Asiakaspalvelu 5008 

Palveluasenne/halu/henkisyys 2325 

Yhteistyökyky/taidot 1725 

Kassa/kassatyö/osaaminen 1220 

Esimies 1152 

Ammattitaito 1081 

Myyntityö 678 

Vuorovaikutustaidot 631 

Englannin kielitaito 546 

Tiimityö 487 

Ruotsin kielitaito 401 

Veikkauksen tuntemus 380 

Myyntihenkisyys/taidot 372 

Organisointikyky 247 

Tietotekniset taidot 173 

 

Top 15 -listassa esitettyjen avainsanojen lisäksi osumia tuli mm. Venäjän kielen taidolle, hyllytykselle, 

esillepanotaidoille, tuotetuntemukselle sekä johtamiselle. 

 

Koulutus 
 

Taulukko 9. Koulutukseen liittyvät avainsanat ruokakaupan työpaikkailmoituksissa 

Avainsana / Koulutus Ilmoitusten lkm 

Hygieniapassi 1683 

Anniskelupätevyys 915 

Ajokortti 74 

 

Työpaikkailmoitusten osalta tiukasti koulutukseen liittyviä avainsanoja ei ollut aivan mutkatonta erotella 

aivan omaksi luokakseen (Taulukko 9.). Toki aiemmassa kohdassa esitetyt osaamiset ja ammattitaidot 

monet edellyttävät erityyppisiä koulutuksia. Ja samoin hygieniapassin olisi voinut liittää osaksi osaamista 

ja ammattitaitoa. Hygieniapassin vaatimus korostuu hieman enemmän kuin aiemmin tehdyssä ruokaket-

jun työpaikkailmoitusanalyysissa. 
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Muut 
 

Taulukossa 10. on kerrottu muiden riittävästi osumia saaneiden avainsanojen listaus. Siinä korostuu 

toisaalta ruokaketjuun liittyen olut, toisaalta muoti ja tietotekniset tuotenimet värittävät laajempaa 

kuvaa näiden alojen työntekijöiden osaamistarpeista. 

Taulukko 10. Muut avainsanat ruokakaupan työpaikkailmoituksissa 

Avainsana / Muut Ilmoitusten lkm 

Olut 205 

Muoti 181 

Office 162 

Excel 92 

Oma auto 57 

Word 26 

 

Lopuksi 
 

Uudenmaan työpaikkailmoitusmäärät olivat aivan omilla luvuillaan ruokakaupan ilmoitusten aluetarkas-

telussa. 46 prosenttia ilmoituksista oli Uudeltamaalta. Myös Pirkanmaa erottui muista ELY-

keskusalueista yhdentoista prosentin osuudella. Aluetarkastelu ei sinänsä yllätä, näillä alueilla on ylipää-

tään paljon ihmisiä ja yrityksiä. 

Toimialoittain tarkasteltuna ruokakaupan työpaikkailmoitusten enemmistö lukeutui isojen supermarket-

tien osalle. Ne myös työllistävät eniten. Toiseksi eniten työpaikkailmoituksia oli valintamyymälöiden 

toimialalla, jolta löytyy eniten toimipaikkoja. Työllistävin yritys oli Lidl Suomi yli 1500 työpaikkailmoituk-

sella, jotka jakautuivat 96 toimipaikalle. S-ryhmän työpaikkailmoituksia oli yhteensä 3 289 kappaletta, 

jotka jakautuivat 22 erillisen osuuskaupan osalle. S-ryhmän työpaikkailmoitukset kattoivat 38 % kaikista 

ilmoituksista 

Ammattitarkastelussa ruokakaupan monipuolisuutta kuvastaa 137 ammatin osalle jakaantuneet työ-

paikkailmoitukset. Ylivoimaisesti eniten työpaikkailmoituksia oli palvelu- ja myyntityöntekijöiden pää-

luokassa. Eniten ilmoituksia niin tässä luokassa kuin ylipäätäänkin koko aineistossa oli myyjän ammatis-

sa. Myyjäilmoituksia oli 38 prosenttia kaikista ilmoituksista. 

Suurin osa tämän selvityksen työpaikkailmoituksista oli kohdistettu ammatteihin, joissa on paljon työlli-

siä ja joissa ei vaadita korkeaa koulutusta, kuten esimerkiksi myyjän ammatti. Tämä on tietysti selvä asia 

ruokakaupan, kuten myös aiemmin selvitetyn ruokaketjun osalta. Ylipäätään eniten työpaikkailmoituksia 

ilmoitetaan yleensä niihin ammatteihin, joissa työllisiä on eniten ja työpaikkojen vaihtuvuus on suurinta. 

Ruokaketjun ilmoituksissa kesätyösesonki nousi alalle ominaisena seikana esiin myös työpaikkailmoituk-

sissa, mutta ruokakauppojen osalla se ei näkynyt yhtä selvänä. Toki ilmoitusten määrä oli korkeimmil-

laan aina lopputalvesta, mikä on vahva vihje kesätyöpaikkojen rekrytoinneista. 
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Kaiken kaikkiaan työpaikkailmoituksissa esitetyt yleisimmät osaamistarpeet olivat linjassa niiden ammat-

tien kanssa, joihin työntekijöitä haettiin. Tämän työpaikkailmoitusselvityksen osalta voidaan karkeasti 

yleistää, että ruokakaupan työntekijältä edellytetään ensisijaisesti myyjän ominaisuuksia, reippautta ja 

asiakaspalvelutaitoa. Toimialajaon myötä on kuitenkin selvä, että työntekijöiden ominaisuuksiin tai tai-

toihin vaikuttaa erityisesti isojen supermarkettien toimialaan kuuluvien työpaikkojen osalta myös mui-

den tuotteiden kuin elintarvikkeiden myynti ja tuotetietous. Ruokakauppa on ylipäätään uudistunut 

viimeisten vuosien aikana ja erilaiset lisäpalvelut, jotka aiemmin tuotettiin muissa yhteyksissä, ovat ny-

kyisin kauppojen peruspalveluita. Näitä ovat mm. posti- ja pakettipalvelut sekä osaamistarvelistauksessa 

esille noussut Veikkauksen pelien osaaminen. 

 

 

 


