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Saatteeksi

Toimialaraportit-julkaisusarjassa	on	koottu	tietoaineistoja	eri	lähteistä	toimialakohtaisiksi	pe-
rustietopaketeiksi.	Näissä	raporteissa	käsitellään	toimialan	rakennetta,	markkinoiden	kehi-
tystä,	alan	yritysten	taloudellista	tilaa,	investointeja	ja	tulevaisuuden	näkymiä.	Lähteinä	käy-
tetään	viimeisintä	saatavilla	olevaa	tilastoaineistoa	ja	toimialan	yrittäjien,	yritysten	ja	alan	
muiden	keskeisten	toimijoiden	näkemyksiä.	

Samanaikaisesti	toimialaraporttien	kanssa	julkaistaan	myös	pk-toimialabarometrit,	jotka	
käsittelevät	pk-yritysten	nykytilaa	ja	tulevaisuuden	odotuksia.	Pk-toimialabarometrit	perus-
tuvat	työ-	ja	elinkeinoministeriön,	Suomen	Yrittäjien	sekä	Finnvera	Oyj:n	teettämään	yri-
tyskyselyyn	kesällä	2018.	Syksyn	2018	barometri	perustuu	4	600	pk-yrityksen	vastauksiin,	
joista	106	oli	elintarvikealan	yrityksiä.

Vuonna	2018	julkaistaan	yhteensä	kahdeksan	toimialaraporttia.	Ne	käsittelevät	elintar-
vikealaa,	uusiutuvaa	energiaa,	puutuotealaa,	kaivosteollisuutta,	sosiaali-	ja	terveyspalve-
luita,	matkailua,	liike-elämän	palveluita	sekä	luonnontuotealaa.	Toimialaraporttien	lisäksi	
julkaistaan	kaksi	kertaa	vuodessa	ajankohtaiskatsaus	toimialojen	näkymiin.	Viimeisin	elin-
tarvikealan	näkymät	julkaistiin	6.9.2018.	

Julkaisujen	tarkoituksena	on	tuoda	esille	alan	asiantuntijoiden	näkemyksiä	työ-	ja	elin-
keinoministeriön	hallinnonalan	julkisen	rahoituksen	suuntaamiseen	sekä	yritystoiminnan	
kehittämiseen.	Ne	palvelevat	myös	muiden	sidosryhmien	tarpeita.

Toimialapalvelu	on	työ-	ja	elinkeinoministeriön	johdolla	toimiva	asiantuntijaverkosto.	Se	ko-
koaa,	analysoi	ja	välittää	tietoa	yritysten	toimintaympäristöstä	päätöksenteon	pohjaksi.	Toimiala-
palvelu	toteuttaa	julkaisutoimintaa,	viestintää	ja	järjestää	asiantuntijaseminaareja.	Julkaisut	sekä	
uutiskirje	ovat	saatavissa	Toimialapalvelun	verkkosivuilta	osoitteesta	www.tem.fi/toimialapalvelu.	

Elintarviketeollisuus	on	toimiala,	jonka	tuotteista	saamme	nauttia	päivittäin.	Elintarvike-
teollisuus	koostuu	kahdesta	päätoimialasta,	jotka	ovat	elintarvikkeiden	valmistus	(TOL	10)	
ja	juomien	valmistus	(TOL	11).	Erilaisten	juomien	valmistajia	on	kuitenkin	muissakin	elintar-
vikkeiden	valmistuksen	alatoimialoissa	sekä	muillakin	toimialoilla.	Tässä	raportissa	juoma-
alaa	tarkastellaan	monessa	kohtaa	tilastollisen	toimialaluokituksen	pohjalta,	ja	tiedot	pe-
rustuvat	yritysten	antamiin	tietoihin	omasta	toimialaluokastaan.

Raporttiin	sisältyvät	markkinakatsaukset,	jotka	käsittelevät	juomien	valmistajille	hyvin	
potentiaalisia	Itä-Aasian	markkinoita.	Esa	Wrang,	Annaleena	Soult,	Tiina	Luoma	sekä	Fan	
Cuilu	Business	Finland	Oy:stä	ovat	koonneet	markkinakatsaukset	koskien	Japanin,	Kiinan	
ja	Hong	Kongin	alkoholimarkkinoita.	Heiltä	saa	lisätietoa	elintarvikkeiden	ja	juomien	mo-
nista	vientimahdollisuuksista	ja	menestyksellisestä	Food	from	Finland	-vientiohjelmasta.	
Euromonitor	International	-palvelua	on	käytetty	katsauksien	lähteenä.

Parhaat	kiitokset	kaikille	niille,	jotka	ovat	auttaneet	ja	olleet	myötävaikuttamassa	tämän	
raportin	syntymiseen.	Toivon,	että	hyvin	monimuotoisesta	juoma-alasta	kertova	raportti	pal-
velee	alan	yrittäjiä	ja	muita	ruoka-alasta	kiinnostuneita.

Lappeenrannassa	18.11.2018
Leena Hyrylä



8 TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU 

1	 Katsaus	elintarviketeollisuuteen

1.1	 Elintarviketeollisuuden	kuvausta	ja	määrittelyä

Elintarviketeollisuuden	osuus	teollisuustuotannon	bruttoarvosta	on	11	%.	Juomien	valmis-
tuksen	(TOL	11)	osuus	koko	elintarviketeollisuuden	bruttoarvosta	on	vajaa	10	%,	mutta	ja-
lostusarvosta	yli	14	%.

Taulukko1.	Elintarviketeollisuuden	osuus	muusta	teollisuudesta	vuonna	2016,	 
1	000	€,	HTV

Toimipaikkojen	
lukumäärä

Henkilöstön	
lukumäärä	
yhteensä

Tuotannon	
bruttoarvo	
1000	€

Tuotannon	
jalostusarvo	

1000	€

C	Teollisuus  22 851    287 549    104 271 891    27 319 335   

10 Elintarvikkeiden valmistus  1 882    29 908    10 504 061    2 179 468   

11 Juomien valmistus  177    2 807    1 119 699    366 036   

Yhteensä 10 +11  2 059    32 715    11 623 760    2 545 504   

Osuus	teollisuudesta 9	% 11	% 11	% 9	%

Lähde: Tilastokeskus

Tuotannon	bruttoarvo	mittaa	toimipaikan	tosiasiallista	tuotantoa.	Tuotantotoimintaan	las-
ketaan	mukaan	kaikki	tuotantoon	liittyvät	tuotot,	myös	valmistus	omaan	käyttöön	sekä	yri-
tyksen	muille	toimipaikoille.

Tuotannon	jalostusarvo mittaa toimipaikan varsinaisessa tuotantotoiminnassa eri tuo-
tannontekijöiden	tuottamaa	yhteenlaskettua	arvonlisäystä.	Jalostusarvo	lasketaan	tuotan-
totoiminnasta	saatujen	tuottojen	ja	toiminnasta	aiheutuneiden	kustannusten	erotuksena.	

Elintarviketeollisuuden	osuus	koko	teollisuustuotannon	liikevaihdosta	vuonna	2017	oli	
8	%,	yritysten	määrästä	9	%	ja	henkilöstöstä	11	%.		
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Taulukko	2.	Teollisuustuotannon	yritysmääriä,	liikevaihtoa	ja	henkilöstöä	vuonna	
2017

 
TOL

 
 

Yritys-
ten lkm

Osuus
teolli-

suudesta

Liike-
vaihto	
1000€

Osuus
teolli-

suudesta

Henki-
löstön	
lkm	yht.

Osuus
teolli-

suudesta

 10 - 11 Elintarviketeollisuus 1 774 9 % 10 751 273 8 % 33 211 11 %

 13 - 15 Tekstiili-,	vaatetus-	ja	
nahkateoll.

1 733 9 % 1 278 043 1 % 5 884 2 %

 16 - 17 Metsäteollisuus 1 880 9 % 29 784 205 22 % 37 542 13 %

 19 - 22 Kemianteollisuus 854 4 % 21 949 163 17 % 29 892 10 %

 24 - 25 Metallien	jalostus	ja	
valm.

4 529 22 % 20 191 824 15 % 49 337 17 %

 26 - 27 Tietokoneiden	ja	
sähkölaitteiden	valm.

982 5 % 19 176 756 14 % 34 500 12 %

 28 - 30, 
33

Muiden	koneiden	ja	
kulkuneuvojen	valm.

4 712 23 % 23 277 626 18 % 74 677 25 %

Teolli-
suus

 20 224  132 580 195  293 494  

Lähde:	Tilastokeskus,	yritysten	rakenne-	ja	tilinpäätöstilasto

Elintarviketeollisuus	koostuu	kahdesta	päätoimialasta,	jotka	ovat	elintarvikkeiden	valmistus	
(TOL	10)	ja	juomien	valmistus	(TOL	11).	Elintarvikkeiden	valmistus	puolestaan	koostuu	yh-
deksästä	ja	juomien	valmistus	seitsemästä	alatoimialasta.	Tässä	raportissa	juoma-alaa	tar-
kastellaan	monessa	kohtaa	tilastollisen	toimialaluokituksen	(TOL	2008)	pohjalta.	Huomioi-
tavaa	on,	että	TOL-luokat	perustuvat	yritysten	antamiin	tietoihin	omasta	toimialaluokastaan.

Tilastorakenteiden	haasteet	näkyvät	hyvin	juomissa,	sillä	erilaisia	juotavia	löytyy	kuiten-
kin	muistakin	elintarvikkeiden	valmistuksen	alatoimialoista	(tummennettu	oheisessa	luo-
kittelussa).	Näitä	ovat	hedelmä-,	marja-	ja	kasvismehujen	valmistus	(TOL	1032)	sekä	teen	
ja	kahvin	valmistus	(TOL	1083),	muiden	hedelmien,	marjojen	ja	kasvisten	jalostus	ja	säi-
löntä	(TOL	1039).	Lisäksi	meijeriteollisuudessa	(TOL	105)	valmistetaan	perinteisten	mai-
topohjaisten	juomien	ohella	enenevässä	määrin	myös	esimerkiksi	kaurapohjaisia	juomia.	

Elintarviketeollisuuden	toimialat,	niiden	alatoimialat	ja	toimialaluokat	ovat	seuraavat:
10	Elintarvikkeiden	valmistus

	 101	Teurastus,	lihan	säilyvyyskäsittely	ja	lihatuotteiden	valmistus
	 102	Kalan,	äyriäisten	ja	nilviäisten	jalostus	ja	säilöntä
	 103	Hedelmien	ja	kasvisten	jalostus	ja	säilöntä
  1032	Hedelmä-,	marja-	ja	kasvismehujen	valmistus
	 	 1039	Muu	hedelmien,	marjojen	ja	kasvisten	jalostus	ja	säilöntä
	 104	Kasvi-	ja	eläinöljyjen	ja	-rasvojen	valmistus
 105	Maitotuotteiden	valmistus
	 106	Mylly-	ja	tärkkelystuotteiden	valmistus
	 107	Leipomotuotteiden	makaronien	yms.	valmistus



10 TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU 

	 108	Muiden	elintarvikkeiden	valmistus
  1083	Teen	ja	kahvin	valmistus
	 109	Eläinten	ruokien	valmistus

11	Juomien	valmistus	
	 1101	Alkoholijuomien	tislaus	ja	sekoittaminen
	 1102	Viinin	valmistus	rypäleistä	(Huom.	Suomessa	ei	voida	tuottaa)
	 1103	Siiderin,	hedelmä-	ja	marjaviinien	valmistus
	 1104	Muiden	tislaamattomien	juomien	valmistus	käymisteitse
	 1105	Oluen	valmistus
	 1106	Maltaiden	valmistus
	 1107	Virvoitusjuomien	valmistus;	kivennäisvesien	ja	muiden	pullotettujen	
	 vesien	tuotanto

1.2		 Yritysten	määrä	ja	liikevaihto	kasvussa

Vuoden	2017	ennakkotietojen	mukaan	elintarviketeollisuuden	liikevaihto	oli	10,8	miljardia	
euroa,	jossa	nousua	vuotta	aiempaan	oli	0,4	%.	Suurimmat	alatoimialat	liikevaihdolla	mitat-
tuna	ovat	lihateollisuus,	meijeriteollisuus	ja	muiden	elintarvikkeiden	valmistus.	Liikevaihto	
kasvoi eniten muiden elintarvikkeiden valmistuksessa, mikä osaltaan voi kuvata elintarvi-
kealan	yritysten	monimuotoisuuden	lisääntymistä.	Liikevaihto	supistui	puolestaan	eniten	
meijeriteollisuudessa.	

Yritysten	määrä	on	kasvussa,	ja	juomien	valmistuksessa	(TOL	11)	on	aloittanut	eniten	
uusia	yrityksiä.	Henkilöstön	määrä	on	elintarviketeollisuudessa	lievässä	kasvussa.	Juomien	
valmistuksen	(TOL	11)	osuus	koko	elintarviketeollisuuden	liikevaihdosta	oli	11,7	%	vuonna	
2017,	ja	alan	liikevaihto	kasvoi	1,8	%	vuotta	aiemmasta.	
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Taulukko	3.	Yritysten	määrä,	liikevaihto	(1	000	€)	ja	henkilöstön	määrä	kokoaikai-
seksi	muutettuna	(HTV)	elintarviketeollisuudessa	vuosina	2016	ja	2017

Yritysten lukumäärä Liikevaihto 1 000 € Henkilöstön lkm yhteensä

2017 2016 2017 2016 2017 2016

10 Elintarvikkeiden valmistus  1 634    1 618    9 498 613    9 483 614    30 430    30 124   

101 Teurastus, lihan säilyvyyskäsittely 
ja lihatuotteiden valmistus

 215    213    2 481 867    2 501 473    7 993    7 990   

102 Kalan, äyriäisten ja nilviäisten 
jalostus ja säilöntä

 140    140    353 346    309 784    769    765   

103 Hedelmien ja kasvisten jalostus ja 
säilöntä

 150    143    435 471    361 834    1 711    1 352   

104 Kasvi- ja eläinöljyjen ja -rasvojen 
valmistus

 17    19    53 297    50 696    140    145   

105 Maitotaloustuotteiden valmistus  65    67    2 233 102    2 375 015    4 937    4 738   

106 Mylly- ja tärkkelystuotteiden 
valmistus

 58    60    328 821    409 505    694    775   

107 Leipomotuotteiden, makaronien 
yms. valmistus

 668    666    1 077 144    1 075 563    7 454    7 659   

108 Muiden elintarvikkeiden valmistus  246    236    1 903 019    1 799 605    5 874    5 836   

109 Eläinten ruokien valmistus  75    74    632 545    600 139    859    865   

11 Juomien valmistus  140    126    1 252 660    1 229 954    2 781    2 842   

Yhteensä Tol 10 ja 11  1 774    1 744    10 751 273    10 713 568    33 211    32 966

Lähde:	Tilastokeskus,	yritysten	rakenne-	ja	tilinpäätöstilasto,	vuoden	2017	tieto	on	ennakkotieto

Tilastokeskuksen	mukaan	maassamme	toimi	1	774	elintarvikealan	yritystä	vuonna	2017.	 
Aitojamakuja.fi-sivuston	mukaan	maassamme	on	yli	2	800	elintarvikeyritystä,	sillä	mää-
rissä	on	huomioitu	lähiruokayrittäjyys.	Suomessa	on	yhteensä	noin	3	000	erilaista	suora-
myyntiä	harjoittavaa	maatilaa.

Monialainen	ja	uudistuva	juoma-ala

Taulukkoon	4	on	yhdistetty	juotavia	ilman	meijeriteollisuuden	toimialaluokkaan	(TOL	105)	
kuuluvien	tietoja.	Erilaisia	juomia	valmistetaan	Suomessa	noin	200	yrityksessä,	joissa	syn-
tyy	liikevaihtoa	yhteensä	yli	1,7	miljardia	euroa.	Ala	työllistää	Suomessa	noin	3	500	henki-
löä	kokoaikaisesti.

Alalla	on	eniten	oluen	valmistajia,	joiden	määrä	on	ollut	myös	voimakkaassa	kasvussa.	
Luvuissa	eivät	näy	tänä	vuonna	aloittaneet	yritykset,	joita	on	tullut	uusien	pienpaahtimoi-
den	ja	–panimoiden	perustamisen	johdosta	useita.	Erilaisia	mehuja	päätoimialanaan	val-
mistaa	31	yritystä	ja	kahvia	sekä	teetä	puolestaan	20	yritystä.

Valvira	ylläpitää	aluehallintovirastojen	kanssa	alkoholielinkeinorekisteriä.	Rekisteristä	
löytyvät	alkoholielinkeinon	toimijat,	alkoholiluvat,	alkoholitoimitukset	luvanhaltijoiden	välillä	
sekä	Alkon,	ravintoloiden	ja	vähittäismyymälöiden	myyntitiedot.	Valviran	tilastojen	mukaan	
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maassamme	toimii	noin	100	panimoa.	Tilaviiniyrittäjiä	maassamme	on	25,	vaikka	taulukon	
mukaan	alatoimialaluokassa	on	vain	23	yritystä.

Taulukko	4.	Erilaisia	juotavia	valmistavien	yritysten	määrä,	liikevaihto	(1	000	€)	ja	
henkilöstön	määrä	kokoaikaiseksi	muutettuna	sekä	palkkasumma	vuosina	2016	ja	
2017

Yritysten lukumäärä  Liikevaihto 1 000 €  Henkilöstön yhteensä  Palkkasumma 1 000 € 

2017 2016  2017  2016  2017  2016  2017  2016 

1032 Hedelmä-, 
marja- ja 
kasvismehujen 
valmistus

31 23  135 477    143 391    287    300    13 650    13 535   

1083 Teen ja kahvin 
valmistus

20 20  327 671    316 688    414    391    25 453    22 819   

110 Juomien 
valmistus

140 126  1 252 660    1 229 954    2 781    2 842    146 851    142 760   

1101 Alkoholi-
juomien tislaus ja 
sekoittaminen

21 23  ..  ..  603    669    ..  .. 

1103 Siiderin, 
hedelmä- ja marja-
viinien valmistus

23 23  22 934    23 895    106    106    3 707    3 672   

1104 Muiden 
tislaamattomien 
juomien valmistus 
käymisteitse

2 2  ..  ..  1    1    ..  .. 

1105 Oluen 
valmistus

66 51  856 607    835 752    1 802    1 798    97 031    92 090   

1106 Maltaiden 
valmistus

4 5  67 958    75 098    151    167    7 804    8 480   

1107 Virvoitus-
juomien valmistus: 
kivennäisvesien ja 
muiden pullotettujen 
vesien tuotanto

24 22  41 387    39 181    117    102    4 183    3 267   

Yhteensä  1032 
+1083+110

191 169  1 715 808    1 690 033    3 482    3 533    185 954    179 114

Lähde:	Tilastokeskus,	yritysten	rakenne-	ja	tilinpäätöstilasto,	vuoden	2017	tieto	on	ennakkotieto

1.3		 Monitahoinen	juoma-ala	ja	laajeneva	juomatarjonta

Juomateollisuus	valmistaa	monenlaisia	juomia	arkeen	ja	juhlaan.	Maamme	hyvät	vesiva-
rannot	ovat	juomateollisuudelle	tärkeitä.	Juomien	valmistuksessa	tarvitaan	monia	maata-
lousperäisiä	raaka-aineita,	kuten	ohraa	ja	marjoja.	Monia	raaka-aineita,	kuten	appelsiini-	tai	
omenatäysmehutiivisteitä,	tuodaan	ulkomailta.	Juomien	merkitys	suomalaisten	ravitsemuk-
sessa	on	kasvanut.	Tuotetarjonta	on	laajentunut	moniin	uudentyyppisiin	tuotteisiin,	kuten	
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erilaisiin	energia-,	urheilu-	ja	hyvinvointijuomiin,	juotaviin	välipaloihin	ja	keittoihin.	Alla	on	
kuvausta	monialaisesta	ja	uudistuvasta	juoma-alasta.

Panimo-	ja	virvoitusjuomateollisuus

Panimo-	ja	virvoitusjuomateollisuus	on	Suomen	vanhimpia	teollisuudenaloja.	Alan	yrityk-
set	valmistavat	mietoja	alkoholijuomia,	kuten	oluita,	siidereitä	ja	long	drink	-juomia.	Tuote-
tarjontaan	kuuluvat	olennaisena	osana	myös	virvoitusjuomat	ja	kivennäisvedet	sekä	ener-
giajuomat	ja	erilaiset	terveyttä	edistävät	juomat.

Alkoholijuoma-	ja	etanoliteollisuus

Alkoholijuomateollisuuden	yritykset	valmistavat	yli	22	tilavuusprosenttia	alkoholia	sisältä-
viä,	niin	sanottuja	väkeviä	alkoholijuomia,	kuten	viinoja,	katkeroita	ja	liköörejä	sekä	erityi-
sesti	Suomelle	ominaisia	marjapohjaisia	liköörejä.	Valikoimissa	on	myös	mietoja	juoma-
sekoituksia,	marja-	ja	hedelmäviinejä	sekä	siidereitä.	Oman	valmistuksen	lisäksi	yritykset	
edustavat	erilaisia	juomia	sekä	tuovat	maahan	ja	pullottavat	rypälepohjaisia	viinejä.	

Etanoliteollisuus	puolestaan	valmistaa	raaka-ainetta	alkoholijuomateollisuudelle.	Maas-
samme	on	muutamia	etanolia	eli	etyylialkoholia	valmistavia	yrityksiä,	joista	ylivoimaisesti	
suurin	on	Altian	Koskenkorvan	tehdas	Ilmajoella.

Tilaviiniyritykset

Suurten	juomayritysten	ohella	Suomessa	on	lukuisia	pienpanimoita,	tilaviiniyrityksiä	ja	tis-
laamoita.	Niiden	vuosituotanto	on	pieni,	mutta	ne	elävöittävät	juomatarjontaa	sekä	maa-
seudun	vetovoimaisuutta	matkailukohteena.		

Maassamme	toimii	25	tilaviiniyritystä.	Alan	tuotantomäärä	on	yhteensä	noin	200	000	lit-
raa	vuodessa,	ja	viisi	suurinta	tilaviiniyritystä	valmistaa	siitä	noin	puolet.	Tiloilla	tuotetaan	
lisäksi	liköörejä	ja	tisleitä	anniskelumyyntiin	sekä	Alkon	valikoimiin.	Alkoholittomien	tuottei-
den	lisääntynyt	suosio	näkyy	myös	tilaviiniyrityksissä,	joiden	tarjonta	on	kasvussa.	Liköö-
rien	ja	väkevien	viinien	menekkiä	jarruttavat	ulosmyyntikiellot.	Tilaviineistä		voi	lukea	lisä-
tietoa alan yhdistyksen kotisivuilla: www.viinitilat.net/.

Pienpanimot  

Suomessa	on	tällä	hetkellä	noin	100	pienpanimoa	eri	puolella	maata.	Niistä	käytetään	usein	
nimitystä	käsityöläispanimo	ja	tuotteista	nimitystä	käsityöläisolut	(craft	beer).	Suomen	lain-
säädännössä	pienpanimoksi	voidaan	määritellä	panimo,	joka	kalenterivuoden	aikana	tuot-
taa	enintään	15	miljoonaa	litraa	olutta.	Tuotantomäärät	vaihtelevat	yli	10	miljoonan	litran	val-
mistuksesta	alle	10	000	litraan.	Panimoiden	koko	vaihtelee	yhdestä	muutamaan	kymme-
neen	työntekijään.	Panimon	yhteydessä	toimii	usein	panimoravintola.	Osa	yrityksistä	val-
mistaa	oluiden	ohella	sahtia,	tisleitä,	siidereitä	sekä	virvoitus-	ja	long	drink	-juomia.	Pien-
panimot	ovat	usein	perheyrityksiä	tai	kotiolutharrastajien	yhteistyönä	käynnistämiä.

	Yritysten lukumäärä		 Liikevaihto 1 000 € 		 Henkilöstön yhteensä 		 Palkkasumma 1 000 € 		2017	2016	 2017 	 2016 	 2017 	 2016 	 2017 	 2016 1032 Hedelmä-, marja- ja kasvismehujen valmistus	31	23	 135 477   	 143 391   	 287   	 300   	 13 650   	 13 535   1083 Teen ja kahvin valmistus	20	20	 327 671   	 316 688   	 414   	 391   	 25 453   	 22 819   110 Juomien valmistus	140	126	 1 252 660   	 1 229 954   	 2 781   	 2 842   	 146 851   	 142 760   1101 Alkoholijuomien tislaus ja sekoittaminen	21	23	 .. 	 .. 	 603   	 669   	 .. 	 .. 1103 Siiderin, hedelmä- ja marjaviinien valmistus	23	23	 22 934   	 23 895   	 106   	 106   	 3 707   	 3 672   1104 Muiden tislaamattomien juomien valmistus käymisteitse	2	2	 .. 	 .. 	 1   	 1   	 .. 	 .. 1105 Oluen valmistus	66	51	 856 607   	 835 752   	 1 802   	 1 798   	 97 031   	 92 090   1106 Maltaiden valmistus	4	5	 67 958   	 75 098   	 151   	 167   	 7 804   	 8 480   1107 Virvoitusjuomien valmistus: kivennäisvesien ja muiden pullotettujen vesien tuotanto	24	22	 41 387   	 39 181   	 117   	 102   	 4 183   	 3 267   Yhteensä  1032 +1083+110	191	169	 1 715 808   	 1 690 033   	 3 482   	 3 533   	 185 954   	 179 114   
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Suomen	suurimmat	pienpanimot	ovat	Laitilan	Wirvoitusjuomatehdas,	Nokian	Panimo	
Oy,	Teerenpeli	Panimo	&	Tislaamo	Oy,	Stallhagen	Ab	ja	MBH	Breweries	Oy.	Uusia	pienpa-
nimoita	on	syntynyt	viimeisen	vuoden	aikana	useita	alkoholilain	ja	niin	sanotun	craft	beer	
-hypen	sekä	harrastuksen	aktivoimana.	Suuria	panimoita	puolestaan	ovat	Olvi	Oyj,	Oy	
Hartwall	Ab	ja	Oy	Sinebrychoff	Ab.	Pienpanimot	tuottavat	yhteensä	noin	80	miljoonaa	lit-
raa	olutta,	ja	niiden	osuus	olutmarkkinoista	on	noin	5	%.	

Vaikka	erilaisten	erikoisoluiden	tarjonta	ja	kysyntä	ovat	kasvaneet,	on	peruslagerin	osuus	
myynnistä	yli	80	%.	Kilpailu	erikoisoluissa	on	kireää,	sillä	uusien	valmistajien	ja	tuonnin	li-
säksi	isot	yritykset	ovat	lanseeranneet	erikoisoluita.	Vaikka	tarjonta	luo	kysyntää,	on	kisa	
hyllypaikoista	kovaa.	Lisätietoa	voi	lukea	osoitteista:	www.pienpanimoliitto.fi/3	ja	www.suo-
menpienpanimot.fi/.

Alkoholijuomien	ja	muiden	juomien	tukkukauppa	

Alkoholilain	mukaan	alkoholijuomien	ja	väkiviinan	tukkumyynti	on	luvanvaraista	toimintaa,	
jota	saa	harjoittaa	ainoastaan	toimija,	jolle	Valvira	on	myöntänyt	tukkumyyntiluvan.	Valvi-
ran	alkoholijuomien	tukkumyyntilistoilla	on	yhteensä	331	yritystä.	

Tilastokeskuksen	tietojen	mukaan	alkoholi	ja	muiden	juomien	tukkukauppaa	päätoi-
mialanaan	(TOL	4634)	harjoitti	131	yritystä,	ja	alan	liikevaihto	oli	yhteensä	487	miljoonaa	 
euroa	vuonna	2017.	Vuonna	2016	yrityksiä	oli	123	ja	liikevaihto	oli	471	miljoonaa	euroa.	Li-
sätietoa voi lukea osoitteista: www.sajk.fi	ja	www.valvira.fi.

Mehuteollisuus

Mehuteollisuuden	tuotteita	ovat	erilaiset	marjoista	ja	hedelmistä	valmistetut	100	%	täys-
mehut,	nektarit,	smoothiet,	mehujuomat	sekä	laimennettavat	mehutiivisteet.	Täysmehujen	
raaka-aineena	voivat	olla	myös	hedelmien	lisäksi	erilaiset	kasvikset.

Marjamehujen,	etenkin	laimennettavien	viinimarjamehujen,	valmistus	on	osa	suoma-
laista	ruokaperinnettä.	Kotimaiset	marjat	ovat	tekemässä	paluuta	niiden	luontaisten	ja	ra-
vitsemuksellisesti	tärkeiden	ainesosien	vuoksi.	Kun	juomaa	kutsutaan	mehuksi,	on	siinä	ol-
tava	mukana	myös	täysmehua.	Mehujen	lisäksi	valikoimissa	on	erilaisia	hyvinvointijuomia,	
joihin	on	lisätty	esimerkiksi	vitamiineja,	kalsiumia	tai	kuituja.	Mehuteollisuuden	yritykset	
valmistavat	myös	marjakeittoja,	energiajuomia,	jääteetä	sekä	kausijuomia,	kuten	simaa	ja	 
glögejä.	Alkoholittomien	juomien	valikoima	on	laaja.	

Kuluttajien	kiinnostus	uusia	kasvipohjaisia	juomia	kohtaan	kasvaa,	ja	uudentyyppisille	
aitoja	raaka-aineita	sisältäville	juomille	on	tarvetta;	ne	monipuolistavat	esimerkiksi	ikäih-
misten	kasvisten	saantia.	Virvoitusjuomavero	heikentää	kasvispohjaisten	tuotteiden	hinta-
kilpailukykyä	raaka-aineiden	luontaisen	sokeripitoisuuden	vuoksi.	

Tilastokeskuksen	(TOL	1032)	mukaan	erilaisia	mehuja	valmistettiin	31	yrityksessä.	Mer-
kittäviä	mehuja	valmistavia	yrityksiä	ovat	esimerkiksi	Eckes-Granini	Finland	Oy,	Valio	Oy,	
Bonne	Juomat	Oy,	Riitan	Herkku	Oy,	Kiantama	Oy,	Refresco	Finland	Oy,	Kaskein	Marja	Oy	
ja	Granna	Ab.	Alalla	on	monia,	usein	paikallisesti	toimivia	pienyrityksiä,	sillä	Aitoja	makuja	

www.pienpanimoliitto.fi/3
www.sajk.fi
www.valvira.fi
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-yritystilastojen	mukaan	vihannesten,	marjojen	ja	hedelmien	jalostamista	harjoittaa	465	yri-
tystä.	

Meijeriteollisuus

Meijeriteollisuus	valmistaa	monenlaisia	maitotuotteita	ja	muita	juotavia,	kuten	mehuja,	keit-
toja	ja	äidinmaidonkorvikkeita.	Alan	yritysten	tuotetarjonta	on	voimakkaasti	monipuolistu-
nut.	Meijeriteollisuuden	pakkauslinjat	soveltuvat	hyvin	erilaisten	juomien	valmistukseen,	ja	
alan	yritykset	enenevässä	määrin	markkinoivatkin	muita	juotavia	erilaisten	maitopohjais-
ten	tuotteiden	ohella.	Välipalojen	muodossa	nautittavien	maitotuotteiden	kysyntä	kasvaa.	

Maidontuotanto	Suomessa	oli	lähes	2,3	miljardia	litraa	vuonna	2017.	Maassamme	mai-
toa	tuotetaan	ja	kulutetaan	likimain	sama	määrä.	Kolmannes	maidosta	viedään	ja	tuodaan.	
Tuonti	maidoksi	muutettuna	oli	noin	730	miljoonaa	litraa.	Tuonnista	yli	90	%	oli	juustoja	ja	
loput	jogurtteja,	maitoja	sekä	muita	maitonesteitä.	Vienti	vastasi	noin	760:ta	miljoonaa	lit-
raa.		Suuri	osa,	noin	70	%,	aiemmin	Venäjälle	viedystä	maidosta	menee	vuonna	2018	mai-
tojauheena	maailmalle.	Lisäksi	viedään	juustoja,	voita	ja	maitonesteitä.	Euroopassa	maito-
markkinat	eivät	kasva,	vaan	kasvua	on	haettavissa	Afrikasta	ja	Aasiasta,	erityisesti	Kiinasta.	

Suomalaiset	ovat	maitotuotteiden	kuluttajina	Euroopan	kärkeä.	Maitonesteiden	kulutus-
trendi	on	kuitenkin	laskeva,	ja	tuotteita	on	pitkään	enemmän	syöty	kuin	juotu.	Meijeriteolli-
suus	(TOL	105)	työllistää	vajaat	5	000	henkilöä	Suomessa	65	alan	yrityksessä.

Kahviteollisuuta	ja	pienpaahtimoita	sekä	teen	valmistajia

Erilaisten	erikoiskahvien	tarjonta	ja	kysyntä	ovat	kasvussa.	Tilastokeskuksen	toimialaluoki-
tuksen	mukaan	maassamme	toimii	20	teen	ja	kahvin	valmistajaa.	Luku	vaikuttaa	pieneltä,	
sillä	uusia	pienpaahtimoita	on	viime	vuosina	perustettu	useita,	ja	niitä	on	arviolta	noin	20.	
Osa	pienpaahtimoista	käyttää	toimialaluokkanaan	muuta	kuin	kahvin	ja	teen	valmistusta	
(TOL	1083).	

Lähiruokatrendi,	kotoilu	ja	kuluttajien	vaihtelunhaluisuus	ovat	myötävaikuttaneet	niiden	
syntymiseen.	Pienpaahtimoiden	osuus	kahvimarkkinoista	on	arviolta	noin	parin	prosentin	
luokkaa.	Suomen	suurin	paahtimo	on	noin	60	%:n	markkinaosuudella	Oy	Gustav	Paulig	Ab	
ja	toiseksi	suurin	Meira	Oy.	Nousevia	trendejä	ovat	take	away	-kulttuuri	ja	cold	brew	-juomat.

Kasvava	tuonti	on	lisännyt	kahvisektorin	kilpailua,	mutta	toisaalta	vienti	on	lisääntynyt.	
Kotimaisten	paahtimoiden	kahvitoimitukset	vähenivät	vuonna	2017	reilut	kuusi	prosenttia	
edellisvuodesta	ja	olivat	43	miljoonaa	kiloa.	Myös	paahdetun	kahvin	toimitukset	vähenivät	
parilla	prosentilla	edellisvuodesta	53	miljoonaan	kiloon.	Paahdetun	kahvin	tuonti	Suomeen	
kasvoi	edellisvuodesta	lähes	20	%:lla	kymmeneen	miljoonaan	kiloon.	Kahvia	tuodaan	valta-
osin	Alankomaista	ja	Ruotsista.	Paahdetun	kahvin	vienti	Suomesta	lähes	tuplaantui	vuotta	
aiemmasta:	viime	vuonna	paahdettua	kahvia	vietiin	noin	yhdeksän	miljoonaa	kiloa.	Vienti	
suuntautui	lähinnä	Baltian	maihin	ja	Ruotsiin.

Raakakahvia	tuotiin	Suomeen	vuonna	2017	noin	67	miljoonaa	kiloa.	Tärkeimmät	tuon-
timaat	olivat	Brasilia,	Kolumbia	ja	Honduras,	joista	tuotiin	80	%	raakakahvista.	Suomeen	
tuotiin	pikakahvia	noin	1,4	miljoonaa	kiloa,	mikä	oli	noin	11	%	edellisvuotta	enemmän.	
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Kahvikapseleiden	markkina	on	pysynyt	vakaana	ja	edustaa	noin	yhtä	prosenttia	tuonnin	
volyymista.	Lisätietoa	voi	lukea	osoitteista:	www.kahvi.fi		ja	www.baristat.fi.

Maassamme	toimii	monia	erilaisia	teen	valmistajia	sekä	maahantuojia	(kuten	Unilever).	
Suurimmat	kotimaiset	teenvalmistajat	ovat	Forsman	Tee	ja	Nordqvist.	Lisäksi	Suomessa	
on	noin	50	teen	valmistukseen	erikoistunutta	kauppaa	ja	muita	pieniä,	usein	luonnontuot-
teisiin	pohjautuvia,	teen	valmistajia.	Teen	suosio	ja	kiinnostus	ovat	tasaisessa	kasvussa	
meillä	ja	maailmalla.	Lisätietoa	voi	lukea	osoitteesta:	www.teenystävät.fi.

Monipuolistuva	kasvisperäisten	juomien	tarjonta,	maidon	vastikkeet

Erilaisten	kasviperäisten	juomatuotteiden	kysyntä	on	voimakkaassa	kasvussa	sekä	meillä	
että	maailmalla.	Erilaiset	kaurajuomat	ovat	pohjoismainen	ilmiö,	ja	muualla	suositaan	enem-
män	soija-,	manteli-,	kookos-	ja	riisipohjaisia	tuotteita.	Kasvisjuomien	suosiota	ovat	ruoka-
valioiden ohella ruokkineet huolet ilmastonmuutoksesta, tuotantoeläinten kohtelusta, ve-
sien	suojelusta	sekä	ruokaskandaaleista.	Kasvisperäisten	juomien	ravintosisällöt	poikkea-
vat	melkoisesti	toisistaan	sekä	maidosta.

Suomalainen	kaura	on	vahvassa	nosteessa.		Kaurajuomien	kysynnän	voidaan	enna-
koida	kasvavan	niin	kotimaassa	kuin	kansainvälisesti.	Esimerkiksi	Valio,	Juustoportti,	Kas-
link	Foods	Oy,	Fazer	ja	Riitan	Herkku	ovat	ryhtyneet	valmistamaan	kaurapohjaisia	juoma-	ja	
välipalatuotteita	ja	hakevat	niillä	kasvua	myös	kansainvälisiltä	markkinoilta.	Lisäksi	Kavlilla	
on	tehdas	Turussa.		Myös	kaupan	omista	merkeistä	löytyy	runsaasti	kasvispohjaisia	tuot-
teita	ruotsalaisomisteisten	Oatlyn	ja	Lantmännenin	kasvisjuomien	lisäksi.	Tuoteryhmää	pe-
rinteisesti	hallinneiden	soijaperäisten	tuotteiden	eurooppalainen	markkinajohtaja	on	Alpro.	

Juomia luonnosta

Globaali	terveystrendi	on	kasvattanut	luonnosta	saatavien	juomien	kysyntää.	Kuluttaja	ha-
luaa	juomansakin	olevan	mahdollisimman	aito	ja	luonnonmukainen.	Maailmalla	suosittu	on	
erityisesti	kookosvesi,	jota	tuodaan	Suomeen	terveyskauppatuotteeksi.	Kotimaisia	vasti-
neita	ulkomaisille	puuvesille	ovat	esimerkiksi	mahla	ja	kuusenkerkkäjuoma.	Mahlaa	tuote-
taan	Suomessa	lähes	pari	miljoonaa	litraa,	josta	pääosa	käytetään	juomatuotteisiin.	Tois-
taiseksi	suurin	osa	mahlasta	menee	sellaisenaan	ulkomaille	jalostajille,	jotka	pakkaavat	
sen	hiilihapotettuna	tai	maustettuna.	

Suomessa	toimii	Euroopan	suurin	mahlantuottaja,	Nordic	Koivu	Oy.	Lisäksi	nopeasti	
keruuverkostoaan	kasvattanut	on	Arctic	Birch	Oy.	Maakunnissa	on	myös	muutamia	pie-
nempiä	mahlayrityksiä.	Mahlaa	viedään	nykyisin	huomattavia	määriä	ulkomaille,	erityisesti	
Eurooppaan	terveysjuomien	raaka-aineeksi,	mutta	myös	kosmetiikan	ainesosaksi.	Kilpaili-
joita	tulee	Unkarista,	Virosta	ja	muista	Baltian	maista.	Markkinoilla	on	myös	vaahteramah-
laa.	Mahlan	tuotantomääriä	voidaan	nostaa	Suomessa	nykyisestä	kehittämällä	keruuver-
kostoa	ja	aktivoimalla	metsänomistajia.	Mahla	on	kuitenkin	helposti	pilaantuva	tuote,	joka	
vaatii	jalostajaltaan	erityistä	elintarvikeosaamista.	

Alkoholittomien	juomien	kysynnän	kasvettua	myös	luonnontuotteista	valmistetut	al-
koholittomat	kuohujuomat	ovat	kasvattaneet	suosiotaan.	Niissä	raaka-aineena	käytetään	

www.kahvi.fi
www.baristat.fi
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yleisimmin	marjoja,	ja	viime	aikoina	myös	kuusenkerkän	käyttö	on	yleistynyt.	Kuusenkerk-
käjuomia	valmistetaan	pienyrityksissä	ja	valmistusmäärät	ovat	pieniä	teolliseen	juomatuo-
tantoon	verrattuna.	Terveystuotteena	myydään	myös	havupuu-uutejuomaa,	jossa	raaka-
aine	saadaan	männystä.	Puiden	ja	muiden	kasvien	käyttöä	juomatuotteissa	rajoittaa	uu-
selintarvikeasetus.	Mikäli	kasville	ei	ole	hyväksytty	elintarvikekäyttöä,	sille	joudutaan	hake-
maan	uuselintarvikelupa.	Monia	kasveja	on	perinteisesti	käytetty	teenä,	mutta	vaikka	kas-
vin	teekäyttö	on	hyväksyttyä,	käyttö	juomatuotteissa	muilla	tavoin	on	useimmiten	kiellettyä.	

Terveyskaupoista	eri	puolilla	maailmaa	voi	löytää	myös	pullotettua	suoperäistä	vettä,	eri-
laisia	yrttijuomia	ja	kombutsaa.	Yrttejä	käytetään	monipuolisesti	ginien	maustamiseen	sekä	
erilaisten	yrttiviinojen	valmistukseen.	Myös	virvoitusjuomia	maustetaan	yrteillä.	Juomienkin	
tuotekehityksessä	näkyy	free-from	-tuotteiden	suosio:	juomia	markkinoidaan	laktoosittomina,	
sokerittomina	ja	lisäaineettomina.	Lisätietoa	https://tem.fi/toimialapalvelu/luonnontuoteala 

1.4		 Elintarviketeollisuus	vahva	elinkeinoelämän	tukipilari

Elintarviketeollisuuden	merkitys	kansantaloudelle	on	huomattava.	Luonnonvarakeskuksen	
vuonna	2017	tekemän	selvityksen	mukaan	elintarvike-	ja	juomateollisuudessa	työskente-
lee	lähes	38	000	henkilöä	yli	1	700	yrityksessä.	Monet	alan	yrityksistä	ovat	keskeisiä	työl-
listäjiä	toimipaikkakunnillaan	sekä	merkittäviä	kausityön	tarjoajia.	Elintarviketeollisuuden	
välillinen	työllistävä	vaikutus	on	merkittävä.	Koko	ruokaketju	työllistää	noin	340	000	hen-
keä,	kuten	kuvasta	1	ilmenee.	Maassamme	joka	kahdeksas	työpaikka	on	siten	ruokaket-
jussa.	Ruokaketjulla	tarkoitetaan	tässä	maataloutta,	elintarviketeollisuutta,	elintarvikekaup-
paa	ja	ravitsemispalveluja.	

Kuva	1.	Ruoka-alan	työlliset	Suomessa

 

Lähde:	Selvitys	ruokaketjun	merkityksestä	kansantaloudelle	ja	alueelle,	Luonnonvarakeskus	2017

Ruoka-ala	tuottaa	yli	15	miljardin	arvonlisäyksen	Suomen	kansantaloudelle,	kuten	kuva	2	
osoittaa.	Elintarviketeollisuuden	osuus	siitä	on	noin	2,6	miljardia	euroa.	Elintarvikeala	on	
merkittävä	veronmaksaja.	Ruoan	hinnasta	yli	40	%	on	veroja.	Veroja	ja	muita	veroluontei-
sia	maksuja	ruoka-alalla	kertyy	yhteensä	9,5	miljardia	euroa.	Alan	verojen	osuus	kaikista	
veroista	ja	veroluonteisista	maksuista	on	noin	10	%.

https://tem.fi/toimialapalvelu/luonnontuoteala
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Kuva	2.	Ruoka-alan	arvonlisäys	kansantaloudelle

 

Lähde:	Selvitys	ruokaketjun	merkityksestä	kansantaloudelle	ja	alueelle,	Luonnonvarakeskus	2017

Kuva	3.	Vero	ja	veroluonteiset	maksut	ruoka-alalla

 

Lähde:	Selvitys	ruokaketjun	merkityksestä	kansantaloudelle	ja	alueelle,	Luonnonvarakeskus	2017

Panimo-	ja	virvoitusjuomateollisuusliitto	ry	(jatkossa	lyhenne	Panimoliitto)	on	puolestaan	
laskenut,	että	alan	yritykset	työllistivät	vuonna	2017	suoraan	lähes	1	700	henkilöä.	Arvo-
ketjussa	alan	työllistävä	vaikutus	oli	noin	26	000	henkilöä,	joiden	joukossa	on	tuhatkunta	
mallasohran	viljelijää.		
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Kuva	4.	Panimoliiton	toimialakatsauksessa	ilmenee	juomien	valmistuksen	ketju-
vaikutuksia

Lähde:	Panimo-	ja	virvoitusjuomateollisuusliitto	ry,	toimialakatsaus	2015
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1.5		 Toimialan	kytkeytyminen	muihin	aloihin

Elintarviketeollisuus	valmistaa	kuluttajille	monenlaisia	ruokia	ja	juomia	sekä	arkeen	että	
juhlaan.	Ala	on	Suomen	suurin	kulutustavaroiden	valmistaja.	Se	myy	tuotteita	vähittäis-	
ja	tukkukaupalle,	ruokapalveluille	ja	toisille	elintarvikeyrityksille	sekä	suoraan	kuluttajille.	
Ruoka-ala	on	pääosin	kotimaisten	kotitalouksien	kulutuskysynnän	aikaansaamaa.	Suoma-
lainen	kuluttaja	syö	tai	juo	keskimäärin	kuusi	kertaa	päivässä.	Osan	aterioista	hän	naut-
tii	Foodservice-toimipisteissä.	Lisäksi	juomia	ja	ruokia	viedään	ulkomaille	noin	1,5	miljar-
dilla	eurolla	vuosittain.

Elintarviketeollisuuden	tuotanto	on	raaka-ainevaltaista.	Tarvitsemansa	raaka-aineet	
elintarviketeollisuus	hankkii	pääosin	kotimaiselta	maa-	ja	puutarhataloudelta,	mutta	myös	
tuontiraaka-aineita	ja	-panoksia	tarvitaan.	Ala	nojaa	kotimaiseen	alkutuotantoon,	sillä	Suo-
messa	valmistettujen	elintarvikkeiden	kotimaisuusaste	on	noin	80	%.	Vaikka	kotimaisuus-
astetta voidaan pitää korkeana, erilaiset tuontipanokset tekevät elintarviketeollisuuden riip-
puvaiseksi	ulkomaankaupasta.	Tuonnin	aste	vaihtelee	alatoimialoittain,	kuten	myös	koti-
maisuusaste.	Hyvä	omavaraisuusaste	turvaa	ruokaketjun	toiminnan	myös	häiriötilanteissa	
ja	poikkeusoloissa.	

Ruoan	tuotannon,	jalostuksen	ja	jakelun	muodostama	kokonaisuus	on	monimuotoi-
nen.	Päivittäistavarakauppa	vastaa	pääosin	elintarvikkeiden	hankinnasta	ja	jakelusta	ku-
luttajille.	Alkoholilain	mukaan	valtion	omistamalla	alkoholiyhtiöllä,	Alkolla	on	muutamaa	
poikkeusta	lukuun	ottamatta	yksinoikeus	harjoittaa	vahvempien	alkoholijuomien	vähittäis-
myyntiä.	Uusi	alkoholilaki	(1102/2017)	tuli	voimaan	maaliskuussa	2018,	osa	muutoksista	
kuitenkin	jo	vuoden	2018	alusta.	Luvanvaraisessa	vähittäismyynnissä	saa	uuden	sää-
dännön	myötä	myydä	kaikkia	enintään	5,5	tilavuus-%	etyylialkoholia	sisältäviä	juomia.	
Anniskelusektori	eli	ravintolat	vastaa	noin	13	%:sta	alkoholijuomien	myynnistä	ja	osuus	
on	ollut	pitkään	laskeva.

Rypäleviinit	ovat	alkoholijuomamarkkinasta	isohko,	noin	neljänneksen	käsittävä	sektori,	
joka	perustuu	lukuisten	tukkukauppatoimijoiden	harjoittamaan	maahantuontiin.	Myös	väke-
vissä	juomissa	ja	oluissa	on	tuontia,	mutta	vastaavasti	myös	merkittävästi	vientiä.

Elintarvikealan	pk-yritysten	kytkeytyminen	muihin	aloihin

Elintarviketeollisuuden	toiminta	kytkeytyy	moniin	muihin	toimialoihin.	Raha-	ja	hyödykevir-
tojen	tarkastelu	on	eräs	tapa	kuvata	alan	liiketoiminnan	toimintaympäristöä.		Kuvan	5	mu-
kaan pk-yrityksillä sekä kaupan osuudet että suoraan kotitalouksille menevät osuudet ovat 
keskeisiä	myyntiväyliä.	Juomien	valmistuksessa	kaupan	rooli	on	tärkein.	Pienissä	yrityk-
sissä	korostuu	myynti	suoraan	loppukäyttäjälle.	Hyödykevirrat	olisivat	erilaiset,	jos	mukana	
olisivat	alan	suuremmatkin	yritykset.	
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Kuva	5.	Raha-	ja	hyödykevirrat	elintarvikkeiden	ja	juomien	valmistuksen	pk-yrityk-
sissä

RAHA- JA HYÖDYKEVIRRAT
Elintarvikkeiden ja juomien valmistus TOL: 10, 11

Aineet ja tarvikkeet 

Ulkopuoliset  palvelut

Työvoimakustannukset

Pääomakustannukset

Liiketoiminnan muut kulut

MYYNNIN JAKAUTUMINEN 
ERI ASIAKASRYHMIIN

Elintarvikkeiden 
ja juomien 
valmistus

56 %

5 %

18 %

3 %

17 %

Yksityiset henkilöt/kotitaloudet

Teollisuuden yritykset

Rakennusalan yritykset

Kaupan yritykset

Palvelualan yritykset

Vienti

Julkinen sektori

Yhdistykset/järjestöt

Muut

14 %

1 %

32 %

8 %

2 %

3 %

PANOSKÄYTTÖ, 
pk-yritykset

Lähde: PK –yritysbarometri, syksy 2017

4 %

1 %

35 %

Lähde: Tilastokeskus/tilinpäätöstilastot 2017 (ennakko) 

RAHA- JA HYÖDYKEVIRRAT
Juomien valmistus TOL: 11

Aineet ja tarvikkeet 

Ulkopuoliset  palvelut

Työvoimakustannukset

Pääomakustannukset

Liiketoiminnan muut kulut

Juomien 
valmistus

44 %

2 %

17 %

12 %

24 %

Yksityiset henkilöt/kotitaloudet

Teollisuuden yritykset

Rakennusalan yritykset

Kaupan yritykset

Palvelualan yritykset

Vienti

Julkinen sektori

Yhdistykset/järjestöt

Muut

9 %

1 %

59 %

8 %

7 %

2 %

Lähde: PK –yritysbarometri, syksy 2017

0 %

2 %

11 %

MYYNNIN JAKAUTUMINEN 
ERI ASIAKASRYHMIIN

Lähde: Tilastokeskus/tilinpäätöstilastot 2017 (ennakko) 

PANOSKÄYTTÖ, 
pk-yritykset
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Kustannusrakenteissa	on	eroja

Elintarviketeollisuuden	keskeisimmät	resurssit	ovat	raaka-aineet	(myös	vesi),	työvoima,	
toimitilat,	logistiikka	sekä	rahoitus.	Toimialan	raaka-aineriippuvuus	näkyy	kuvasta	5.	Pa-
nostarkastelussa	aineiden	ja	tarvikkeiden	osuus	on	noin	puolet	elintarviketeollisuuden	pk-
yrityksillä.	Alatoimialojen	välillä	on	eroja	kustannusrakenteissa.	Esimerkiksi	juomien	val-
mistuksessa	(TOL	11)	liiketoiminnan	muut	kulut	muodostavat	toiseksi	merkittävimmän	kus-
tannuserän	(24	%).	Myös	pääomakustannukset	ovat	iso	kuluerä	juomien	valmistuksessa.

1.6	 Ruoka-alan	toimintaympäristöön	vaikuttavia	trendejä	ja	
ilmiöitä

Suomalainen elintarviketeollisuus on EU:n sisämarkkinoiden, raaka-aineen saannin, kau-
pan,	kansainvälisten	sopimusten	ja	monen	muun	toimintaympäristön	tekijän	kautta	sidok-
sissa	kansainvälisiin	elintarvikemarkkinoihin	ja	säädösympäristöön.	Globaalin	toimintaym-
päristön	muutokset	vaikuttavat	ruokaketjun	toimintaedellytyksiin.	Vaikka	kansainvälinen	kil-
pailu	on	voimistunut	ja	tuonti	kasvanut,	on	elintarviketeollisuutemme	pitkälti	kansallista	lii-
ketoimintaa.	Toimialan	kilpailu	on	kireää	niin	kotimaassa	kuin	kansainvälisestikin.	Elintarvi-
keteollisuuden	haasteena	onkin	kotimarkkinoiden	luontaisen	kasvun	niukkuus,	joten	vienti	
korostuu	alan	kasvukeinona.	Alkoholijuomasektori	on	luonteeltaan	kansainvälisin	osa	elin-
tarviketeollisuutta,	koska	monet	brändit	ovat	maailmanlaajuisesti	tunnettuja:	osin	siksi,	että	
tuotteiden	hyvä	säilyvyys	ja	melko	korkea	yksikköhinta	mahdollistavat	pitkät	kuljetusmatkat.

Ruoka-alan	toimintaympäristö	muuttuu	yhä	vauhdikkaammin.	Ruokasektorin	toiminta	liit-
tyy	läheisesti	biotalouteen,	ympäristö-,	ilmasto-	ja	energiakysymyksiin,	alkutuotannon	kan-
nattavuuteen,	kuluttajakentän	muutoksiin	sekä	ravitsemuksen	ja	terveyden	välisiin	yhteyk-
siin.	Ruokaketjun	eri	osapuolten	välillä	on	tarve	aikaisempaa	tiiviimpään	yhteistyöhön	kil-
pailukyvyn	varmistamiseksi	ja	kiristyvään	kilpailuun	vastaamiseksi	sekä	hyvinvoinnin	var-
mistamiseksi.	Kilpailu	kuitenkin	ruokkii	kasvua,	sillä	se	aktivoi	yrityksiä	toimintojen	kehittä-
miseen	ja	innovointiin.

Maa-	ja	metsätalousministeriön	tulevaisuuskatsauksessa	2018	on	arvioitu	seuraavan	
kuuden	muutostekijän	vaikuttavan	eniten	tulevan	vuosikymmenen	aikana	ruoka-	ja	luon-
nonvarasektorin toimintaan:
• ilmastonmuutos
• nopea	teknologinen	kehitys
• kilpailu ehtyvistä luonnonvaroista
• globaalin	talouden	murros
• arvojen	ja	asenteiden	muutokset
• väestörakenne	ja	kaupungistumiskehitys.	
Katsauksen	mukaan	puhtaan,	laadukkaan	ja	turvallisen	ravinnon	ja	veden	sekä	luonnonva-
rojen	vastuullisen	ja	älykkään	käytön	merkitys	kasvaa.	Ne	nähdään	luovan	perustan	kas-
vavalle	ja	kansainvälistyvälle	liiketoiminnalle.
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Monet	megatrendit	vaikuttavat	ruokaketjuun

Megatrendit	ovat	globaaleja	muutosilmiöitä,	jotka	määrittelevät	tulevaisuuden	suuntaa	mak-
rotasolla.	Elintarvikealaan	vaikuttavat	monet	megatrendit,	kuten	ilmastonmuutos,	väestön	
kasvu	ja	ikääntyminen,	elintason	nousu,	kaupungistuminen,	hyvinvointi,	globalisaatio,	digi-
talisaatio	ja	teknologinen	kehitys.	Arvopohjainen	ja	tietoinen	kuluttaminen	vahvistuvat.	Laa-
dukas	ja	puhdas	ruoka	on	kasvava	bisnes.		

PESTEL-analyysillä	kartoitetaan	yrityksen	toimintaan	liittyviä	makrotason	ilmiöitä,	jotka	
asettavat	reunaehtoja	liiketoiminnalle.	Toisaalta	ilmiöiden	tunnistaminen	ja	niiden	ennakointi	
voivat	tarjota	yritykselle	kilpailuetua.	Lyhenne	PESTEL	tulee	sanoista	poliittinen	(political),	
ekonominen	(economic),	sosiokulttuurinen	(sociocultural),	teknologinen	(technological),	
ekologinen	(ecological)	ja	lainsäädäntö	(legal).	Kuvaan	6	listatut	tekijät	ovat	vain	esimerk-
kejä	toimintaympäristön	vaikutuksista.		

Yksi	keskeinen	elintarvike-	ja	juoma-alaa	muuttava	ilmiö	on	teknologioiden	kehittymi-
nen.	Toisaalta	kuluttajien	vahvistuva	tietoisuus	omasta	terveydestä	ja	hyvinvoinnista	on	voi-
makas	ajuri	tuotekehityksessä	ja	innovoinnissa.	Myös	kaupungistuminen	ja	eliniän	piden-
tyminen	muokkaavat	tuotetarjontaa.	Vaikka	erilaiset	ruokatrendit	näkyvät	ja	kuuluvat	me-
diassa,	koko	väestön	ruokatottumukset	muuttuvat	hitaasti.	Muutokset	ilmenevät	voimak-
kaammin	nuorten	elintarvikehankinnoissa.	

Kuva	6.	PESTEL-lähestymistapa	elintarviketeollisuuden	toimintaympäristöön

EkologinenPoliittinen Sosiaalinen

Ekonominen Teknologinen Lainsäädäntö

• Taloustilanne Suomessa ja maailmalla sekä 
ostovoiman kehitys ja kuluttajien luottamus 
talouteen

• Suomen talouden kasvu, vaikka BKT:n kasvu 
hidastuu ennusteiden mukaan 2019−2020

• Kulutuksen rakenne
• Globaali talouskehitys, nationalismin kasvu
• Kilpailukyvyn korostuminen
• Rahoituksen saatavuus
• Vähittäiskaupan rakenne, verkkokauppa ja 

monikanavaisuus, alustataloudet
• Ruokaväärennykset lisääntyvät

• Uudenlaiset teknologiat ja tuotanto-
menetelmät luovat mahdollisuuksia: 
automaatio, tekoäly , robotiikka, 
teollinen internet (iot)

• Digitalisaatio muokkaa alaa
• Tietovarantojen hyödynnys
• Teknologinen kehitys mahdollistaa 

erilaisten sivuv irtojen hyödyntämistä 
ja kiertotaloutta 

• Tuotantoketjujen turvallisuus, 
kestävyys ja älykkyys

• Uudistuva 
elintarv ikelainsäädäntö

• Muutokset 
alkoholilainsäädännössä

• Työlainsäädäntö
• Vastuulliset hankinnat
• Julkista rahoitusta koskeva 

lainsäädäntö
• Mainontaa koskevat 

rajoitukset

• Valtio vaikuttaa alan vahvasti toimintaan
• EU:n maatalous- ja ruokapolitiikka
• Verolainsäädännön muutokset; alv , 

valmisteverotus, haittaverot
• Normien purku, byrokratia
• Omavaraisuus ja tuotantoedelly tysten 

säilyminen
• Kansainvälisen kaupan säädökset ja 

sopimukset
• Alan koulutus, osaavan työvoiman 

saatavuus, T&K&I&kokeilu-rahoitus, 
• Strategiset ohjelmat ja tiekartat; esim. 

biotalous, luomu- ja lähiruokaohjelmat 

• Maapallon väestön kasvu, ikääntyminen 
ja kaupungistuminen 

• Hyvinvointi, liikkuminen ja 
elintapasairaudet

• Perhekoot ja  -muodot
• Kulutuskäyttäytymisen ja arvojen 

muutokset, elämäntyy li
• Kuluttajien kasvava kiinnostus 

vastuullisuuteen
• Maahanmuuttajat
• Yhteisöllisyys ja jakamistalous
• Konfliktit ja epidemiat
• Ruoan ja ruoantekijöiden arvostus

• Ymmärrys maapallon kantokyvyn 
rajallisuudesta. Niukkenevien 
luonnonvarojen takia uusiutuv ien 
luonnonvarojen ja uusiutuva energian 
merkitys korostuu

• Bio- ja kierotalousajattelu edistävät uusien 
tuotteiden ja palveluiden kehitystä

• Ilmastonmuutos vauhdittaa ekologisiin 
materiaaleihin siirtymistä sekä resurssi- ja 
energiatehokkuuden kehittämistä

• Kestävä kehitys, vastuullisuus, ruokahävikki
• Luomu- ja lähiruoka
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Kilpailuetua	yritykset	pyrkivät	luomaan	vastaamalla	moninaistuviin	kuluttajatrendeihin	sekä	
panostamalla	ennakoivaan	tuotekehitykseen	ja	innovointiin.	Erikoistuotteiden	markkinat	
kasvavat	ja	monet	ilmiöt	korostuvat	samanaikaisesti	elintarvikealalla.		Myös	palvelumuo-
toilu,	vahvojen	brändien	rakentaminen,	tarinallistaminen	ja	design	ovat	keinoja	luoda	kil-
pailuetua.	Uusille	pakkausratkaisuille	ja	liiketoimintakonsepteille	on	tarvetta.

Globaalit	megatrendit	muokkaavat	juomakulttuuria	yhä	vastuullisemmaksi.	Esimerkiksi	
virvoitusjuoma-alan	toimintaympäristöön	ovat	vaikuttaneet	terveystrendin	voimistuminen,	
luonnollisuuden	vahvistuminen	ja	sokeriin	kohdistuvan	kritiikin	kasvu.	Alkoholittomien	olui-
den	ja	muiden	alkoholittomien	erikoisjuomien	myyntiä	vauhdittavat	myös	erilaiset	trendit.	
Kuluvana vuonna alkoholittoman oluen lisäksi erikoisoluiden myynti on merkittävästi kas-
vanut.	Ymmärrys	ilmastonmuutoksesta	ja	mikromuoveista	on	puolestaan	aktivoinut	pak-
kausten	kehittämistä.

1.7	 Valtiovalta	vahvassa	ohjausroolissa

Juoma-alaa	vahvasti	määrittelevä	tekijä	on	valtiovalta	lainsäädäntöineen	ja	veropoliittisi-
neen	toimenpiteineen.	Veropolitiikan	tavoitteena	on	ollut	lisätä	valtion	tuloja	sekä	ohjata	
kulutusta.	Pisteverojen	korottaminen	on	poliittisesti	helpompaa	kuin	esimerkiksi	ruoan	ar-
vonlisäveromuutokset.	Virvoitusjuomaveron	piiri	on	laajentunut	samaan	aikaan,	kun	veron	
taso	on	noussut.	Veron	ulkopuolella	ovat	käytännössä	vain	maito	ja	kahvi.	Juoma-alan	ve-
rotuotto	oli	1,48	miljardia	euroa	vuonna	2017.

Valmiste-	ja	juomapakkausverotuksen	lisäksi	esimerkiksi	alkoholimainonta	on	maas-
samme	tiukasti	säänneltyä.	Viranomaiset	tarkkailevat	alkoholimainonnan	lainmukaisuutta.	
Mainonnan	eettinen	neuvosto	puolestaan	antaa	lausuntoja	siitä,	ovatko	mainokset	hy-
vän	tavan	mukaisia.	Näiden	lisäksi	Panimo-	ja	virvoitusjuomateollisuusliitto	on	tehnyt	pa-
nimoalalle	omat	vastuullisen	markkinointiviestinnän	itsesäätelyohjeet.		Alkoholin	etämyyn-
tiä	koskeva	lainsäädäntö	on	valmistelussa,	sillä	maaliskuussa	2018	voimaan	tullut	alkoho-
lilaki	jätti	sen	kohdan	auki.	

Lisäksi	alkoholijuomia	sisältävistä	vähittäismyyntipäällyksistä	kannetaan	juomapakkaus-
veroa	sen	mukaisesti,	mitä	eräiden	juomapakkausten	valmisteverosta	annetussa	laissa	
(1037/2004)	säädetään.	Juomapakkausvero	on	51	senttiä	litralta	valmista	tuotetta.	Juoma-
pakkaus	on	veroton,	jos	se	on	uudelleentäytettävä	tai	raaka-aineena	kierrätettävä	ja	kuu-
luu	pantilliseen	palautusjärjestelmään.	

1.7.1	 Alkoholialan	toimintaympäristön	kuvausta	hallituksen	
verolakiesityksessä	2018

Alkoholin	ja	alkoholijuomien	valmistevero	perustuu	lakiin	alkoholi-	ja	alkoholijuomaverosta	
(1471/1994).	Laissa	alkoholijuomalla	tarkoitetaan	nautittavaksi	tarkoitettua	juomaa,	joka	si-
sältää	yli	1,2	tilavuusprosenttia	etyylialkoholia.	Oluen	osalta	alkoholijuomana	pidetään	kui-
tenkin	juomaa,	joka	sisältää	yli	0,5	tilavuusprosenttia	etyylialkoholia.	Alkoholijuomat	jae-
taan alkoholiverolaissa viiteen ryhmään: olueen, viineihin, muihin käymisteitse valmistet-
tuihin	alkoholijuomiin,	välituotteisiin	ja	etyylialkoholiin.	
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Veron	määrä	on	nykyisin	väkevien	alkoholijuomien	osalta	45,55	euroa	litralta	lasket-
tuna	sataprosenttisena	alkoholina.	Välituotteiden	vero	(21	tilavuusprosenttia)	on	vastaa-
vasti	31,90	euroa	ja	viinien	vero	(11	tilavuusprosenttia)	30,82	euroa	litralta	laskettuna	sata-
prosenttisena	alkoholina.	Oluen	vero	litrassa	sataprosenttista	alkoholia	on	32,05	euroa.	Al-
koholiveroa	on	korotettu	vuosina	2008,	2009	(kahdesti),	2012,	2014	ja	2018.	Vuoden	2018	
korotus	oli	keskimäärin	10	%.	

Alkoholiverotuksen taso vaihtelee EU-maiden välillä huomattavasti, vaikka se on unio-
nissa	yhdenmukaistettu.	Korkeimmin	etyylialkoholia	verottavat	Ruotsi,	Suomi,	Irlanti	ja	Iso-
Britannia,	kun	taas	sen	verotus	on	alhaisinta	Bulgariassa,	Kroatiassa	ja	Romaniassa.	Oluen	
verotus	on	alimmillaan	Romaniassa,	Bulgariassa	ja	Saksassa.	Oluen	verotus	on	Suomessa	
EU:n	korkeinta,	ja	seuraavina	tulevat	Irlanti,	Iso-Britannia	ja	Ruotsi.	Sekä	viinin	että	välituot-
teiden	verotuksessa	Suomi	on	myös	jäsenvaltioiden	vertailussa	kärkimaita.	Puolet	EU:n	jä-
senvaltioista	ei	verota	lainkaan	viiniä.

Alkoholiverokertymä	oli	1	337	miljoonaa	euroa	vuonna	2017,	ja	se	pieneni	noin	prosen-
tin	edellisestä	vuodesta.	Vuonna	2018	verokertymän	ennustetaan	kasvavan	vajaaseen	 
1,5	miljardiin	euroon.	Taulukosta	5	havaitaan,	että	verotuotoista	oluesta	kertyy	45	%,	etyyli-
alkoholi-veroluokasta	vajaa	kolmannes	sekä	viineistä	ja	muista	käymisteitse	valmistetuista	
juomista	neljännes.	Välituotteiden	osuus	verotuotoista	on	noin	prosentti.	

Taulukko	5.	Alkoholijuomaveron	tuoton	kehitys	juomaryhmittäin	vuosina	2010–
2017,	miljoonaa	euroa

Vuosi Olut Viinit Välituotteet Etyyli-
alkoholi

Yhteensä
milj.	€

2010 528 286 19 451 1 284

2011 530 292 19 440 1 281

2012 581 327 19 454 1 381

2013 575 313 18 429 1 336

2014 610 336 18 430 1 394

2015 605 319 17 415 1 356

2016 606 320 16 412 1 354

2017 596 318 15 408 1 337

Lähde:	HE/165	2018	vp.	Hallituksen	esitys	eduskunnalle	laiksi	alkoholi-	ja	alkoholijuomaverosta	 
annetun lain liitteen muuttamisesta

Tehdyt alkoholiveron korotukset ovat osaltaan vähentäneet alkoholin kokonaiskulutusta, 
mikä	on	puolestaan	vähentänyt	myös	alkoholihaittoja.	Kotimaisella	alkoholijuomien	hinta-
tasolla	ja	matkustajatuonnilla	on	todettu	olevan	selkeä	yhteys,	ja	suuret	korotukset	voisi-
vat	johtaa	matkustajatuonnin	kasvuun	ja	verotulojen	toteutumattomuuteen.

Esityksen	mukaan	alkoholin	hinnannoususta	johtuva	kotimaisen	kysynnän	lasku	saattaa	
vähentää	kotimaisten	valmistajien	tuotannon	määrää.		Kotimainen	panimo-	ja	alkoholijuo-
mateollisuus	ovat	Suomessa	merkittäviä	työllistäjiä	sekä	suoraan	että	välillisesti.	Esityksen	
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mukaan	veronkorotuksesta	johtuva	hintamuutos	on	suhteellisen	pieni	ja	vaikutukset	elin-
keinotoimintaan	jäävät	rajallisiksi.

Toisaalta olisi huomattava, että alaan on kohdistunut toistuvasti erilaisia veroluonteisia 
korotuksia.	Alkoholiveron	korotus	vaikuttaa	myös	matkailu-	ja	ravintola-alan	sekä	kaupan	
alan	toimintaan.		Anniskelukulutus	muodostaa	noin	13	%	tilastoidusta	kulutuksesta.	Veron-
korotuksesta	aiheutuvien	hintamuutosten	toimeenpano	aiheuttaa	lisäksi	yrityksille	jonkin	
verran	kertaluonteisia	kustannuksia.	

Alkoholijuomien	kokonaiskulutus	laskussa

Alkoholijuomien	kokonaiskulutus	on	ollut	Suomessa	laskussa	vuodesta	2007,	jolloin	ko-
konaiskulutus	oli	12,7	litraa	sataprosenttista	alkoholia	15	vuotta	täyttänyttä	asukasta	kohti.		
Vuonna	2017	vastaava	luku	oli	10,3	litraa.	Vuonna	2017	alkoholin	kokonaiskulutuksen	run-
saan	neljän	prosentin	vähenemä	johtui	kuitenkin	etenkin	tilastoimattoman	kulutuksen	vä-
henemästä,	sillä	alkoholin	tilastoitu	kulutus	väheni	0,8	%	ja	tilastoimaton	kulutus	17,4	%.	

Kuva	7.	Alkoholin	tilastoidun	kulutuksen	kehitys	juomaryhmittäin,	litraa	100	%	
alkoholia	15	vuotta	täyttänyttä	asukasta	kohden	

 

Lähde:	Terveyden	ja	hyvinvoinnin	laitos/	HE	165	2018	vp

Oluen	kulutus	on	viime	vuosina	vähentynyt,	mutta	se	muodostaa	tilastoidusta	kulutuksesta	
noin	puolet.	Väkevien	alkoholijuomien	kulutus	on	vähentynyt	pitkän	aikavälin	tarkastelussa	
merkittävästi,	ja	se	muodostaa	enää	runsaan	viidenneksen	alkoholin	tilastoidusta	kulutuk-
sesta.	Viinien	kulutusosuus	on	samaa	suuruusluokkaa,	mutta	se	on	pitkän	aikavälin	tarkas-
telussa	kasvanut.	Viime	vuosina	kuitenkin	myös	viinin	kulutuksen	kehitys	on	jonkin	verran	
vaihdellut.	Siiderin	ja	long	drink	-juomien	osuus	on	noin	kymmenen	prosenttia.	
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Vuoden	2018	tammi-kesäkuussa	alkoholin	tilastoitu	kulutus	on	ollut	pienessä	laskussa	
kaikissa	muissa	juomaryhmissä	paitsi	long	drink	-juomissa.	Alkuvuoden	kehityksen	perus-
teella	näyttää	siltä,	että	päivittäistavarakaupan	valikoimiin	siirtyneiden	vahvempien	ginipoh-
jaisten	long	drink	-juomien	kulutus	on	kasvanut	merkittävästi.	

Matkustajatuonti

Alkoholin	tilastoimattomasta	kulutuksesta	runsas	kolme	neljäsosaa	muodostuu	yksityis-
tuonnista.	Matkustajatuonnin	osuus	suomalaisten	alkoholin	kokonaiskulutuksesta	on	ar-
violta	noin	14	%,	kun	muun	tilastoimattoman	kulutuksen	osuus	on	yhteensä	viitisen	pro-
senttia.	

Alkoholijuomien	matkustajatuontia	seurataan	haastatteluihin	perustuvalla	kyselytutki-
muksella.	Sen	mukaan	alkoholijuomien	matkustajatuonnin	määrä	on	vaihdellut	jonkin	ver-
ran	vuosien	2007–2017	välillä.	Matkustajatuonti	kasvoi	vuosina	2008	ja	2009	yhteensä	 
13	%.	Tämän	jälkeen	matkustajatuonti	pysyi	jokseenkin	samalla	tasolla	vuoteen	2013,	jol-
loin	se	lisääntyi	noin	15	%:lla	vuoteen	2012	verrattuna.	Vuosina	2014–2016	tuonti	on	ollut	
melko	vakaata,	mutta	vuonna	2017	tuonti	väheni	noin	19	%.	Viimeisimpien	tietojen	mukaan	
alkoholijuomien	matkustajatuonti	on	vähentynyt	noin	23	%	syyskuun	2017	ja	elokuun	2018	
välisenä	aikana	edelliseen	vastaavaan	ajanjaksoon	verrattuna.	Tuonti	on	suurinta	Virosta.

1.7.2	 Virvoitusjuoma-alan	toimintaympäristön	kuvausta	
hallituksen	verolakiesityksessä	2018

Virvoitusjuomaveroa	kannetaan	alkoholittomista	tai	vain	vähän	alkoholia	sisältävistä	juo-
mista.	Vero	perustuu	lakiin	virvoitusjuomaverosta	(1127/2010).		Veron	määrä	on	nyt	11	tai	
22	senttiä	litralta	valmista	juomaa	riippuen	juoman	sokeripitoisuudesta.	Myös	alle	viiden	
litran	vähittäismyyntipakkauksissa	myytävästä	vedestä	kannetaan	virvoitusjuomaveroa.

Suomen	hallitus	on	esittänyt	virvoitusjuomalakiin	muutoksia,	joilla	korotettaisiin	kaikkien	
virvoitusjuomien	valmisteveroa	vuoden	2019	alussa.	Esitetty	korotus	painottuisi	kuitenkin	
sokeripitoisiin	juomiin,	kuten	taulukosta	on	nähtävissä.	Tavoitteena	on	lisätä	Suomen	val-
tion	vuosittaisia	verotuloja	noin	25	miljoonan	euron	lisätuoton	saamiseksi	ja	osaltaan	oh-
jata	kulutusta	sokerittomiin	juomiin.		

Toteutuessaan	veronkorotukset	nostavat	veron	piiriin	kuuluvien	juomien	hintoja	ja	vä-
hentävät	niiden	kulutusta.	Veronkorotuksesta	aiheutuva	virvoitusjuomien	kysynnän	enna-
koitu	alentaminen	vaikuttaa	kotimaisen	juoma-	ja	ruokateollisuuden	tuotantomääriin.	Ve-
ronkorotuksista	aiheutuvien	hintamuutosten	toimeenpano	aiheuttaa	alan	yrityksille	myös	
kertaluonteisia	kustannuksia.

Virvoitusjuomaveroa	ei	kuitenkaan	sovelleta	pientuottajien	valmistamiin	virvoitusjuo-
miin.	Pientuottajaksi	katsotaan	alan	muista	toimijoita	riippumaton	valmistaja,	joka	kalente-
rivuoden	aikana	luovuttaa	kulutukseen	enintään	50	000	litraa	virvoitusjuomaa.	Verovapaus	
koskee	myös	tuontituotteita,	jotka	täyttävät	vastaavat	edellytykset.	Lakia	ei	myöskään	so-
velleta tiettyihin erikoisruokavaliovalmisteisiin, kuten kliinisiin ravintovalmisteisiin tai äidin-
maidonkorvikkeisiin.	Euroopan	unionin	lainsäädäntöön	kuuluvan	syrjimättömyysperiaatteen	
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johdosta	esimerkiksi	kotimaisia	marjamehuja	ei	ole	mahdollista	asettaa	verotuksellisesti	
edullisempaan	asemaan	kuin	tuontimehuja.

Virvoitusjuomien	veroa	on	korotettu	vuosina	2011,	2012	ja	2014.	Makeisten	ja	jäätelön	
valmistevero	poistettiin	vuoden	2017	alussa.	Samalla	virvoitusjuomaveron	laajaan	vero-
pohjaan	tehtiin	pieniä	muutoksia,	joilla	muun	muassa	poistettiin	maidon	kaltaiset	valkoi-
set	kasvispohjaiset	juomat	virvoitusjuomaveron	piiristä.	Veron	piirissä	ovat	edelleen	muut	
kasvispohjaiset	juomat.

Virvoitusjuomaveron	lisäksi	juomapakkausveroa	kannetaan	enintään	viiden	litran	vähit-
täismyyntipakkauksista.	Veron	määrä	on	51	senttiä	litralta	pakattua	tuotetta.	Pakkausveroa	
ei	kuitenkaan	kanneta	panttiin	perustuvaan	palautusjärjestelmään	kuuluvista	eikä	nestepak-
kauskartongista	valmistetuista	pakkauksista.	Myös	pientuottajien	valmistamia	juomia	sisäl-
tävät	pakkaukset	on	rajattu	veron	ulkopuolelle,	kun	juomamäärä	on	enintään	50	000	litraa.

Asetetut	volyymien	maksimimäärät	helpottavat	pientoimijoiden	verotusta	ja	asettavat	
samalla	katon	niiden	kasvulle.	Tämä	selittänee	osin	pienyritysten	määrän	kasvua.	Katto	
koskee	myös	maahantuojia.	

Taulukko	6.	Virvoitusjuomien	verotasot	vuosina	2010—2018	ja	hallituksen	esitys	
vuodelle	2019,	senttiä	litralle

Vuosi Verotaso Verotaso												(juomajauheet)

2010 4,5	snt/l 34	snt/kg

2011 7,5	snt/l 75	snt/kg

2012 11	snt/l 95	snt/kg

2013 11	snt/l 95	snt/kg

2014 11	tai	22	snt/l	 95	tai	140	snt/kg

2015-2018 11	tai	22	snt/l 95	tai	140	snt/kg

2019 esitys 12	snt/l	(muut	virvoitusjuomat)	tai
27	snt/l	(sokeripitoisuus	>	0,5	%)

104	snt/kg	(muut	juomajauheet)	tai
172	snt/kg	(sokeripitoiset	juomajauheet)

Lähde:	HE	166/2018	vp.	Hallituksen	esitys	eduskunnalle	laiksi	virvoitusjuomaverosta	annetun	lain	 
liitteen muuttamisesta

Virvoitusjuomien	kulutus	kääntyi	laskuun	2014	vuoden	alussa	virvoitusjuomaveron	noston	
jälkeen.	Sokeripitoisten	juomien	kulutus	on	hieman	laskenut	ja	sokerittomien	juomien	kas-
vanut.	Juomatiivisteiden	osuus	verollisesta	kulutuksesta	on	vajaa	viidennes.	Virvoitusjuo-
mia	verotettiin	noin	800	miljoonaa	litraa	vuonna	2017	ja	verotuotto	oli	145	miljoonaa	euroa.	
Tästä	runsas	kolmasosa	oli	sokerittomia	juomia	ja	vajaa	kaksi	kolmasosaa	sokeripitoisia	
juomia.	Verollisten	juomien	kulutus	väheni	edellisvuodesta	noin	prosentin.	Ennätyslämmin	
kesä	kuluvana	vuonna	lisäsi	juomien	kulutusta	viime	vuoteen	verrattuna.
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Kuva	8.	Verollisten	virvoitusjuomien	kulutus	vuodesta	2010	alkaen,	liukuva	12	
kuukauden	summa

 
 
Lähde:	HE	166/2018	Hallituksen	esitys	eduskunnalle	laiksi	virvoitusjuomaverosta	annetun	lain	liitteen	muuttamisesta
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2	 Toimialan	rakenne

2.1		 Kuvausta	toimialan	yrityksistä

Suomessa	on	hyvin	monipuolinen	ja	monimuotoistuva	juoma-ala.	Juomien	valmistuksessa	
toimii	pieniä,	keskisuuria	ja	suuria	yrityksiä.	Pienissä	yrityksissä	osa	toiminnoista	on	käsi-
työvaltaisia	ja	suurissa	yrityksissä	toiminnot	ovat	pitkälle	automatisoituja.	

Juomien	valmistuksessa	(TOL	11),	kuten	muussakin	elintarviketeollisuudesta,	valtaosa	
yrityksistä	on	alle	neljä	henkilöä	työllistäviä	yrityksiä,	kuten	taulukosta	7	on	nähtävissä.	Kaksi	
kolmasosaa	elintarvikeyrityksistämme	työllistää	alle	4	henkilöä.	Yli	250	henkilöä	työllistä-
viä	elintarviketeollisuuden	yrityksiä	on	maassamme	21.	Isommat	yritykset	kuitenkin	vas-
taavat	toimialojensa	volyymistä.	Juomien	valmistuksessa	yli	95	%	liikevaihdosta	muodos-
tuu	yli	20	henkilöä	työllistävissä	yrityksissä.

Taulukko	7.	Elintarviketeollisuuden	(TOL	10–11)	yritysten	määrät	ja	liikevaihdot	 
(1	000	€)	henkilöstöluokittain	vuonna	2017

Koko Yritysten	lukumäärä Liikevaihto Henkilöstön	lkm	yhteensä

10	Elint.	
valmistus

11 Juomien 
valmistus

10	Elint.	
valmistus

11 Juomien 
valmistus

10	Elint.	
valmistus

11 Juomien 
valmistus

					...4  1 087    107    225 179    28 074    1 210    113   

	5...		9  202    10   	..	  6 954    1 336    65   

10...	19  127    9    310 564    26 886    1 716    124   

20...	49  118    5    999 987   	..	  3 566    141   

50...	99  53    4    1 377 215    126 330    3 683    273   

100...249  31   	.	  1 314 184   	.	  4 778   	.	

250...499  9    4    1 696 562    705 381    3 206    1 506   

500...999  2    1   	..	 	..	  1 261    558   

1000...  5   	.	  2 949 959   	.	  9 673   	.	

Yhteensä  1 634    140    9 498 613    1 252 660    30 430    2 781

Lähde:	Tilastokeskus,	yritysten	rakenne-	ja	tilinpäätöstilasto.	Pisteet	tarkoittavat,	että	tieto	puuttuu	tai	on	salattu

2.2	 Yritysten,	toimipaikkojen	ja	henkilöstömäärien	
kehitystä

Elintarvikeala	on	vakaa	työllistäjä	talouden	eri	tilanteissa,	kuten	kuva	8	osoittaa.	Alan	työl-
lisyyttä	ylläpitää	elintarvikkeiden	ja	juomien	melko	tasainen	kysyntä.	Työllistävyyteen	vai-
kuttavat	silti	kotimaisten	ruokatuotteiden	kysyntä	ja	yleinen	taloudellinen	tilanne,	mikä	hei-
jastuu	kulutukseen	ja	hintatietoisuuteen.	Elintarviketeollisuus	työllistää	tulevaisuudessakin	
merkittävästi	tuotannon	ja	jakelun	monipuolistuessa.	
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Elintarvikkeiden	valmistus	(TOL	10)	on	työllistänyt	viime	vuosina	reilut	30	000	ja	juo-
mien	valmistus	(TOL	11)	alle	3	000	henkilöä.	Juomien	valmistuksessa	henkilöstömäärä	on	
ollut	kuitenkin	laskussa,	sillä	vuonna	2010	ala	työllisti	3	330	henkilöä,	vaikka	alan	yritysten	
ja	toimipaikkojen	määrä	on	kasvanut	viime	vuosina.	Suunta	on	kääntynyt	nousuun	vuonna	
2017	talouskasvun	myötä.

Juomien	valmistus	(TOL	11)	on	11,7	%	elintarviketeollisuuden	liikevaihdosta,	ja	se	työllis-
tää	noin	8,4	%	alan	henkilökunnasta.	Alan	yritykset	rekrytoivat	uusia	työntekijöitä	tarpeen	
mukaan	ja	työpaikkoja	tulee	avoimiksi	varsinkin	eläköitymisten	vuoksi.	Panimo-	ja	virvoi-
tusjuomateollisuus	työllistää	monia	kausityöntekijöitä	kesäsesonkien	vuoksi	ja	tarjoaa	työ-
mahdollisuuksia	vuokratyövoimalle.

Henkilöstömäärän	elintarvikkeiden	ja	juomien	valmistuksessa	arvioidaan	kasvavan	lä-
hivuosina	kotimaisuuden	ja	lähiruoan	arvostuksen	kasvun	sekä	monipuolistuvan	kotimai-
sen	juomatarjonnan	myötä.	Myös	erilaisten	juomien	vienti	kasvaa.	Pitkään	valmisteltu	al-
koholilain	uudistus	on	lisännyt	alan	yritysten	määrää	ja	rikastuttanut	tuotetarjontaa.	Varsin-
kin	uusia	pienpanimoita	on	perustettu	maahamme	useita.

Kuva	9.	Henkilöstömäärän	kehitystä	elintarvikkeiden	ja	juomien	valmistuksessa	
vuosina	2010–	2017

29 281   30 283   29 496   30 428   31 245   31 465   30 124   30 430   

3 330   3 232   3 239   3 121   2 715   2 917   2 842   2 781   
 -
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Henkilöstömäärän	 (htv)	 kehitystä

10 Elintarvikkeiden valmistus 11 Juomien valmistus

Lähde:	Tilastokeskus,	yritysten	rakenne-	ja	tilinpäätöstilasto	2013–2017,	yritys-	ja	toimipaikkatilasto	2010–2012

Kesällä	2018	pk-yritysbarometriin	vastanneet	juoma-alan	yritykset	(TOL	11)	ennakoivat	
henkilökunnan	määrän	kasvavan	(saldoluku	32).	Saldoluku	kuvaa	positiivisista	ja	negatii-
visista	vastauksista	laskettua	prosenttilukujen	erotusta.	Barometrin	mukaan	48	%	juoma-
alan	yrityksistä	uskoi	tulevan	vuoden	aikana	henkilömäärän	olevan	ennallaan	ja	42	%	ar-
vioi	määrän	laskevan.	

Jalostusarvo/henkilö	on	yleisesti	käytetty	henkilötyön	tehokkuuden	mittari,	joka	kuvaa	
tuotetun	lisäarvon	määrää	yhtä	työntekijää	kohden.	Luku	ei	huomioi	mahdollista	ulkoisena	
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palveluna	ostettavaa	työpanosta.	Teollisuudessa	jalostusarvo/henkilö	oli	56	000	ja	juomien	
valmistuksessa	(TOL	11)	50	000	euroa	vuonna	2017.	Juomien	valmistuksessa	tehokkuuden	
kehityksessä	on	ollut	laskusuuntaisuutta,	kuten	kuvasta	10	voidaan	havaita.	Tehokkuuden	
lasku	saattaa	johtua	runsaasta	uusien	juoma-alan	yritysten	perustamisesta,	jolloin	auto-
maation	hyödyntäminen	on	vielä	melko	vähäistä.	Alan	yrityksille	on	silti	tärkeää	parantaa	
tehokkuutta	jalostusarvoa	kehittämällä.

Kuva	10.	Elintarvikkeiden	ja	juomien	valmistuksen	henkilöstötehokkuuden	kehi-
tystä,	1	000	€,	mediaani
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Lähde:	Tilastokeskus,	tilinpäätöstilastot

2.3	 Toimialan	alueellinen	jakauma

Elintarviketeollisuudessa	tilastoituja	toimipaikkoja	on	yli	2	000.	Toimipaikkatilastoissa	ovat	
mukana	yritykset,	jotka	ovat	työllistäneet	henkilöitä	vähintään	puolen	vuoden	ajan	ja	ovat	
arvonlisävelvollisia.	Elintarvikkeiden	ja	juomien	valmistuksen	toimipaikat	ovat	lukumääräi-
sesti	keskittyneet	Uudellemaalle	ja	Varsinais-Suomeen,	kuten	taulukosta	ilmenee.	Alan	toi-
mipaikkoja	on	kuitenkin	kaikkialla	Suomessa,	ja	ne	ovat	merkittäviä	työnantajia	seutukun-
nillaan.	Henkilöstömäärän	jakautuminen	noudattelee	toimipaikkojen	mukaista	jakaumaa.	
Poikkeuksen	kuitenkin	muodostaa	Etelä-Pohjanmaa,	jonne	on	keskittynyt	suurempaa	ruo-
kateollisuutta.	

Liikevaihto	elintarvikeyrityksissä	noudattelee	samaa	suuntausta	kuin	toimipaikkojen	
tai	henkilöstön	määrä.	Alueelliseen	tietoon	liikevaihdosta	on	suhtauduttava	varauksella,	



  TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU 33

sillä	toimipaikkojen	liikevaihtotiedot	voivat	kohdistua	päätoimipaikkaan.	Esimerkiksi	Etelä- 
Pohjanmaan	osalta	liikevaihtotieto	on	liian	pieni	pääkonttoreiden	Uudellemaalle	sijoittumi-
sesta	johtuen.	Luvut	kuitenkin	antavat	karkean	kuvan	maakunnissa	syntyvästä	tuotoksesta.

Taulukko	8.	Toimipaikat,	henkilöstö	ja	liikevaihto	maakunnittain	sekä	Ahvenan-
maalla	vuonna	2016

Toimipaikkojen	
lukumäärä

Henkilöstö	yhteensä Liikevaihto	1	000	€

10	Elint.	
valmistus

11 Juomien 
valmistus

10	Elint.	
valmistus

11 Juomien 
valmistus

10	Elint.	
valmistus

11 Juomien 
valmistus

Koko maa  1 882    177    29 908    2 807    9 200 979    1 214 119   

Uusimaa  337    41    7 150    1 393    2 246 122    518 373   

Varsinais-Suomi  224    20    2 454    150    749 199    62 189   

Satakunta  110    4    2 459    6    641 402    3 327   

Kanta-Häme  78    2    1 926   	..	  628 701   	..	

Pirkanmaa  142    13    2 217    85    459 358    23 169   

Päijät-Häme  59    17    938    501    193 275    379 638   

Kymenlaakso  56    6    752    9    201 665    285   

Etelä-Karjala  48    3    698    20    161 301    2 409   

Etelä-Savo  70    9    632    24    137 484    3 368   

Pohjois-Savo  99    7    963    269    444 519    124 381   

Pohjois-Karjala  82    9    884    26    232 107    1 785   

Keski-Suomi  81    3    1 018    13    269 513    -     

Etelä-Pohjanmaa  103    9    3 247    70    1 486 079    36 407   

Pohjanmaa  116    7    1 575    80    490 314    19 070   

Keski-Pohjanmaa  25    3    462    84    119 139    22 899   

Pohjois-Pohjanmaa  119    11    1 803   	..	  548 134   	..	

Kainuu  25    3    146    5    23 711    353   

Lappi  79    7    317   	..	  79 213   	..	

Ahvenanmaa  28    3    266    13    86 148    2 784   

Alue tuntematon  1   	.	  -     	.	  3 595   	.
 

Lähde:	Tilastokeskus,	alueellinen	yritystoimintatilasto.	Pisteet	tarkoittavat,	että	tieto	puuttuu	tai	on	salattu

Juomien	valmistuksessa	isojen	juoma-alan	yritysten	sijainti	näkyy	henkilöstömäärissä	ja	
selvästi	eniten	työntekijöitä	on	Uudellamaalla,	Päijät-Hämeessä	ja	Pohjois-Savossa.	Pien-
panimoita	on	perustettu	lähes	kaikkiin	isompiin	kaupunkeihin.
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Kuva	11.	Juomien	valmistuksen	toimipaikat,	henkilöstö	ja	liikevaihto	(1	000	€)	maa-
kunnittain	sekä	Ahvenanmaalla	vuonna	2016

Toimipaikat

 

Henkilöstö

Liikevaihto

 Lähde: Tilastokeskus
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2.4	 Uudet	ja	lopettaneet	yritykset	toimialalla

Elintarviketeollisuus	on	melko	vakaa	toimiala,	ja	ruoan	ja	juomien	tasainen	kysyntä	ylläpi-
tää	toimialan	rakennetta.	Alkoholilain	uudistus	on	piristänyt	erilaisten	juoma-alan	yritysten	
ja	erityisesti	pienpanimoiden	perustamista.	Valviran	tilastosta	löytyvät	ajantasaiset	tiedot	
erilaisista	alkoholia	valmistavista	yrityksistä.	Rekisterin	mukaan	14	yritystä	on	tänä	vuonna	
saanut	luvan	valmistaa	alkoholia	sisältäviä	tuotteita.	Maassamme	toimii	noin	sata	käsityö-
läisoluen	valmistajaa	ja	puhutaankin	pienpanimobuumista.	Elintarvikealan	yrittäjyys	kiin-
nostaa, sillä toimintansa aloittaneita on ollut viime vuosina enemmän kuin lopettaneita, ku-
ten	taulukosta	9	ilmenee.	Pienpaahtimobuumi	näkyy	myös	kahvin	ja	teen	valmistuksessa.

Taulukko	9.	Aloittaneet	ja	lopettaneet	elintarvikeyritykset	vuosina	2013–2017

2013 2014 2015 2016 2017

Aloitta-
neet

Lopetta-
neet

Aloitta-
neet

Lopetta-
neet

Aloitta-
neet

Lopetta-
neet

Aloitta-
neet

Lopetta-
neet

Aloitta-
neet

Lopetta-
neet

10 Elintarvikkeiden 
valmistus

129 118 136 113 138 108 146 116 143 .

1032 Hedelmä-, marja- ja 
kasvismehujen valm.

3 . 3 5 6 2 7 2 4 .

1083 Teen ja kahvin 
valmistus

. . 8 . 6 . 1 1 8 .

11 Juomien valmistus 11 6 16 5 20 7 33 7 34 .

1101 Alkoholijuomien 
tislaus ja sekoittaminen

4 1 3 2 7 1 2 2 5 .

1103 Siiderin, hedelmä- 
ja marjaviinien valm.

. 1 1 . . 1 1 1 4 .

1104 Muiden 
tislaamattomien juomien 
valm. käymisteitse

1 . . 1 1 . 1 . . .

1105 Oluen valmistus 5 2 9 . 10 4 24 . 18 .

1106 Maltaiden valmistus . . . . . . . . 1 .

1107 Virvoitusjuomien 
valmistus

1 2 3 2 2 1 5 4 6 .

Lähde:	Toimiala	Online,	Tilastokeskus,	Aloittaneet	ja	lopettaneet	yritykset

2.5		 Työvoiman	saatavuus

Syyskuussa	julkaistun	ammattibarometrin	mukaan	työvoimapula-ammattien	määrä	on	li-
sääntynyt	ja	kohtaantotilanteet	vaihtelevat	alueittain	sekä	ammateittain	maamme	eri	osissa.		
TE-toimistojen	arviointeihin	perustuvan	kyselyn	mukaan	elintarvikealan	yrityksissä	työn-
tekijöitä	on	hyvin	saatavissa,	toisin	kuin	esimerkiksi	ravintola-	ja	suurtaloustyöntekijöitä.	

Ammattitaitoisen	työvoiman	saatavuus	on	kuitenkin	tärkeää	eri	puolella	maatamme	si-
jaitseville	elintarvikeyrityksille.	Elintarvikealan	ammatillinen	koulutus	uudistui	tämän	vuo-
den	alusta.	Uudistuksen	myötä	lähiopetustunnit	oppilaitoksissa	vähenevät	ja	työpaikoilla	
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oppiminen	lisääntyy.	Kaikilla	ammatillisen	koulutuksen	järjestäjillä	on	lupa	järjestää	myös	
oppisopimuskoulutusta.	Uusi	koulutusmuoto	on	koulutussopimus.	Se	ei	edellytä	määräai-
kaisen	työsopimuksen	solmimista,	eikä	opiskelijalle	makseta	palkkaa.	Perus-,	ammatti-	tai	
erikoisammattitutkintoja	tai	tutkinnon	osia	voi	suorittaa	myös	työvoimakoulutuksena.	Am-
matilliseen	koulutukseen	voi	nyt	hakeutua	jatkuvan	haun	kautta.

Työvoiman	vuokraus	on	yleistynyt,	ja	se	tarjoaakin	perinteisiä	työsuhteita	joustavamman	
rakenteen	vastata	vaihteleviin	työvoimatarpeisiin.	Lisäksi	työkokemusta	vailla	olevat	voivat	
työvoimavuokrauksen	kautta	tutustua	toimialaan	ja	saada	arvokasta	kokemusta.	Elintarvi-
kealaa	mainostetaan	maistuvana	ammattina	nuorille.	

Syksyn	2018	pk-toimialabarometrin	mukaan	elintarvikealalla	suhdannenäkymät	henki-
lökunnan	määrän	osalta	olivat	selvästi	paremmat	kuin	vuosi	sitten.	Toimialan	vastaajista	 
42	%	arvioi	henkilökunnan	määrän	kasvua	vuoden	sisällä	ja	pienenemistä	ennakoi	6	%.	
Saldolukujen	perusteella	työllistämisodotukset	ovat	toimialalla	selkeästi	paremmat	kuin	
koko	maassa,	palvelualoilla	ja	muussa	teollisuudessa.	Juoma-alan	yrityksistä	42	%	enna-
koi	henkilömäärän	lisääntyvän	ja	10	%	vähenevän.	Työvoiman	saatavuuden	ei	juurikaan	
koettu	olevan	pk-toimialabarometriin	vastanneilla	elintarvike-	tai	juomayrityksillä	kehittä-
misen	esteenä.

Kuva	12.	Työvoiman	kohtaantotilanne	elintarviketeollisuuden	prosessi-	sekä	
ravintola-	ja	suurtaloustyöntekijöillä	syyskuussa	2016	ja	2018

Arvio	työmarkkinatilanteesta	seuraavan	puolen	vuoden	aikana

Elintarviketeollisuuden	 prosessityöntekijät

Paljon	pulaa	hakijoista
Pulaa	hakijoista
Tasapaino
Liikaa	hakijoita
Paljon	 liikaa	hakijoita

Syyskuu 2016 Syyskuu 2018

Lähde: Ammattibarometri
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Arvio	työmarkkinatilanteesta	seuraavan	puolen	vuoden	aikana

Ravintola- ja	suurtaloustyöntekijät

Paljon	pulaa	hakijoista
Pulaa	hakijoista
Tasapaino
Liikaa	hakijoita
Paljon	 liikaa	hakijoita

Syyskuu 2016 Syyskuu 2018

Lähde: Ammattibarometri

2.6	 Juoma-alan	suurimpia	yrityksiä

Elintarvikkeiden	ja	juomien	valmistuksen	suurimpien	yritysten	listaaminen	on	aiempaa	
haasteellisempaa	toimialojen	monimuotoistumisen	ja	erilaisten	rakenteiden	takia.	Suurin	
osa	taulukoiden	10,11	ja	12	tiedoista	perustuu	Suomen	Asiakastiedon	vuoden	2017	tilinpää-
töstietoihin.	Taulukkoa	on	täydennetty	hakemalla	alalla	toimivien	yritysten	tietoja	Suomen	
Asiakastiedosta	ja	Kauppalehdestä.	

Suomalaisen elintarviketeollisuuden rikkaus on sen monimuotoisuus: suuret yritykset 
vastaavat	volyymistä	ja	pienet	yritykset	lisäävät	valikoimien	monimuotoisuutta.	Kotimaisilla	
juomilla	on	vankka	asema	suomalaisessa	ruoka-	ja	juomakulttuurissa	myös	tulevaisuudessa.	
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Taulukko	10.	Juomien	valmistuksen	(TOL	11)	suurimpia	yrityksiä	

Yrityksen nimi Toimiala TOL Liikevaihto 
eur

Henkilöstö Konserni

Oy Hartwall Ab Oluen valmistus 11050 322 618 000 630 Hartwall -konserni

Oy Sinebrychoff Ab Oluen valmistus 11050 294 669 000 288 Sinebrychoff -konserni

Altia Oyj Alkoholijuomien tislaus ja 
sekoittaminen; etyylialk.val

11010 201 248 000 435 Altia -konserni

Olvi Oyj Oluen valmistus 11050 131 457 000 372 Olvi Oyj -konserni

Brown-Forman Finland Oy Alkoholi- ja muiden juomien 
tukkukaupa

46340 102 472 000 20 Brown-Forman 
Corporation

Sinebrychoff Supply 
Company Oy

Oluen valmistus 11050 78 008 000 407

Pernod Ricard Finland Oy Siiderin, hedelmä- ja 
marjaviinien valmistus

11030 47 365 000 90 Pernod Ricard Finland 
-konserni

Refresco Finland Oy Virvoitusjuomien valm.; 
kivennäisv. ja muu pullot.vesi

11070 44 254 000 75 Refresco Finland Holding 
-konserni

Viking Malt Oy Maltaiden valmistus 11060 36 004 000 64 Viking Malt -konserni

Finn Spring Oy Virvoitusjuomien valm.; 
kivennäisv. ja muu pullot.vesi

11070 25 103 000 67 Finn Spring -konserni

Laitilan 
Wirvoitusjuomatehdas Oy

Siiderin, hedelmä- ja 
marjaviinien valmistus

11030 17 859 000 57

Laihian Mallas Oy Maltaiden valmistus 11060 13 690 000 48 Laihian Mallas -konserni

Refreshment Products 
Finland Oy

Virvoitusjuomien valm.; 
kivennäisv. ja muu pullot.vesi

11070 10 201 000

Senson Oy Maltaiden valmistus 11060 9 397 000 23 Polttimo -konserni

Astra Wines Oy Alkoholijuomien tislaus ja 
sekoittaminen; etyylialk.val

11010 6 277 000 5

Nokian Panimo Oy Oluen valmistus 11050 5 116 000 20

Oy Gust. Ranin Alkoholijuomien tislaus ja 
sekoittaminen; etyylialk.val

11010 4 609 000 19

Rye Rye Oy Alkoholijuomien tislaus ja 
sekoittaminen; etyylialk.val

11010 4 539 000 25

Teerenpeli Panimo & 
Tislaamo Oy

Alkoholijuomien tislaus ja 
sekoittaminen; etyylialk.val

11010 3 046 000 10 Teerenpeli Yhtiöt -konserni

Stallhagen Ab Oluen valmistus 11050 2 436 000 10

Lammin Sahti Oy Oluen valmistus 11050 2 118 000

Polar Spring Oy Virvoitusjuomien valm.; 
kivennäisv. ja muu pullot.vesi

11070 2 039 000 13

Pyynikin 
käsityöläispanimo Oy

Oluen valmistus 11050 1 721 000 15

Vakka-Suomen Panimo 
Osakeyhtiö

Oluen valmistus 11050 1 597 000 9

Oy Shaman Spirits Ltd Alkoholijuomien tislaus ja 
sekoittaminen; etyylialk.val

11010 1 423 000

Bock’s Corner Brewery Oy Alkoholijuomien tislaus ja 
sekoittaminen; etyylialk.val

11010 1 326 000 14

Nordic Koivu Oy Virvoitusjuomien valm.; 
kivennäisv. ja muu pullot.vesi

11070 1 254 000 9

Lähde:	Suomen	Asiakastieto	Oy,	Kauppalehti
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Taulukko	11.	Hedelmä-,	marja-	ja	kasvismehujen	valmistuksen	(TOL	1032)	suurim-
pia	yrityksiä	täydennettynä	muilla	mehuja	myös	valmistavilla	yrityksillä

Yrityksen nimi Toimiala Liikevaihto 
eur

Henkilöstö Konsernisuhde

Valio Oy 10510 Maitotuotteiden valm.  1 436 933 000   3238
Eckes-Granini Finland 
Oy Ab

10320 Hedelmä-, marja- ja kasvism. valm. 61 941 000 134 emoyritys

Refresco Finland Oy 11070 Virvoitusjuomien valm.; kivennäisv. ja 
muu pullot.vesi

44 254 000 75 Refresco Finland 
Holding -kons.

Riitan Herkku Oy 10510 Maitotuotteiden valm. 20 797 200 70 emoyritys
Kiantama Oy 10390 Muu hedelmien,marjojen ja kasv.valm. 12 250 000 39
Bonne Juomat Oy 10320 Hedelmä-, marja- ja kasvism. valm. 7 526 000 22
Kaskein Marja Oy 47210 Hedelmien, marjojen ja vihann. vk 7 320 000 29
Frombio Oy 10320 Hedelmä-, marja- ja kasvism. valm. 4 165 000 3
Mehukolmio Oy 10320 Hedelmä-, marja- ja kasvism. valm. 1 497 000
Ravintorengas Oy 10320 Hedelmä-, marja- ja kasvism. valm. 1 235 000 14
Marjavasu Oy 10320 Hedelmä-, marja- ja kasvism. valm. 1 179 000 5
Wanhan Porvoon 
Fabriikki Oy

10320 Hedelmä-, marja- ja kasvism. valm. 1 135 000 2

Granna  Ab 10390 Muu hedelmien,marjojen ja kasv.valm. 928 000 12
Dagsfood Oy 10320 Hedelmä-, marja- ja kasvism. valm. 653 000 5 tytäryritys
RTC Granholm’s Ab Oy 10390 Muu hedelmien,marjojen ja kasv.valm. 546 000
Lapin Maria Oy 10320 Hedelmä-, marja- ja kasvism. valm. 473 000
Green Finance Oy 10320 Hedelmä-, marja- ja kasvism. valm. 458 000

Lähde:	Suomen	Asiakastieto	Oy,	Kauppalehti

Taulukko	12.	Kahvin	ja	teen	valmistuksen		suurimpia	yrityksiä	

Yrityksen	nimi TOL Viejä/	
tuoja

Liikevaihto	€ Henkilöstö	
lkm

Konsernisuhde

Oy	Gustav	Paulig	Ab 10830 Viejä	
Tuoja

308 480 000 309 emoyritys

Meira	Oy 10830 Viejä	
tuoja

86 711 700 176 emoyritys

Johan	&	Nyström	OY 10830 Viejä	
Tuoja

2 650 000 10  

Kaffa	Roastery	Oy 10830 Viejä 2 642 000 18  

Mokkamestarit	Oy 10830 Viejä 1 270 000 11  

Bean	&	Burner	Oy 10830 Viejä 886 000 4  

Oy	Contest	Ab 10830  845 000  emoyritys

Cafetoria	roastery	Oy 10830 Viejä 712 000 8  

Good	Life	Coffee	Roasters	Oy 10830 Tuoja 228 000 1  

Holmen	Coffee	Oy 10830  161 000   

KeaKoffee	Oy 10830  108 000   

Ranolin	Oy 10830  86 000 2  

Lähde:	Suomen	Asiakastieto	Oy
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3		 Markkinoiden	rakenteesta	ja	
kehityksestä

Elintarviketeollisuus on Suomessa pääosin kotimarkkinateollisuutta, mutta toimialalla kan-
sainvälistyminen	on	vahvistumassa.	Kansainvälistymisessä	on	kyse	tuonnin	lisääntymisen	
lisäksi	ulkomaisten	kilpailijoiden	hakeutumisesta	maahamme	ja	suomalaisten	yritysten	laa-
jentumisesta	ulkomaille	viennin,	tytäryhtiöiden	perustamisen	tai	yrityskauppojen	kautta.	

Elintarvikeyritystemme	ulkomaisten	 tytäryhtiöiden	 liikevaihto	 kohdemaissaan	on	 
arvioiden	mukaan	yli	neljä	miljardia	euroa.	Suomen	elintarvikevienti	on	kuronut	kiinni	Venä-
jän	osittaisesta	sulkeutumista	aiheutuneen	vajeen	ja	hakee	kasvua	kansainvälisiltä	mark-
kinoilta.	Elintarvikevientimme	kilpailukyky	nojaa	innovatiivisiin,	lisäarvoa	sisältäviin	tuottei-
siin,	kuten	terveyttä	edistäviin	tuotteisiin,	laktoosittomuuteen,	marjajalosteisiin	ja	korkea-
laatuisiin	alkoholituotteisiin.	Uusia	markkinoita	ja	markkina-alueiden	laajentamista	kuiten-
kin	tarvitaan	alan	volyymin	ja	kannattavuuden	kasvattamiseksi.

Alkoholilakiuudistuksen keskeisimmät vaikutukset liittyvät alkoholin saatavuuden lisää-
miseen.	Muutoksen	myötä	aiempaa	vahvemmat	alkoholijuomat	tuotiin	Alkon	myynnistä	
kauppojen,	kioskien	ja	huoltamoiden	vähittäismyyntiin.		Luvanvaraisessa	vähittäismyyn-
nissä	saa	nykyisin	myydä	kaikkia	enintään	5,5	tilavuusprosenttia	etyylialkoholia	sisältäviä	
alkoholijuomia.	Myös	anniskelusektorilla	vähennettiin	sääntelyä	tuntuvasti.	Muita	säädän-
nön	muutoksia	olivat	muun	muassa	itsenäisten	pienten	panimoiden	oikeus	myydä	omia	kä-
sityöläisoluita	suoraan	valmistuspaikalta,	ravintoloiden	aukioloaikojen	vapautuminen	ja	an-
niskeluoikeuksien	yhtenäistäminen.		Lisäksi	alkoholijuomien	matkustajatuonnin	säännöksiä	 
Euroopan talousalueen ulkopuolelta muutettiin siten, että matkan pitää kestää vähintään  
24	tuntia,	jotta	matkustaja	saa	tuoda	alkoholijuomia.	Aiemmin	kyseinen	aikaraja	oli	20	tuntia.	

Lakimuutoksen	vaikutukset	alkoholituotteiden	kulutusmääriin	ovat	jääneet	ennakoitua	
vähäisemmiksi	eikä	myynti	ole	olennaisesti	kasvanut.	Eniten	on	lisääntynyt	lonkeroiden	
myynti,	mutta	se	on	samalla	vähentänyt	muiden	juomien	myyntiä.	Uudistuneen	alkoholi-
lain	kokonaisvaikutuksia	on	vielä	liian	varhaista	arvioida.

Monipuolistuva	ja	erikoistuva	juomamarkkina

Juomatuotteiden	markkinat	ovat	kehittyneet	yhä	monipuolisemmiksi	ja	kohti	voimakkaam-
pia	makuja.	Erikoistuotteille	on	nykyään	oma	markkinansa,	kun	esimerkiksi	1990-luvulla	oli	
vain	muutamia	tuotebrändejä.	Pienpanimotuotteet,	kausijuomien	monipuolistuminen,	kiven-
näisvesien	uudet	maut,	energiajuomat,	smoothiet	ja	mitä	erilaisemmat	funktionaaliset	juo-
mat	ovat	ilmentymiä	kuluttajien	moninaisten	mieltymysten	kirjosta.

Aitous,	laadukkuus	ja	tarinallisuus	puhuttelevat	kuluttajia,	kuten	myös	luonnollisuus	ja	
makeutusaineiden	sekä	lisäaineiden	välttäminen	(free	from	-trendi).	Myös	suuret	valmista-
jat	ovat	lanseeranneet	käsityöläisoluita	isojen	brändituotteittensa	rinnalle.	Lisäksi	kaupan	
omat	merkit	(private	label)	ovat	vallanneet	hyllytilaa	vähittäiskaupoissa.	Niiden	valmista-
jina	ovat	usein	kotimaiset	yritykset.
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3.1		 Juomien	kulutusmuutoksia	–	alkoholista	puhutaan,	
mutta	muuta	juodaan

Juomien	kulutusmuutoksista	on	vaihtelevasti	tietoa.	Alkoholipitoisten	juomien	kulutuksesta	
on	hyvin	tarkasti	tietoa,	mutta	erilaisten	mehujen	menekistä	puolestaan	hyvin	niukasti.	Me-
hujen	kulutus	oli	48	litraa	henkeä	kohden	vuonna	2010,	mutta	sen	jälkeen	niiden	osalta	ei	
ole	tilastointia.	Sokeripitoisten	virvoitusjuomien	kulutus	on	laskenut,	mutta	kivennäisvesien	
kulutus	on	kasvanut	lähes	vuosittain.		Siidereitä	juotiin	6	ja	long	drink	-juomia	7,4	litraa	per	
kuluttaja	vuonna	2017.	Kivennäisvesiä	puolestaan	nautittiin	lähes	19,6	ja	muita	virvoitus-
juomia	52,8	litraa	henkeä	kohden	vuonna	2016.

Luonnonvarakeskuksen	ravintotaseen	vuoden	2017	ennakkotietojen	mukaan	suomalai-
set	kuluttivat	keskimäärin	160	kiloa	nestemäisiä	maitotuotteita,	81	kiloa	lihaa,	80	kiloa	vil-
jaa,	65	kiloa	hedelmiä	ja	64	kiloa	vihanneksia.	Suomalaiset	ovat	eurooppalaistumassa	ai-
nakin	siinä,	että	maidon	kulutus	on	laskenut	noin	viisi	prosenttia	vuodessa.

Vesi	syrjäyttää	maitoa	ruokajuomana,	 ja	viime	vuonna	maitoa	 juotiin	keskimäärin	 
112	litraa	henkeä	kohden.	Tästä	kevytmaitoa	oli	56	%,	rasvatonta	maitoa	noin	kolmannes	
ja	täysmaitoa	reilu	10	%.	Maidossa	täysmaidon	kulutus	on	kasvanut	suhteessa	rasvatto-
maan	maitoon.	Kevytmaitoa	kului	lähes	edellisvuoden	tahtiin.	

Kuva	13.	Erilaisten	alkoholittomien	juomien	kulutusta	vuosina	2000–2017
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Lähde: Luke ravintotase
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Erilaisten	alkoholijuomien	kokonaiskulutus	oli	40,6	miljoonaa	litraa	sataprosenttista	alkoho-
lia	vuonna	2017,	ja	se	tarkoittaa	10,3	litraa	15	vuotta	täyttänyttä	asukasta	kohden.	Litramää-
räisesti	kulutimme	viime	vuonna	alkoholipitoisia	juomia	yhteensä	655	miljoonaa	litraa	(tilas-
toitu	ja	tilastoimaton	kulutus).	Suomessa	juodaan	eniten	olutta,	kuten	kuvasta	14	ilmenee.	
Eniten	alkoholijuomia	ostetaan	päivittäistavarakaupasta,	noin	60	%	ja	Alkon	kautta	noin	 
14	%.	Anniskelumyynnin	osuus	on	noin	13	%.	Väkevien	alkoholijuomien	kulutus	satapro-
senttisena	alkoholina	on	ollut	pitkään	trendinomaisessa	laskussa	Suomessa	ja	useimmissa	
Euroopan	maissa.	Viinien	kulutus	on	puolestaan	lievässä	nousussa.

Kuva	14.	Alkoholijuomaryhmien	%-osuudet	kokonaiskulutuksesta	litroina	ja	100	%	
alkoholina	vuonna	2017
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Lähde:	Valvira,	THL,	SAJK

Suomessa	oluen	kulutus	on	laskenut	vuodesta	2011	lähtien,	ja	vuonna	2017	se	oli	75	litraa	
per	henkilö.	Oluttarjonta	on	monipuolistunut,	ja	viime	vuonna	ale-tyyppisiä	oluita	myytiin	
2,5	kertaa	enemmän	kuin	vuonna	2012.	Vastaavalla	jaksolla	gluteenittomien	oluiden	myynti	
kasvoi	83	%	(0,9	miljoonaan	litraan),	luomuoluiden	36	%	(0,8	miljoonaan	litraan)	ja	alkoho-
littoman	oluen	41	%	(2,1	miljoonaan	litraan).	Panimoliiton	kotimaan	myyntitilastoissa,	tau-
lukossa	13,	ilmenevät	hyvin	juoma-alan	kulutusmuutokset.
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Taulukko	13.	Panimoliiton	jäsenyritysten	kotimaan	myynti	eri	vuosina,	1	000	l

 1990 2000** 2010 2012 2013*** 2014 2015 2016 2017

OLUT

Yli 4,7 tilavuus-% 143 000 29 111 15 624 14 660 15 353 15 065 15 290 15 282 15 292

2,9 - 4,7 tilavuus-% 261 759 360 830 373 291 371 316 378 505 367 963 363 733 360 375 358 032

Max 2,8 tilavuus-% 9 506 12 420 6 248 5 879 6 378 6 290 6 191 7 251 6 635

Yhteensä 414 265 402 360 395 163 391 855 400 236 389 317 385 214 382 909 379 959

SIIDERI * - 50 040 30 712 30 671 31 809 31 256 29 065 29 136 29 132

LONG DRINK * - 17 229 41 216 41 460 38 905 38 720 35 509 35 561 36 994

VIRVOITUSJUOMAT

Sokeripitoiset

Cola - 93 222 74 088 78 978 78 175 71 878 73 700 76 667 78 336

Sitrushedelmä - 93 794 55 527 48 439 50 837 46 817 39 137 41 436 42 067

Muu - 38 644 43 063 37 490 36 712 35 905 35 853 32 346 31 212

Yhteensä 188 838 225 660 172 678 164 908 165 724 154 600 148 690 150 449 151 615

Sokerittomat

Cola - 40 070 53 387 52 947 57 484 63 018 63 127 64 318 70 084

Sitrushedelmä - 20 638 20 014 15 715 15 509 15 412 12 178 9 331 9 744

Muu - 6 632 17 777 13 727 11 260 9 199 13 214 10 681 9 226

Yhteensä 20 138 67 340 91 178 82 389 84 253 87 629 88 519 84 330 89 053

Yhteensä 208 976 293 000 263 856 247 297 249 977 242 230 237 209 234 779 240 668

KIVENNÄISVEDET 34 655 57 037 64 921 63 292 66 809 70 347 68 015 73 567 75 151

Kaikki juomat yht. 657 896 819 666 795 868 774 574 787 738 771 870 755 013 755 953 761 905

Lähde:	Panimo-	ja	virvoitusjuomateollisuusliitto	ry.	*	muutoksia	tilastoinnissa.

Yli	80	%	oluista	myydään	tölkeissä,	kun	kymmenen	vuotta	sitten	tölkkioluiden	osuus	oli	va-
jaa	40	%	Panimoliiton	jäsenyrityksissä.	Myös	siidereiden	ja	lonkeroiden	myynnissä	tölkki	
on	merkittävin,	mutta	virvoitusjuomia	ja	kivennäisvesiä	myydään	yhä	eniten	pulloissa,	ku-
ten	taulukosta	14	ilmenee.	Taulukosta	ilmenee	myös	hyvin	vähittäistavarakaupan	merkityk-
sellisyys	tuotteiden	jakelutienä.
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Taulukko	14.	Panimoliiton	jäsenyritysten	kotimaan	myynti	pakkauksittain	vuosina	
2007–2017,	%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014** 2015 2016 2017

Olut

Pullo 45,8 33,5 24,3 20,3 14,4 12,1 9,7 9,3 8,2 7,0 5,3

Astia 16,0 14,8 13,7 13,5 12,5 12,9 12,3 12,2 11,9 11,5 11,2

Tölkki 38,2 51,7 62,0 66,1 73,2 75,0 78,0 78,5 79,8 81,6 83,5

Siideri	ja	long	drink

Pullo 62,6 49,3 41,0 40,0 33,6 30,8 30,2 26,6 23,8 20,3 17,7

Astia 14,2 10,5 11,2 11,8 11,4 12,0 11,9 11,0 10,6 10,0 9,7

Tölkki 33,6 40,2 47,8 48,2 55,0 57,2 57,9 62,5 65,6 69,8 72,6

Virvoitusjuomat	ja	kivennäisvedet

Pullo 84,9 84,4 85,3 84,9 83,5 81,7 81,2 79,4 79,2 77,5 78,4

Astia 11,9 12,2 11,8 11,9 12,2 12,5 12,2 11,5 11,8 11,3 12,1

Tölkki 3,2 3,5 2,9 3,3 4,4 5,8 6,6 9,1 9,0 11,2 9,5

Lähde:	Panimo-	ja	virvoitusjuomateollisuusliitto	ry.	*	muutoksia	tilastoinnissa.

FinRavinto2017-tutkimus	julkistetaan	vuoden	2018	lopussa.	Sen	mukaan	naiset	juovat	mie-
hiä	enemmän	vettä,	mutta	muita	tutkittuja	juomia	miehet	nauttivat	enemmän.	Kuviosta	15	
ilmenee,	että	me	suomalaiset	olemme	kahvikansaa.

Kuva	15.	Suomalaisten	juomakulutuksia	FinRavinto2017-tutkimuksen	mukaan

 
Lähde:	Liisa	Valsta,	THL,	FinRavinto	2017-tutkimus
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Suomessa	kahvia	juodaan	enemmän	kuin	missään	muussa	maassa,	kun	sen	kulutus	suh-
teutetaan	väestön	määrään.	Juomme	vuosittain	kahvia	noin	9,6	kiloa	henkeä	kohden,	kun	
maailman	keskikulutus	on	noin	1,25	kiloa.	Suurin	osa	suomalaisista	nauttii	kahvia	3–5	ku-
pillista	päivässä.	Kahvin	myynnin	arvo	oli	vuonna	2012	noin	350	miljoonaa	euroa,	ja	70	%	
kahvista	myytiin	päivittäistavarakaupan	kautta.	

Kahvikaupan	muutokset	ovat	olleet	melko	pieniä,	sillä	kahvittelutavat	muuttuvat	hitaasti.	
Suomessa on suosittu vaaleapaahtoisempaa kahvia kuin muualla, mutta viime vuosina tum-
mien	paahtojen	osuus	on	noussut	noin	20	prosenttiin	kaikesta	juomastamme	kahvista.	Toi-
nen	voimistunut	trendi	ovat	espressopohjaiset	kahvijuomat.	Lisäksi	kylmäuutettujen	kah-
vien	suosio	on	nousussa.	Myös	kiinnostus	kahvin	alkuperää	kohtaan	on	vahvistunut,	sa-
moin	kuin	laadukkaampiin	kahvijuomiin	panostaminen.	

3.2		 Juomat	ravitsemuksessa

Vuonna	2008	Valtion	ravitsemusneuvottelukunta	valmisteli	juomasuosituksia	käsittelevän	
Juomat	ravitsemuksessa	-julkaisun.	Sen	mukaan	juomien	merkitys	suomalaisten	ravitse-
muksessa	ja	suunterveydessä	on	kasvanut	ja	juomatavat	muuttuneet.	Juomavalikoimien	
runsaus	on	lisännyt	kuluttajien	painetta	hallita	uudenlaisia	juomia,	ja	kuluttajilla	tulisikin	olla	
saatavissa	tietoa	juomien	koostumuksista	ja	käyttötarkoituksista.	Ravitsemuksen	ja	tervey-
den	kannalta	keskeiset	asiat	juomissa	ovat	niiden	sisältämä	energia,	sokerit,	rasva,	happa-
muus,	alkoholi	ja	kofeiini.	Myös	käyttötiheys	vaikuttaa.	Suositusten	mukaan	nesteitä	olisi	
nautittava	ruoan	lisäksi	noin	1-1,5	litraa	päivittäin.	Juomasuositukset	on	tehty	ikäryhmittäin.	
Kuvassa	16	on	juomasuositus	aikuisille.

Kuva	16.	Aikuisten	juomasuositukset

 

Lähde:	Elintarviketurvallisuusvirasto/VRN
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Ravitsemussuositukset	suosittelevat	maitovalmisteiden	kulutusta,	sillä	maitovalmisteet	
ovat	tärkeitä	kalsiumin,	eräiden	muiden	kivennäisaineiden	sekä	B-vitamiinien	lähteitä.	Li-
säksi useimpiin maitovalmisteisiin lisätään D-vitamiinia sen riittävän saannin turvaamiseksi 
Suomessa.	

Ravitsemussitoumus	puolestaan	on	suomalainen	toimintamalli,	joka	tukee	ruoka-alan	
toimijoita	sekä	sidosryhmiä	parantamaan	ruokavalion	ravitsemuslaatua	ja	edistämään	ra-
vitsemusvastuullisia	toimintatapoja.	Työväline	on	kehitetty	ruoka-alan	toimijoille	hyvinvoin-
nin	edistämisen	ja	tuotemuotoilun	tueksi.		Sitoumuksen	tekeminen	on	myös	osa	yrityksen	
vastuullisuuden	kehittämistä.	

3.3		 Alan	liikevaihdon	kehitystä

Liikevaihto	ja	volyymi	kasvussa	elintarviketeollisuudessa

Liikevaihdon	kasvu	kuvaa	liiketoiminnan	kasvukehitystä	ja	myynnissä	menestymistä.	Elin-
tarviketeollisuuden suhdannenäkymät ovat parantuneet yleisen taloustilanteen virkistyttyä 
ja	kuluttajien	ostovoiman	parannuttua.	Elintarviketeollisuuden	liikevaihto	sekä	volyymi	ovat	
kasvussa,	ja	kasvun	ennakoidaan	jatkuvan	myös	ensi	vuonna.	Nousukausi	on	ruokkinut	
kulutuksen	kohdistumista	aiempaa	kalliimpiin	ja	laadukkaampiin	tuotteisiin,	mutta	hinnan	
merkitys	ei	kuitenkaan	katoa.	Esimerkiksi	Alkossa	myydyn	viinipullon	keskihinta	on	nous-
sut	yli	10	euron.

Kasvu	on	kuitenkin	hitaampaa	kuin	muussa	teollisuudessa	ja	perustuu	kotimarkkinoiden	
kysyntään.		Liikevaihdon	kehitystä	tukee	elintarvikkeiden	hintakehitys.	Ruoan	hinta	nousee	
tänä	ja	ensi	vuonna,	sillä	kustannusten	nousua	on	pystytty	kysynnän	kasvaessa	siirtämään	
tuotehintoihin.	Ruoan	hintakehitys	Suomessa	vastaa	ruoan	hintakehitystä	EU:ssa.	Kulutus-
tottumusten	muutokset	näkyvät	aktiivisena	uusien	tuotteiden	tarjontana.

Elintarvikkeiden	vienti	vähenee	tänä	vuonna	viime	vuodesta,	mikä	johtuu	viennin	mää-
rällisestä	vähentymisestä.	Uusien	kannattavien	vientimarkkinoiden,	varsinkin	kuluttajamark-
kinoiden,	avaaminen	vaatii	aikaa.	Myös	tuonnin	arvioidaan	laskevan	tänä	vuonna.	Elintar-
vikkeiden	ulkomaankaupan	ennustetaan	piristyvän	ensi	vuonna.

Syksyn	2018	pk-yritysbarometrin	mukaan	47	%	elintarvikealan	yrityksistä	vastasi	liike-
vaihdon	kehittyneen	kasvutavoitteiden	mukaisesti	ja	18	%	kertoi	sen	ylittäneen	tavoitteet.	
Juoma-alan	osalta	tavoitteisiin	ylsi	43	%	ja	tavoitteet	ylitti	20	%.	Lokakuussa	julkaistun	EK-
suhdannebarometrin	mukaan	elintarviketeollisuuden	suhdannearviot	ovat	hieman	tasoit-
tuneet,	mutta	tilanne	on	lähellä	normaalia	ja	tilauskanta	keskimääräisellä	tasolla.	Matkailu-	
ja	ravintola-alalla	suhdannenäkymät	ovat	myös	vakaan	myönteiset.

Päivittäistavarakaupassa	elintarvikkeiden	ja	juomien	myynti	on	kasvanut	tammi-syys-
kuussa.	Elintarvikkeiden	ja	alkoholittomien	juomien	hinnat	ovat	nousseet	2,0	%	päivittäista-
varakaupassa	tammi-syyskuussa.	Alkoholijuomien	sekä	tupakan	hinnat	kallistuivat	tammi-
syyskuussa	puolestaan	6,7	%,	ja	osa	kallistumisesta	johtuu	veronkorotuksista.	Myynnin	
kasvua	selittää	osin	alkoholilain	uudistus,	joka	vapautti	vähittäismyyntiin	enintään	5,5	%:n	
vahvuiset	alkoholijuomat.	Pitkään	jatkunut	helteinen	kesä	vauhditti	erilaisten	juomien	kulu-
tusta.	Foodservice-tukkukaupassa	liikevaihto	on	kuluvana	vuonna	myös	kasvanut.	
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Kuva	17.	Liikevaihdon	indeksikehitystä	elintarviketeollisuudessa	2010	–	kesäkuu	
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Lähde: Tilastokeskus

Juomien	valmistuksessa	(TOL	11)	sen	suurin	alatoimiala	on	oluiden	valmistus	(TOL	1105).	
Sitä toimialaluokkanaan käyttävien yritysten liikevaihdon indeksikehitys on ollut voima-
kasta.	Toimialanaan	oluen	valmistukseen	rekisteröityneillä	yrityksillä	on	myös	muuta	arvo-
lisäverollista	toimintaa,	joka	kirjautuu	oluen	valmistukseen.	Lisäksi	kuuma	kesä	lisäsi	mo-
nien	juotavien	kulutusta.	Alalle	on	tullut	myös	pienpanimoita.

Kuva	18.	Liikevaihtoindeksin	trendikehitystä	2010–heinäkuu	2018	juomien	valmis-
tuksessa	(TOL	11)	ja	sen	oluen	valmistusta	koskevassa	alaluokassa	(TOL	1105)	
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Elintarviketeollisuuden	volyymien	arvioidaan	olevan	hienoisessa	nousussa,	ja	kehitys	näyt-
täisi	olevan	voimakkaampaa	juomien	valmistuksessa.	Kuva	19	ilmentää	hyvin	kesäseson-
gin	vaikutusta	juomien	valmistuksessa	(TOL	11).	Syksyn	pk-yritysbarometrissä	juoma-alan	
yrityksistä	74	%	ja	elintarvikkeiden	valmistuksen	yrityksistä	70	%	ennakoi	tilausten	määrän	
kasvavan	tulevana	vuonna.	EK:n	lokakuisen	suhdannebarometrin	mukaan	elintarviketeol-
lisuuden tuotannossa näkyy loivaa kasvua, mutta epävarmuus näyttäisi lisääntyvän vuo-
den	2019	puolella.	Juomien	valmistuksessa	sesonkien	merkitys	on	suuri,	mikä	luo	haas-
tetta	tuotannolle.	Kysyntäpiikkien	ennustaminen	on	tärkeää,	sillä	esimerkiksi	hävikin	pie-
nentäminen	parantaa	tulosta.

Kuva	19.	Elintarviketeollisuuden	volyymi-indeksin	kehitystä	2010	–	elokuu	2018,	
2015	=100
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Lähde: Tilastokeskus

3.4	 Ravintomenot

Suomessa	ruoan	osuus	kotitalouksien	kulutusmenoista	on	laskenut	vaurauden	ja	brut-
tokansantuotteen	kehittymisen	myötä.	Elintarvikkeiden	ja	alkoholittomien	juomien	osuus	
kotitalouksien	kulutusmenoista	on	keskimäärin	12	%.	Ruoan	osuus	kulutusmenoista	on	
pysynyt	suunnilleen	samalla	tasolla	2000-luvulla.	Osuus	kulutusmenoista	kuitenkin	vaih-
telee	tuloluokittain.	Elintarvikkeiden	ja	alkoholittomien	juomien	yksityiset	kulutusmenot	
olivat	yhteensä	13,4	miljardia	euroa	vuonna	2017.	Lisäksi	alkoholijuomia	ostettiin	noin	 
3,2	miljardilla	eurolla.	
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Taulukko	15.	Yksityiset	kulutusmenot	yhteensä,	miljoonaa	euroa,	käypiin	hintoihin

Yksityiset	kulutusmenot
milj.	€,	käypiin	hintoihin

1995 2005 2010 2016 2017

Leipä-	ja	viljatuotteet  1 186    1 578    1 812    1 996    2 004   

Liha	ja	lihatuotteet  1 588    1 883    2 277    2 606    2 566   

Kala	ja	kalatuotteet  296    383    529    684    729   

Maito,	juusto	ja	munat  1 266    1 618    2 086    2 400    2 347   

Rasvat	ja	öljyt  213    202    237    218    222   

Hedelmät	ja	kasvikset  1 197    1 738    2 148    2 744    2 710   

Sokerit,	hillot,	ja	makeiset  701    886    1 038    1 286    1 204   

Muualla luokittelemattomat elintarvikkeet  175    251    276    323    317   

Yllä olevat elintarvikkeet yhteensä  6 622    8 539    10 403    12 257    12 099   

Alkoholittomat	juomat  789    842    1 025    1 271    1 304   

*	Kahvi,	tee	ja	kaakao  352    235    318    404    421   

*	Kivennäisvedet,	virvoitusjuomat	ja	mehut  437    607    707    867    883   

Alkoholijuomat  1 934    2 667    3 294    3 307    3 283   

Elintarvikkeet	ja	juomat	yhteensä  9 345    12 048    14 722    16 835    16 686

Lähde: Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito

Vuonna	2017	ravintomenot	asukasta	kohti	vuodessa	olivat	2	273	euroa,	jossa	on	laskua	
edellisestä	vuodesta	1,3	%.	Suomi	ei	ole	kallis	ruokamaa,	kun	ruoan	hinta	suhteutetaan	
yleiseen	palkkatasoon.	Kuvassa	20	on	esitetty	kotitalouksien	kulutusmenot	käyttötarkoi-
tuksen	mukaan.	Ruoan,	juoman	ja	tupakan	osuus	kulutusmenoista	on	laskenut	vuosi	vuo-
delta.	Asumisen	kulutusmenot	ovat	puolestaan	kasvaneet	ja	ovat	nyt	28,8	%.

Kuva	20.	Kotitalouksien	kulutusmenot	käyttötarkoituksen	mukaan	vuosina	1975–
2017,	%,	käypiin	hintoihin
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Lähde: Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito
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3.5	 Asiakkuudet	toimialalla

Päivittäistavarakauppa	on	osa	ruokaketjua.	Vuoden	alussa	maassamme	toimi	4	624	eri-
laista	myymälää,	joista	päivittäistavaramarketteja	oli	2	824.	Vuonna	2017	päivittäistava-
roiden	kokonaismyynnin	arvo	oli	17,6	miljardia	euroa.	Myynnin	arvo	ja	volyymi	molemmat	
kasvoivat	1,0	%	vuoteen	2016	verrattuna.	Elintarvikkeiden	osuus	päivittäistavaramyynnistä	
on	noin	80	%.

Jokainen	talous	asioi	kaupassa	noin	3,1	kertaa	viikossa,	ja	ostoskorin	arvo	oli	keski-
määrin	22,7	euroa	vuonna	2017.	Kaupan	omien	merkkien	osuus	kuluttajaostoista	on	noin	
25	%.	Kaupan	omien	merkkien	merkitys	on	kasvanut	ja	näkyy	voimakkaana	myös	juomien	
tarjonnassa.	Suomessa	kaksi	kolmasosaa	päivittäistavarakaupan	ostoseuroista	kohdistui	
viime vuonna isoihin super- tai hypermarketteihin, sillä arvostamme yhdestä paikasta hank-
kimista	ja	edulliseksi	kokemaamme	hintatasoa.

Juomat ovat markkina-arvoltaan yksi päivittäistavarakaupan suurimmista tuoteryhmä-
kokonaisuuksista.	Yhteensä	markkina-arvo	oli	vuonna	2006	noin	1,6	miljardia,	mutta	vali-
tettavasti	uudempaa	tietoa	markkina-arvosta	ei	ole.	

Panimo-	ja	virvoitusjuomateollisuusliiton	tilastojen	mukaan	oluiden	kotimaan	myynti	vä-
hittäiskaupassa	on	vuosittain	lisääntynyt	ja	muodostaa	yli	neljä	viidesosan	myynnistä.	Vä-
hittäiskauppa on merkittävin kotimaan myyntikanava oluttuotteille, sillä sen osuus koko-
naismyynnistä	oli	84,5	%,	ravintoloiden	13,8	%	ja	Alkon	1,6	%	vuonna	2017.

Alkon	alkoholijuomaverollinen	liikevaihto	oli	1	174,8	ja	ilman	alkoholijuomaveroa	oli	 
596,5	miljoonaa	euroa	vuonna	2017.	Laadukkaampien	tuotteiden	myynti	ja	hintatason	mal-
tillinen	nousu	lisäsivät	arvonlisäverollista	liikevaihtoa	noin	prosentilla.	Alkolla	oli	355	myy-
mälää.	Alko	hankki	juomia	195	kotimaiselta	tuojalta	tai	valmistajalta	sekä	348	ulkomaalai-
selta	toimittajalta.	Vuoden	2017	aikana	Alkosta	myytyjen	eri	tuotteiden	määrä	oli	8	615.	Uu-
tuuksia	ja	kausituotteita	tarjotaan	aktiivisesti.

Päivittäistavarakaupan	keskittyneisyys

Suomen	päivittäistavarakauppa	on	keskittynyttä,	sillä	S-ryhmän	ja	K-ryhmän	yhteen-
laskettu	markkinaosuus	vuonna	2017	oli	81,7	%.	S-ryhmän	markkinaosuus	oli	45,9	%,	 
K-ryhmän	35,8	%	ja	vuonna	2002	Suomeen	tulleen	Lidl	Suomen	9,3	%.	Markkinaosuuksien	
siirtymät	ovat	kuitenkin	vuositasolla	melko	vähäiset,	ja	suurimmat	muutokset	johtuvat	omis-
tajavaihdoksista.	Tänä	vuonna	S-ryhmän	osuutta	kasvattaa	Stockmann	Herkun	hankinta.

Suurimpien	kauppaketjujen	neuvotteluvoima	suhteessa	elintarvikeyrityksiin	on	vahva.	
ETLAn	Datanvälittäjät	lisäävät	kilpailua	-tutkimuksen	mukaan	kilpailu	väheni	ja	hinnat	nou-
sivat	lopputuotemarkkinoilla	AC	Nielsenin	Scan	Track	-tietojenkeruun	päätyttyä	kaupparyh-
mien	kassapäätteiltä.	Alueellisesti	kauppaketjujen	markkina-asemat	vaihtelevat	ja	kilpai-
lua	käydään	myymälätasolla.
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Kuva	21.	Suomen	päivittäistavarakaupan	ryhmittymien	markkinaosuudet	vuonna	
2017 
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Lähde:	Päivittäistavarakauppa	ry,	Päivittäistavarakauppa	2018

Foodservice-tukkukauppa

Foodservice-tukkukauppa	vastaa	vähittäiskaupan	ulkopuolisesta	tavaravälityksestä.	Päivit-
täin	joka	toinen	suomalainen	käyttää	sen	yritysten	palveluita	aterioidessaan	ravintoloissa,	
kahviloissa	sekä	työpaikka-	ja	kouluruokaloissa.	Erilaisia	ammattikeittiöitä	maassamme	
vuonna	2017	oli	17	515	ja	ne	tarjosivat	asiakkailleen	702	miljoonaa	annosta.		Noin	puolet	
annoksista	tarjotaan	kahviloissa	ja	ravintoloissa,	ja	määrä	on	kasvanut.		Keskittäminen	on	
vähentänyt	julkisten	keittiöiden	ja	henkilöstöravintoloiden	määrää.	

Kuluttajien	ostovoiman	kasvu	ja	luottamus	omaan	talouteen	näkyvät	myös	Foodservice-
tukkukaupan	liikevaihdon	piristymisenä.	Liikevaihto	vuonna	2017	oli	2	053,5	miljoonaa	eu-
roa,	jossa	oli	nousua	edelliseen	vuoteen	1,8	%.	Foodservice-tukkukaupan	kumulatiivinen	
liikevaihto	tammi-syyskuussa	2018	oli	1	590	miljoonaa	euroa,	jossa	kasvua	oli	4,2	%	edelli-
sen	vuoden	vastaavaan	aikaan	verrattuna.	Myyntiluvuissa	ovat	mukana	Heinon	Tukku	Oy,	
Kespro	Oy,	Meira	Nova	Oy,	Wihuri	Oy	Aarnio	ja	Suomen	Palvelutukkurit	Oy.	

Luken	tuoreen	selvityksen	mukaan	anniskelun	arvonlisäveron	alentaminen	14	%	pro-
senttiin	lisäisi	alkoholijuomien,	ruoan	ja	muiden	palveluiden	kysyntää.	Veron	siirtyessä	ko-
konaisuudessaan hintoihin vaikutukset kansantaloudessa olisivat kerrannaisvaikutuksi-
neen	lähes	300	miljoonaa	euroa.

Monikanavaisuuden	lisääntyminen

Monikanavaisuus lisääntyy, mikä ilmenee erilaisina verkkokauppoina, lähiruokamyymä-
löinä,	osuuskuntina,	ruokapiireinä,	kumppanuusmaatalouksina	ja	ruokakassitoimituksina.	
Digitaalisuus	vauhdittaa	monikanavaisuuden	lisääntymistä.	Niin	sanottujen	GAFA-yritysten	
(Googlen,	Applen,	Facebookin	ja	Amazonin)	laajentuminen	päivittäistavarakauppaan	ete-
nee.	Monikanavaisuuden	kehittyminen	tarjoaa	elintarvikeyrityksille	uusia	mahdollisuuksia	
tuotekokeiluihin,	valikoimien	kasvattamiseen	ja	asiakaskunnan	saavuttamiseen.	Monika-
navaisuus	muuttaa	kaupan	rakenteita	ja	lisää	erilaista	tuontia.
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Suomalaiset	ovat	varovaisia	verkko-ostajia.	Verkkokauppa	Suomessa	2018	-julkaisun	
mukaan	noin	6	%	suomalaisista	tilaa	toistuvasti	elintarvikkeita	ja	16	%	haluaa	ostaa	elintar-
vikkeita	verkosta.	Ruokaa	ostavien	määrä	verkossa	2017–2018	on	kasvanut	57	%.	Ruoan	
verkkokauppa	on	maassamme	kuitenkin	yhä	pientä	ja	heikosti	kannattavaa.		Suomessa	
verkkokaupan	osuus	päivittäistavaraostoista	oli	Nielsen	HomeScanin	-seurannan	mukaan	
0,7	%	vuonna	2017,	ja	reilut	400	000	suomalaista	kotitaloutta	teki	hankintoja	verkosta.	Kes-
kimääräiset	verkko-ostokset	ovat	kuitenkin	yli	kaksinkertaiset	(50	€)	verrattuna	kaupassa	
asiointiin	verrattuna,	josta	noin	neljännes	on	ruoka-	ja	juomatuotteita.	

Suomalaiset pitävät tärkeimpänä esteenä verkko-ostoksille siihen liittyviä lisäkustan-
nuksia.	Verkkokaupan	kasvua	on	myös	rajoittanut	aiemmin	tarjonnan	puute.	Suomalaisia	
puolestaan	motivoi	ajan	säästäminen	arjessa.	Verkkokaupan	ostajina	korostuvat	erityisesti	
nuoremmat	ikäluokat,	minkä	voidaan	ennustaa	lisäävän	verkkokaupan	kasvua.	

Aitoja	makuja

Monikanavaisuus	ilmenee	erilaisina	lähiruoka-	ja	luomukauppoina	sekä	tilamyymälöinä.	
Lähiruoka	ja	paikalliset	tuotteet	kiinnostavat	kuluttajia.	Noin	2	300	yrityksen,	lähiruokamyy-
mälän	ja	tuottajan	tietoja	on	koottu	www.aitojamakuja.fi-sivustolle.

Sivustolta	löytyvät	tiedot	REKO-renkaista,	joilla	on	noin	200	jakopaikkaa.	Aktiivisesti	toi-
mivia	renkaita	on	noin	150	Suomessa.	Lähiruoan	myynti-	ja	jakelumalli	REKOn	(Rejäl	kon-
sumpion	–	Reilua	kuluttamista)	toiminta	alkoi	Pohjanmaalla	kesällä	2013.	REKO-renkaat	
toimivat	Facebookin	kautta	suljettuina	ryhminään,	joissa	tilaukset	ja	toimitukset	sovitaan.	
Toimintaan	on	mallin	kehittäjän	Thomas	Snellmanin	mukaan	syksyn	2018	arvion	mukaan	
osallistunut	4	000	tuottajaa	ja	600	000	kuluttajaa.	Toiminnan	ostosarvo	oli	arvioiden	mu-
kaan	kasvanut	noin	70–80	miljoonaan	euroon.	

3.6	 Juomien	vienti	sekä	tuonti

Suurin	osa	suomalaisista	elintarvikkeista	ja	juomista	kulutetaan	kotimaassa.	Elintarvikete-
ollisuuden	liikevaihdosta	noin	15	%	muodostuu	viennistä	ja	noin	85	%	syntyy	kotimarkki-
noilla.	Vain	pieni	osa	yrityksistämme	on	suuntautunut	vientiin	tai	toimii	kansainvälisillä	mark-
kinoilla.	Kiinnostus	kansainvälistymiseen	on	kasvussa	ja	uusia	yrityksiä	suuntautuu	vien-
timarkkinoille	jatkuvasti.	Vientiosaaminen	on	myös	parantunut,	mikä	näkyy	muun	muassa	
suoraan	vientimarkkinoille	kehitettyjen	tuotteiden	määrässä.	

Osa	suurimmista	yrityksistä	toteuttaa	kansainvälistä	kauppaansa	etabloitumisen	kautta.	
Suomalaisten	elintarvikeyritysten	omistamien	tytäryhtiöiden	liikevaihto	ulkomailla	on	arvioi-
den	mukaan	yli	neljä	miljardia	euroa,	kun	taas	suora	vientitoiminta	on	ollut	vuosittain	noin	
1,5	miljardia	euroa.	Valio	on	Suomen	suurin	elintarvikeviejä,	jonka	osuus	on	noin	neljän-
nes	Suomen	elintarvikeviennin	arvosta.	Altia	on	puolestaan	Pohjoismaiden	markkinajoh-
taja	viinien	ja	väkevien	alkoholijuomien	markkinoilla	volyymeillä	mitattuna,	ja	sillä	on	vien-
tiä	noin	30	maahan.

www.aitojamakuja.fi
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Alkoholijuomat	merkittävin	elintarvikeviennin	tuoteryhmä

Vuonna	2017	elintarvikkeita	ja	juomia	vietiin	1	625,1	miljoonan	euron	arvosta,	ja	kasvua	oli	
10,9	%	vuotta	aiempaan.	Jalosteiden	osuus	viennistä	oli	81,8	%	ja	alkutuotannon	tuottei-
den	18,2	%.	Merkittävimpiä	vientituotteita	ovat	alkoholijuomat,	meijerituotteet,	kala	sekä	
sokerikemian	tuotteet.	Alkoholijuomien	osuus	on	ollut	yli	9	%	koko	elintarvikealan	vien-
nistä	ja	tuonnista	6,7	%	vuonna	2017.	Eniten	tuotteita	viedään	naapurimaihimme	Ruotsiin,	 
Viroon	ja	Venäjälle	sekä	Ranskaan.	Yritykset	ovat	löytäneet	uusia	vientikohteita	myös	muu-
alta	EU-alueelta	ja	Kaukoidästä.	

Kuva	22.	Vienti	tuoteryhmittäin	vuonna	2017

 
Lähde:	ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITTO	ry/Tulli

Alkoholijuomien	vientiä	on	tukenut	suomalaisten	yritysten	menestyminen	kansainvälisissä	
kilpailuissa.	Alkoholijuomien	viennissä	valtaosa	on	ollut	väkeviä	juomia,	ja	suurin	tuote	on	
ollut	vuosikaudet	Finlandia	-vodka,	jonka	maailmanlaajuisesta	markkinoinnista	vastaa	ame-
rikkalainen	Brown-Forman.

Juomien	viennissä	monet	tuotteet	ovat	kuluttajamarkkinoille	suuntautuneita.	Yhä	use-
ampi	suomalainen	alkoholivalmistaja	on	brändännyt	tuotteensa	ja	panostanut	pakkauk-
siin,	suunnaten	suoraan	kansainvälisille	markkinoille.	Myös	kuluttajille	kohdentuvassa	ve-
siviennissä	konseptoinnin	ja	pakkauksen	merkitys	suomalaisen	veden	puhtauden	lisäksi	
on	suuri.	Viime	vuonna	esimerkiksi	virvoitusjuomia	ja	kivennäisvesiä	vietiin	lähes	20:n	ja	
olutta	14	miljoonan	euron	edestä.	

Suomeen	tuodaan	ulkomailta	noin	20	miljoonaa	litraa	pullovettä,	kun	taas	erilaisten	ve-
sien	vienti	on	ollut	noin	kolme	miljoonaa	litraa.	Erilaisten	pullovesien	suosio	on	ollut	kas-
vussa	maassamme,	ja	Lidl	on	ollut	keskeinen	hankintakanava.	Euroopan	virvoitusjuoma-
järjestön	Unesdan	arvion	mukaan	Suomen	koko	vesimarkkinan	suuruus	on	noin	100	mil-
joonaa	litraa	vuodessa.		

Maailmanlaajuisesti	vesi	on	noin	300	miljardin	euron	bisnes	ja	kasvaa	vuosittain.	Ve-
den viennistä Suomessa on puhuttu vuosia myyntivalttina, mutta suomalaisten yritysten 
on	haasteellista	pärjätä	miljardiyhtiöille,	kuten	Nestlelle	tai	Coca-Colalle.	Vientiavauksia	
on	kuitenkin	saatu	ja	investointeja	tehdään	vesisektorilla.	Hyviä	mahdollisuuksia	nähdään	
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olevan	veden	bulkkimyynnille	ja	suomalaiselle	vesiosaamiselle,	esimerkiksi	vesijärjestelmien	
rakentamisessa.	Panimoliiton	tuonti-	ja	vientitilastojen	mukaan	olutta	tuotiin	maahamme	 
41,6	miljoonaa	litraa	vuonna	2016	ja	vienti	oli	22,9	miljoonaa	litraa.	Tuonti	ja	vienti	ovat	
lähes	yhtä	suuret,	kun	huomioidaan	ulkomaan	 liikenteeseen	menevä	vienti,	 joka	oli	 
16,7	miljoonaa	litraa.	Monipuolistunut	kotimainen	tarjonta	toivottavasti	vähentää	oluen	tuon-
tia	maahamme.	Vahva	craft-oluiden	trendi	maailmalla	näkyy	myös	Suomessa	uusien	pien-
panimoiden	tulona	paitsi	kotimaan	markkinoille,	myös	niiden	aktivoitumisena	viennissä.	
Virvoitusjuomissa	ja	kivennäisvesissä	kauppatase	on	vahvasti	alijäämäinen,	sillä	tuonti	oli	
55,5	ja	vienti	puolestaan	8,4	miljoonaa	litraa	vuonna	2016.	

Kuva	23.	Juotavien	tuotevientiä	vuonna	2017	ja	tammi-elokuussa	2018

 

 
Lähde:	ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITTO	ry/Tulli

Vienti	ja	kansainvälistyminen	ovat	keinoja	kasvattaa	liiketoimintaa,	sillä	kasvu	kotimaamme	
kypsillä	ja	vähäväkisillä	markkinoilla	on	tiukkaa.	Ruoan	ja	juomien	kysyntä	maailmalla	kas-
vaa	elintason	ja	väkimäärän	kohotessa.	Suomalaisten	yritysten	tulisikin	rohkeammin	kan-
sainvälistyä.	Viennin	kasvuedellytykset	ovat	parantuneet.	Maamme	ruokaosaaminen,	tuo-
tanto-olosuhteet,	puhdas	luonto,	vastuulliset	tuotantotavat	ja	ruokaturvallisuus	ovat	vah-
vuuksia,	joilla	voidaan	puhutella	esimerkiksi	hyvinvointi-megatrendin	mukaisia	kuluttajia.	
Paras	tulos	tehdään	pitkälle	jalostetuilla,	korkean	lisäarvon	tuotteilla	maksukykyisillä	mark-
kinoilla.	Nykyiset	globaalit	ruokatrendit	tukevat	ruoka-	ja	juomavientiämme.

Kohti	kuluttaja-	ja	lisäarvotuotteiden	vientiä	

Elintarvikkeiden	ja	juomien	vientimme	on	monipuolistunut,	ja	alan	yritykset	ovat	aktiivi-
sia	lisäämään	vientiään.	Vientimme	on	aiemmin	koostunut	liikaa	alemman	jalostusasteen	
tuotteiden	tai	raaka-aineiden	viennistä.	Kuluttajatuotteiden,	kuten	myös	pk-elintarvikeyri-
tyksien,	vientiperinteet	ovat	selkeästi	vähäisemmät.	Hyvät	raaka-aineet,	vahvat	brändit	ja	
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tuotetarina	ovat	kansainvälisessä	kaupassa	kiinnostavia.	Monia	vientimahdollisuuksia	on	
esimerkiksi	kaurapohjaisissa	juotavissa,	laktoosittomissa	maitotuotteissa,	suomalaisiin	vil-
limarjoihin	perustuvissa	tuotteissa,	mehuissa,	juomasekoituksissa,	marjalikööreissä,	erilai-
sissa	vodkissa,	erikoisalkoholituotteissa	ja	-oluissa	sekä	muissa	innovatiivisissa	juomissa.	

Suurin osan viennistämme kohdistuu EU-alueisiin, mutta uusien markkinoiden ava-
ukset	ja	laajentumiset	esimerkiksi	Aasiassa	ovat	lupaavia.	Viennin	tulisi	suuntautua	yhä	
enemmän	korkeamman	jalostusasteen	ja	brändättyjen	kulutustuotteiden	vientiin.	Tuotteet	
on	tehtävä	kohdemarkkinoiden	ja	sen	kuluttajien	tarpeiden	mukaisiksi.	Tarvitaan	myös	pa-
nostusta	viennin	ammattilaisiin	ja	markkinointiin.	Vienti	vaatii	tuotteistamisen	ja	konseptoin-
nin	lisäksi	Suomen	tunnetuksi	tekemistä	sekä	laaja-alaista	yhteistyötä.	

Yhdessä	maailmalle	–	kansainvälistymisellä	monta	vauhdittajaa		

Business	Finlandin	johtaman	Food	from	Finland	-vientiohjelman	tavoitteena	on	kaksinker-
taistaa	Suomen	elintarvikevienti	vuoteen	2023	mennessä.	Vientiohjelmassa	on	mukana	yli	
sata	elintarvikeyritystä.	Ohjelma	on	toteuttanut	yli	150	elintarvikkeiden	promootio-,	ostaja-
tapaamis-	ja	messutilaisuutta	eri	kohdemaissa.	Noin	80	yritystä	on	onnistunut	uusien	vien-
timarkkinoiden	avauksessa	ohjelman	toimenpiteiden	ansiosta.	Food	from	Finland	-ohjelma	
on	aloittanut	yhteistyön	elintarvikeviennissä	Ruotsin	kanssa.	Perustuotteiden	ja	raaka- 
aineiden	viennistä	on	pitkäjänteisellä	työllä	ponnisteltava	kohti	yhä	laajempaa	kuluttaja-	ja	
lisäarvotuotteiden	vientiä.	Tavoite	on	Ruotsin	kanssa	yhteinen.	

Elintarviketurvallisuusvirasto	(1.1.2019	alkaen	osa	Ruokavirastoa)	puolestaan	toteuttaa	
maa-	ja	metsätalousministeriön	rahoittamana	elintarvikealan	yritysten	viranomaisneuvon-
taa	ja	edistää	pk-yritysten	vientiosaamista.	Elviran	ylläpitämässä	Kontti-taulukosta	löytyy	
vientitietoa	maanosan,	maan	tai	tuotteiden	perusteella.	Linkeistä	saa	myös	lisätietoa	Suo-
men	ja	eri	maiden	välisistä	elintarvikeviennin	sopimuksista,	vientivaatimuksista	ja	käytössä	
olevista	todistuksista.

Elintarvikeviennin	Osaaja	-hanke	lisää	elintarvikealan	yritysten	vientiosaamista.	Maa-	
ja	metsätalousministeriö	rahoittaa	myös	MTK:n	RuoKasvu	-	ruokavienti	kasvuun	-hanketta,	
jossa	edistetään	maatalouden	kannattavuutta	kehittämällä	elintarvikesektorin	kasvumah-
dollisuuksia	elintarvikevientiä	tukemalla.	

Ruokamaa	–	tunnettavuuden	nostoa

Suomi	on	vuonna	2019	Berliinissä	kansainvälisten	Grüne	Woche	-messujen	kumppanuus-
maana.	Osallistumisella	tavoitellaan	Suomelle	näkyvyyttä	kiinnostavana	ruokamatkailukoh-
teena	ja	maailman	pohjoisimpien	sekä	puhtaimpien	elintarvikkeiden	maana.	Elintarvikevien-
nin	kärjessä	ovat	antibioottivapaus	ja	vastuullisesti	tuotetut	ja	terveysvaikutteiset	maito-,	
vilja-,	marja-	ja	kalatuotteet	sekä	kiinnostavat	alkoholibrändit	ja	pienpanimot.	Kumppanuus-
maahankkeesta	vastaa	Maataloustuottajien	Keskusliitto	MTK	yhteistyökumppaneineen.

Luonnonvarakeskuksen	Ruokafakta-sivustolta	puolestaan	löytyy	tilastotietoa	suomalai-
sen	ruoantuotannon	sijoittumisesta	kansainvälisessä	vertailussa.	PROMO-nimisuojatuottei-
den	monimediakampanja	lisää	puolestaan	nimisuojamerkkien	ja	-tuotteiden	tunnettavuutta.		
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Suomen	elintarvikeviennin	yhdeksi	kärjeksi	ja	kilpailutekijäksi	on	nostettu	arktisuus.	Luon-
nonvarakeskus	yhteistyötahojen	kanssa	on	kehittänyt	arktista	brändiä	viennin	tukemiseksi	
ja	tuotteidemme	erottumiseksi.

Monet	kehittämishankkeet	ja	toimijat	tarjoavat	apua	elintarvikeyritysten	kansainvälisty-
miseen.	Tällainen	on	esimerkiksi	MarketWise,	joka	tuo	markkinatietoa	maailmalta.	Arktiset	
Aromit	puolestaan	edistää	luonnontuotteiden	vientivalmiuksia	ja	matkailukytkentää.		Food-
westin	toteuttamassa	Erihyvässä	paneuduttiin	erityisruokavalioihin,	mutta	syksyllä	2018	
käynnistynyt	Superhyvä	keskittyy	hyvinvointituotteisiin.	

Team	Finland	on	yrityksille	kansainvälistymispalveluita	tarjoavien	julkisten	toimijoiden	
verkosto,	joka	tarjoaa	palveluketjun	neuvonnasta	rahoitukseen.	Verkostoon	kuuluvat	työ-	
ja	elinkeinoministeriö,	ulkoasiainministeriö,	opetus-	ja	kulttuuriministeriö,	Business	Finland,	
Finnvera,	Tesi	(Suomen	Teollisuussijoitus),	ELY-keskukset,	Patentti-	ja	rekisterihallitus,	Suo-
malais-venäläinen	kauppakamari,	Suomalais-ruotsalainen	kauppakamari,	Teknologian	tut-
kimuskeskus	VTT,	Finnfund,	Finnpartnership	sekä	Suomen	kulttuuri-	ja	tiedeinstituutit.	Jul-
kista	rahoitusta	on	hyvin	saatavilla	viennin	kehittämiseen.	Julkiset	toimijat	luovat	edellytyk-
siä,	mutta	yritysten	on	itse	panostettava	kansainväliseen	markkinointiin	ja	asiakkuuksiin.

HUOM.	Raportin	liitteenä	on	Business	Finland	-toimijoiden	tekemä	kv-katsaus,	joka	
tällä	kertaa	käsittelee	Japanin,	Kiinan	ja	Hong	Kongin	alkoholimarkkinoita.

Elintarvikkeiden	ja	juomia	tuontia

Suomen	elintarvikkeiden	ulkomaankauppa	on	ollut	vuosia	alijäämäistä,	ja	tuonti	on	noin	
kolminkertainen	vientiin	verrattuna.	Elintarvikkeiden	tuonnin	arvo	oli	4	658,9	miljoonaa	eu-
roa	eli	3,6	%	enemmän	kuin	vuotta	aiemmin.	Jalostettujen	elintarvikkeiden	osuus	tuonnista	
oli	70,3	%	ja	alkutuotteiden	29,7	%.	

Merkittävimmät	tuontituotteet	olivat	hedelmät,	tuore	kala	ja	alkoholituotteet,	kuten	ku-
vasta	24	näkyy.	Alkoholijuomien	tuonti	on	noin	kaksinkertainen	niiden	vientiin	verrattuna,	
johtuen	pitkälti	rypäleviinien	tuonnista.	Osa	tuontituotteista	on	samoja	kuin	viennissä.		Tuon-
nin	kanssa	kilpailevan	toimialan	on	parannettava	omaa	kilpailukykyään	ja	panostettava	vai-
kuttavaan	kuluttajaviestintään.	Maahamme	on	tuotu	tuotteita	eniten	Saksasta,	Ruotsista,	
Alankomaista,	Norjasta	ja	Tanskasta.
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Kuva	24.	Elintarvikkeiden	tuonti	vuonna	2017

 

Lähde:	ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITTO	ry/Tulli

Kuva	25.	Juotavien	tuontia	vuonna	2017	ja	tammi-elokuussa	2018

 

Lähde:	ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITTO	ry/Tulli.	Huom.	Vuoden	2017	tullitiedoissa	bioetanoli	sisältyi	
alkoholijuomiin.
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4	 Alan	yritysten	taloudellinen	tilanne

Tärkeimpinä taloudellisina toimintaedellytyksinä pidetään kannattavuutta, vakavaraisuutta 
ja	maksuvalmiutta.	Keskeinen	toimintaedellytys	on	kuitenkin	kannattavuus,	sillä	heikko	kan-
nattavuus	merkitsee	sitä,	että	yritys	tuottaa	tappiota	ja	syö	omaa	pääomaansa.	

Kannattavuuden	tunnuslukuina	käytetään	käyttökateprosenttia	ja	liiketulosprosenttia.	
Käyttökateprosentti	kertoo,	kuinka	paljon	yrityksen	liikevaihdosta	jää	katetta,	kun	siitä	
vähennetään	yrityksen	toimintakulut.	Teollisuuden	käyttökatteet	vaihtelevat	5–20:ssa	ja	
kaupan	2–10	prosentissa.	Liiketulosprosentti	kertoo,	kuinka	paljon	varsinaisen	liiketoi-
minnan	tuotoista	on	jäljellä	ennen	rahoituseriä	ja	veroja	suhteutettuna	liikevaihtoon.	Lii-
ketulosta	pidetään	hyvänä,	mikäli	se	on	yli	10	%.	Tyydyttävä	tulos	on	5–10	%	ja	heikko	
alle	5	%.	

Katelaskelmat	on	esitetty	sekä	absoluuttisina	että	suhteellisina.	Absoluuttinen	tarkoit-
taa	rahamääräistä	laskelmaa.	Suhteellisessa	laskelmassa	katelaskelman	erät	suhteutetaan	
kokonaistuottoon	eli	liikevaihtoon,	joka	saa	arvon	100	%	ja	muut	erät	ilmoitetaan	prosentti-
osuuksina	tästä.	Suhteellisuus	lisää	kannattavuustarkastelun	vertailtavuutta.

Kustannusrakenne	vaikuttaa	suoraan	kannattavuuteen.	Vuoden	2017	tietojen	mukaan	
materiaalikustannusten	osuus	on	suurin	kuluerä,	joka	on	suurempi	yli	10	henkilöä	kuin	alle	
10	henkilöä	työllistävissä	yrityksissä.	Liiketoiminnan	muut	kulut	ovat	palkkakustannuksia	
suurempi	kuluerä,	kuten	taulukko	16	osoittaa.	

Mikroyritysten	(alle	10	hengen	yritykset)	tuloslaskelmiin	on	lisätty	yrittäjän	työpanosta	
vastaava	laskennallinen	palkkakorjaus.	Sen	avulla	pyritään	antamaan	oikeampi	kuva	kan-
nattavuudesta	sellaisilla	toimialoilla,	joissa	yrittäjien	itsensä	tekemän	palkattoman	työpa-
noksen	merkitys	on	huomattava.	Palkkakorjaus	on	laskennallinen	kannattavuutta	rasittava	
erä.	Se	eroaa	muista	tuloslaskelman	eristä	siinä	suhteessa,	ettei	se	ole	todellinen	kulu-
erä	tai	maksu.
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Taulukko	16.	Elintarvikkeiden	ja	juomien	valmistuksen	suhteellinen	kulurakenne	
vuonna	2017,	%

Yritysten 
lkm.

LIIKE-
TOIMINNAN 

TUOTOT 
YHT.

Aine- ja 
tarvike-
käyttö

Ulko-
puoliset 
palvelut

Palkat ja 
henkilö-

sivukulut

Lasken-
nallinen 
palkka-
korjaus

Liiketoi-
minnan 

muut 
kulut

KÄYTTÖ-
KATE

LIIKE-
TULOS

10 
Elintarvikkeiden 
valmistus

Alle 5 
henkilöä

1087 100 -42 -9 -17 -5 -22 5 1

Alle 10 
henkilöä

1287 100 -48 -7 -18 -3 -18 6 2

10- 
henkilöä

347 100 -57 -3 -15 0 -18 6 3

Kaikki 1634 100 -57 -3 -15 0 -18 6 3

1032 Hedelmä-, 
marja- ja 
kasvismeh. valm

Alle 5 
henkilöä

23 100 -73 -4 -4 -2 -9 8 5

Alle 10 
henkilöä

26 100 -66 -3 -9 -2 -13 6 2

10- 
henkilöä

5 100 -59 -2 -13 0 -17 10 6

Kaikki 31 100 -59 -2 -12 0 -17 10 5

1083 Teen ja 
kahvin valmistus

Alle 5 
henkilöä

14 . . . . . . . .

Alle 10 
henkilöä

16 100 -46 -8 -19 -3 -23 0 -2

10- 
henkilöä

4 100 -60 0 -9 0 -17 15 13

Kaikki 20 100 -60 0 -9 0 -17 15 13

110 Juomien 
valmistus

Alle 5 
henkilöä

107 . . . . . . . .

Alle 10 
henkilöä

117 100 -29 -4 -19 -2 -32 16 -24

10- 
henkilöä

23 100 -47 -7 -13 0 -18 14 10

Kaikki 140 100 -47 -7 -14 0 -19 14 9

Lähde:	Tilastokeskus,	tilinpäätöstilastot,	Alle	10	henkilön	tietoihin	sisältyvät	myös	alle	5	henkilöä	työllistävät

Elintarviketeollisuuden	kansantaloudellinen	merkitys	on	huomattava.	Elintarvikkeiden	ja	juo-
mien	valmistajat	ostivat	erilaisia	aineita	ja	tarvikkeita	yli	kuudella	miljardilla	eurolla	ja	mak-
soivat	palkkoja	1,67	miljardin	euron	edestä.		Liiketoiminnan	muihin	kuluihin	meni	yli	kaksi	
miljardia	euroa,	ja	ulkopuolisiin	palveluihin	käytettiin	391	miljoonaa	euroa.
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Taulukko	17.	Elintarviketeollisuuden	hankintoja	ja	kuluja	vuonna	2017,	1	000	€

Aine-	ja	
tarvikekäyttö	

Ulkopuoliset	
palvelut	

Palkat ja 
henkilösivukulut	

Liiketoiminnan 
muut kulut 

10     Elintarvikkeiden valmistus -5 557 920   -305 911   -1 499 107   -1 802 496   

1032			Hedelmä-,	marja-	ja	
kasvismeh.	valm

-81 004   -3 421   -16 841   -23 357   

1083			Teen	ja	kahvin	valmistus -198 385   -406   -29 784   -55 325   

11     Juomien valmistus -601 719   -85 247   -174 471   -239 100   

Yhteensä -6 159 639   -391 158   -1 673 578   -2 041 596

Lähde:	Tilastokeskus,	tilinpäätöstilasto

Juomien	valmistuksen	rating-jakauma	on	esitetty	kuvassa	26.	Kaikkiin	yrityksiin	verrattuna	
juoma-alan	yritykset	painottuvat	enemmän	tyydyttävään	tasoon	kuin	erinomaisiin.	Kuva	
osoittaa	myös	sen,	että	alan	yritysten	taloustilanteet	vaihtelevat	suuresti.

Kuva	26.	Rating-jakauma	juomien	valmistuksessa	verrattuna	muuhun	yrityskan-
taan
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Rating jakauma 15.10.2018

Juomien valmistus 110 1101 Alkoholijuomien tislaus
1103 Siiderin, hedelmä- ja marjaviinien valmistus 1105 Oluen valmistus
1107 Virvoitusjuomien ja vesien tuotanto 1032 Hedelmä-, marja- ja kasvismehujen valm.
Kaikki yritykset

 

Lähde:	Suomen	Asiakastieto	Oy

4.1		 Kannattavuus

Elintarvikkeiden	ja	juomien	valmistuksen	kannattavuuden	voidaan	katsoa	olevan	muuta	
teollisuutta	heikommalla	tasolla.	Elintarvikeala	on	kapean	marginaalin	liiketoimintaa,	johon	
kohdistuu	kaupan	ja	kuluttajien	puolelta	kovaa	hintakilpailua.	Käyttökateprosentit	ovat	alalla	
supistuneet,	ja	elintarvikkeiden	ja	juomien	hintakehitys	on	ollut	viime	vuosina	olematonta.		
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Sama	kehitys	ilmenee	myös	liiketulosprosentissa.	Juomien	valmistus	(TOL	11)	näyttää	
mediaaniarvojen	valossa	huonosti	kannattavalta	toiminnalta.	Mehujen	valmistus	puoles-
taan	on	kannattavuudeltaan	kohtuullista.	Kannattavuutta	tarkasteltaessa	on	muistettava,	
että	erot	yritysten	välillä	ovat	suuria,	kuten	kuva	27	osoittaa.	Teollisuuden	liiketulosprosen-
tin	mediaaniarvo	oli	4	%	vuonna	2017.	Valmisteverojen	korotukset	ovat	osaltaan	heikentä-
neet	juomien	valmistuksen	kannattavuutta.

Kuva	27.	Käyttökateprosentin	kehittyminen	vuosina	2012–2017
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Lähde:	Tilastokeskus,	tilinpäätöstilastot 
 

Kuva	28.	Liiketulosprosentin	kehittyminen	vuosina	2012–2017,	mediaaniarvoja
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Lähde:	Tilastokeskus,	tilinpäätöstilastot
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Kuva	29.	Liiketulosprosentin	kehitystä	juomien	valmistuksessa	(TOL	11)	vuosina	
2012–2017,	%
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Lähde:	Tilastokeskus,	tilinpäätöstilastot

4.2		 Vakavaraisuus	ja	maksuvalmius

Hyvä	kannattavuus	ei	tavallisesti	yksin	takaa	yrityksen	jatkuvuutta,	mikäli	sen	rahoitus	ei	
ole	kunnossa.	Vaikka	toiminta	ei	olisi	tappiollista,	voi	kannattavuus	olla	kuitenkin	niin	heikko	
tai velkaantuneisuus niin suuri, ettei toiminnalla kyetä kattamaan yrityksen rahoituksellisia 
velvoitteita,	kuten	lainojen	korkoja	tai	lyhennyksiä.	Heikko	rahoitusrakenne	voi	olla	syynä	
yrityksen	vaikeuksiin.	

Omavaraisuusaste	mittaa	yrityksen	vakavaraisuutta,	tappion	sietokykyä	ja	kykyä	sel-
viytyä	sitoumuksista	pitkällä	tähtäimellä.	Tunnusluvun	arvo	mittaa,	kuinka	suuri	osuus	yh-
tiön	varallisuudesta	on	rahoitettu	omalla	pääomalla.	Mitä	korkeampi	yrityksen	omavarai-
suusaste	on,	sitä	vakaammalle	pohjalle	yrityksen	liiketoiminta	rakentuu.	Omavaraisuusas-
tetta	pidetään	hyvänä,	jos	se	on	yli	40	%.	Tyydyttävänä	pidetään	20–40	%:n	tasoa	ja	heik-
kona	alle	20	%.	

Elintarvikkeiden	ja	juomien	valmistuksen	omavaraisuusasteet	ovat	muuta	teollisuutta	
heikompia,	mutta	tyydyttävää	tasoa.	Yritys	pärjää	myös	matalalla	omavaraisuudella,	mi-
käli	sen	kannattavuus	on	kohtuullinen	ja	vakaa,	mutta	riskit	kasvavat.
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Kuva	30.	Omavaraisuusasteprosentin	kehitystä	vuosina	2012–2017,	mediaaniar-
voja
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Lähde:	Tilastokeskus,	tilinpäätöstilastot

Suhteellinen	velkaantuneisuus	mittaa	velkaantuneisuuden	suhdetta	toiminnan	laajuuteen.	
Tunnusluvussa	yrityksen	kokonaisvelat	suhteutetaan	liikevaihtoon.	Arvoa	pidetään	hyvänä,	
jos	se	on	alle	40	%.	Tyydyttävänä	pidetään	40–80	%:n	tasoa	ja	heikkona	yli	80	%.	Juomien	
valmistuksen velkaantuneisuus on muita elintarvikealan yrityksiä suurempaa, mutta keski-
määrin	tyydyttävällä	tasolla.

Kuva	31.	Suhteellisen	velkaantuneisuusprosentin	kehitystä	vuosina	2012–2017,	
mediaaniarvoja
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Lähde:	Tilastokeskus,	tilinpäätöstilastot
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Quick	ratio	-tunnusluku	mittaa	yrityksen	mahdollisuutta	selviytyä	lyhytaikaisista	veloista	pel-
källä	rahoitusomaisuudellaan.	Arvoa	pidetään	hyvänä,	jos	se	on	0,5–1.	Juomien	valmistuk-
sessa	(TOL	11)	maksuvalmiudet	ovat	olleet	kunnossa,	sillä	arvo	on	ollut	tänä	vuonna	1	ja	
viime	vuonna	0,8.	Maksuhäiriöitä	saaneiden	juomien	valmistusyritysten	prosenttiosuus	oli	
5,0	%,	kun	taas	kaikilla	yrityksillä	se	oli	7,7	%.

4.3		 Pääoman	käytön	tehokkuus

Kokonaispääoman tuottoprosentti mittaa yrityksen kykyä tuottaa tulosta kaikelle toimin-
taan	sitoutuneelle	pääomalle.	Kokonaispääoman	yli	10	%:n	tuottoa	pidetään	hyvänä,	 
5–10	%:n	tyydyttävänä	ja	alle	5	%:n	heikkona.	Elintarviketeollisuutta	pidetään	pääomain-
tensiivisenä	alana,	ja	sen	kokonaispääoman	tuotolle	on	ollut	ominaista	varmuus	ja	vaati-
mattomuus.	Juomien	valmistuksen	osalta	ala	tuottaa	huonosti	tulosta	pääomille.

Kuva	32.	Kokonaispääoman	tuottoprosentin	kehitystä	vuosina	2012–2017,	mediaa-
niarvoja
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Lähde:	Tilastokeskus,	tilinpäätöstilastot

Kuvaan	33	on	koottu	juomien	valmistuksen	alatoimialojen	tunnuslukujen	kehitystä.		Erot	
alatoimialojen	kohdalla	ovat	suuria,	ja	esimerkiksi	suhteellinen	velkaantuneisuus	on	huo-
lestuttavaa	alkoholijuomien	ja	virvoitusjuomien	sekä	vesien	valmistuksen	osalta	yhdistet-
tynä	alatoimialojen	matalaan	tuottavuuteen.		
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Kuva	33.	Juomien	valmistuksen	alatoimialojen	tunnuslukujen	kehitystä	vuosina	
2015–2017,	mediaani
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Lähde:	Tilastokeskus,	tilinpäätöstilastot
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5		 Investoinnit,	uusiutuminen	ja	
digitalisoinnin	hyödyntäminen

5.1		 Toimialan	investoinnit

Elintarviketeollisuuden	investoinnit	ovat	viime	vuosina	olleet	merkittäviä.	EK:n	kesällä	2018	
julkaistun	investointitiedustelun	mukaan	kuluvana	vuonna	kiinteät	investoinnit	vähenevät	 
31	%:lla	293	miljoonaan	euroon.	Vuonna	2017	kiinteät	investoinnit	alalla	olivat	426	ja	vuotta	
aiemmin	450	miljoonaa	euroa.	Teollisuuden	investointiaste	eli	kiinteiden	investointien	suhde	
jalostusarvoon	on	EK:n	investointitiedustelun	mukaan	tänä	vuonna	noin	12	%,	mikä	vastaa	
myös	elintarviketeollisuuden	investointiastetta.	EK:n	kyselyn	mukaan	myös	muussa	teh-
dasteollisuudessa	investointiasteet	kääntyvät	laskuun	tänä	vuonna.

Käyttötarkoituksen	mukaan	vuoden	2018	investoinnit	kohdistuvat	pitkälti	kapasiteetin	
korvaamiseen	(43	%)	tai	lisäämiseen	(36	%).	Rationalisointiin	kohdistuu	14	%	investoin-
neista	ja	muuhun	7	%.	EK:n	suhdannebarometrien	mukaan	puute	kapasiteetista	ei	juuri-
kaan	ole	ollut	myynnin	kasvun	esteenä	viime	vuosina.	Resurssitehokas	tuotanto,	edistyk-
selliset	energiaratkaisut,	kehittyneet	pakkausratkaisut	ja	tuotantotilojen	hygieniavarmistuk-
set	ovat	osa	investointien	myötä	toteutettavaa	vastuullisuutta.

Kuva	34	perustuu	Tilastokeskuksen	tietoihin,	joissa	investoinnit	esitetään	niiden	osalta	
tilinpäätöstietojen	perusteella,	kun	taas	EK:n	tiedustelussa	investoinnit	raportoidaan	ku-
luiksi	niiden	valmistusasteen,	kassavirran,	mukaisena.	Kuva	34	ilmentää	hyvin,	että	aineel-
liset	investoinnit	ovat	olleet	viime	vuosina	mittavia.	Vuonna	2017	aineelliset	investoinnit	oli-
vat	yhteensä	707	ja	vuotta	aiemmin	574	miljoonaa	euroa,	joten	toimiala	on	voimakkaasti	
panostanut	tuotantolaitosten	modernisointiin,	uusiutumiseen	ja	toimintojen	tehostamiseen.	

Viime	vuonna	juomien	valmistuksen	(TOL	11)	investoinnit	olivat	lähes	80	miljoonaa	eu-
roa,	ja	niistä	73	%	kohdistui	oluen	valmistukseen.	Uusia	pienpanimoita	on	perustettu	ja	
tuotantotiloja	on	laajennettu.	Kiertotalous	ilmenee	myös	erilaisten	sivuvirtojen	hyödyntä-
misenä	juomien	valmistuksessa.	

Juoma-alalla	on	tehty	myös	muita	investointeja.	Kuvassa	35	näkyvät	mehujen	valmis-
tukseen	ja	kahvin	ja	teen	valmistukseen	liittyvät	investoinnit.	Juomien	valmistuksessa	tuo-
tantotilojen	modernisointia	on	tehty	eniten	panimoissa.	Kuvasta	eivät	sen	sijaan	ilmene	
meijeriteollisuuden	investoinnit,	jotka	ovat	olleet	mittavia.	Tällainen	on	esimerkiksi	Valion	
uusi	välipalatehdas.
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Kuva	34.	Aineellisten	käyttöomaisuuden	lisäykset	vuosina	2012–2017,	1	000	€
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Lähde:	Tilastokeskus,	tilinpäätöstilastot

Elintarviketeollisuuden	aineettomat	investoinnit	vuonna	2017	olivat	yli	41	miljoonaa	euroa,	
josta	juomien	valmistuksen	osuus	on	ollut	6,5	miljoonaa	euroa.	Aineettomilla	investoinneilla	
tarkoitetaan	innovaatio-,	markkinointi-	ja	koulutusinvestointeja	sekä	organisaatioon	tai	joh-
tamisen	kehittämiseen	liittyviä	investointeja.	Näiden	tavoitteena	on	tuottaa	tuloja	pitkällä	
aikavälillä,	ja	aineettomat	investoinnit	ja	pääomat	ovat	keskeisiä	tulevaisuuden	talouskas-
vun	moottoreita.	Tuotekehityksen,	innovaatioiden	ja	uusien	liiketoimintakonseptien	kehi-
tys	korostuu	kireässä	kilpailutilanteessa	ja	kansainvälistymisessä.	Aineettomat	investoinnit	
ovat	juomien	valmistuksessa	olleet	keskimäärin	vähäisiä,	kuten	kuvasta	35	on	nähtävissä.		 
Aineettomissa	investoinneissa	on	vuosittaista	vaihtelua.

Kuva	35.	Aineettoman	käyttöomaisuuden	lisäykset	vuosina	2012–2017,	1	000	€
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Lähde:	Tilastokeskus,	tilinpäätöstilastot
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5.2		 Uusiutuminen	ja	digitalisaatio

Liiketoimintaympäristön	muutokset	ja	kireä	kilpailutilanne	niin	kotimaassa	kuin	kansain-
välisesti	edellyttävät	yrityksiltä	jatkuvaa	uusiutumista,	toimintojen	tehostamista	ja	kilpailu-
kyvyn	virittämistä.	Kilpailu	kirittää	yrityksiä	uudistumaan	ja	parantamaan	kilpailukykyään.	

Investoinnit	ja	tuotetarjonnan	kehittäminen	ovat	olleet	elintarvikealalla,	kuten	myös	juo-
mien	valmistuksessa,	eniten	käytetyt	uusiutumistoimet.	Syksyn	2018	pk-yritysbarometrissä	
elintarvikealan yritykset keskimääräistä useimmin ovat maininneet tavoitteekseen uusille 
markkinoille	laajentumisen	(51	%),	mutta	juomien	valmistuksessa	se	nousi	yhtä	keskeiseksi	
kuin	investoinnit.	Uusiutumista	on	haettu	myös	henkilöstön	rekrytoinneista	ja	koulutuksesta	
sekä	töiden	uudelleen	organisoinneista.	Alkoholilain	uudistus	on	virittänyt	juomien	valmis-
tajia	kehittämään	toimintaansa.	Alan	yritykset	hakevat	menestystä	ja	kilpailuetua	useasta	
eri	lähteestä,	kuten	kuva	36	todentaa.	

Kuva	36.	Juomien	valmistuksen	(TOL	11)	uusiutumistoimet
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Lähde:	Pk-yritysbarometri	2/2018.	Suomen	Yrittäjät,	Finnvera	Oyj	ja	työ-	ja	elinkeinoministeriö.	Vastaajat	ovat	
voineet	valita	useita	vaihtoehtoja.

Digitaalisuus	yhdessä	muun	teknologisen	kehityksen	kanssa	vaikuttaa	yritystoimintaan	yhä	
voimakkaammin.	Digitaalisuus	on	mahdollistanut	uusien	teknologioiden,	työkalujen	ja	toi-
mintatapojen	hyödyntämisen	pk-yritysten	näkyvyyden	parantamisessa	sekä	liiketoiminta-
tapojen	ja	-prosessien	kehittämisessä.	Syksyn	pk-yritysbarometrissa	elintarvikealan	yrityk-
set	näkivät	digitaalisuuden	vahvistavan	erityisesti	yrityskuvaa,	mahdollistavan	uusien	asia-
kasryhmien	tavoittamisen	sekä	parantavan	asiakaspalvelua,	ja	nämä	nähtiin	elintarvike-
alalla	muita	vastaajaryhmiä	merkittävimpinä.	

Elintarvikealan	pk-yritykset	käyttävät	yhä	enemmän	liiketoiminnassa	erilaisia	digitaali-
sia	palveluja.	Niillä	voidaan	esimerkiksi	tehostaa	tuote-	ja	toimitusketjun	hallintaa,	paran-
taa	asiakaslähtöisyyttä	ja	tuoda	liiketoiminnan	keskiöön	kuluttajatietoa.	Digitalisaatio	tar-
joaa	myös	uusille	yrityksille	kokeilualustan	ja	mahdollisuuden	kommunikoida	asiakkaiden	
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kanssa.	Digitalisaatio	on	muuttanut	ketjumaista	ruoan	tuotantoa	verkostomaisemmaksi	yri-
tystoiminnaksi	ja	mahdollistanut	erikoistuvalle	tuotannolle	globaalien	markkinoiden	saavut-
tamisen.	Digitalisaatiolla	markkinat	ovat	läsnä	ja	saavutettavissa	kaikkialla	ja	24/7.Digitali-
saation	hyödyntämisessä	on	kuitenkin	vielä	paljon	tehtävää.

Kuva	37.	Digitaalisten	työkalujen	ja	palveluiden	käyttö	juomien	valmistuksessa	
(TOL	11),	%
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Lähde:	Pk-yritysbarometri	2/2018.	Suomen	Yrittäjät,	Finnvera	Oyj	ja	työ-	ja	elinkeinoministeriö.	Vastaajat	ovat	
voineet	valita	useita	vaihtoehtoja.

Juomia	valmistavissa	yrityksissä	(TOL	11)	sosiaalinen	media	on	eniten	käytössä	digitaali-
sista	työkaluista.	Omat	kotisivut	ovat	90	%:ssa	juoma-alan	yrityksissä	käytössä.	Myös	pil-
vipalveluita	hyödynnetään	laajasti.	Verkkokaupan	käyttöä	sekä	digitaalista	viestintää	rajoit-
taa	alkoholijuomissa	lainsäädäntö,	mutta	muiden	juomien	myynnissä	se	on	mahdollisuus.	
Verkkokaupan	käyttöönottoa	suunnittelee	43	%	juomien	valmistajista	ja	19	%	elintarvike-
alan	yrityksistä.		Pilvipalveluiden	käyttöönottoa	aikovia	on	elintarvikkeiden	ja	juomien	val-
mistuksessa	keskimääräistä	enemmän.	Myös	ostoja	verkosta	aiotaan	lisätä.
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5.3		 Tuotekehitys	toimialalla

Suomalaisen	elintarviketeollisuuden	panostus	tutkimukseen	ja	tuotekehitykseen	on	Euroo-
pan	kärkeä.	Yritykset	valmistavat	vaihtelunhaluisille	kuluttajille	heidän	tarpeensa	tuntevaa	
ja	ennakoivaa	tuotetarjontaa	perustuotteista	korkean	jalostusasteen	tuotteisiin.	Elintarvike-
teollisuuden	yritysten	tutkimus-	ja	kehittämistoiminnan	menot	olivat	65,6	miljoonaa	euroa	
vuonna	2017.	Kuvan	38mukaan	tutkimusmenot	ovat	olleet	vuosina	2010–2017	keskimäärin	
68	miljoonaa	euroa.	Laktoositon	maitojuoma	on	ollut	yksi	suomalainen	huippuinnovaatio.

Kuva	38.	Elintarvikkeita	ja	juomia	valmistavien	yritysten	tutkimus-	ja	kehittämistoi-
minnan	menot	vuosina	2010–2017,	miljoonaa	euroa
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Lähde:	Tilastokeskus,	yritysten	tutkimus-	ja	kehittämistoiminnan	menot 

Osallistaminen,	trendit	ja	tutkimus	tuotekehityksen	ajureina

Tuotekehityksellä	varmistetaan,	että	yrityksellä	on	jatkuvasti,	ja	mielellään	ennakoidusti,	lii-
ketoimintastrategiaansa	toteutettava,	kilpailukykyinen	tuote-	ja	palvelutarjonta.	Elintarvike-
teollisuus	kehittää	aktiivisesti	uutuuksia,	innovaatioita	ja	tuoteparannuksia.	Tuotekehityk-
seen	vaikuttavat	kuluttajien	sekä	ympäröivän	yhteiskunnan	toiveet	ja	tarpeet	sekä	maail-
manlaajuisten	muutosilmiöiden	tunnistaminen.

Ostokäyttäytyminen	on	monen	asian	yhdistelmä,	ja	maksuhalukkuus	ratkaisee	valin-
toja.	Kuluttajat	ovat	aiempaa	tiedostavampia	ja	laatutietoisempia	sekä	seuraavat	omaa	ter-
veyttään,	vireystilaansa	ja	kuntoaan.	Juomatuotteilta	edellytetään	hyvän	maun	ja	elämyk-
sellisyyden	lisäksi	terveellisyyttä,	ekologisuutta,	kestävää	kehitystä,	vastuullisuutta	ja	lä-
pinäkyvyyttä.	Luomutuotteita	sekä	vähäsokerisuutta	arvostetaan.	Hyvinvointituotteiden	li-
säksi	erikoisruokavaliot,	kuten	gluteenittomuus	ja	vegaanisuus,	näkyvät	myös	juoma-alalla.	 
Uudet	teknologiat	tulevat	osaltaan	helpottamaan	vastuullisuuden	ilmentämistä.	Ruoka-	ja	
juomaharrastaminen	lisää	kiinnostusta	erikoistuotteisiin.
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Kehittämistä	suuntaavat	erilaiset	ruoka-	ja	juomatrendit,	arvomaailmat,	ravitsemukselli-
set	näkökulmat	sekä	lainsäädännön	muutokset.	Tuotekehitys	nojaa	yhä	enemmän	kohde-
ryhmän	tai	asiakaskunnan	ominaisuuksiin	tai	preferensseihin.	Ruoka-	ja	juomavalinnoissa	
korostuvat	kuluttajien	yksilöllistyminen	ja	valveutuneisuus	sekä	erilaisten	arvojen	näkymi-
nen,	kuten	voimistuva	kotimaisuuden	arvostaminen.	Tuotekehitystä	tehdään	maku	edellä,	
mutta	tuoteturvallisuudesta	ei	tingitä.	Globaaleja	trendejä	alkoholipuolella	ovat	lisäänty-
nyt	kiinnostus	erikoisoluisiin,	viskeihin,	viinikulttuuriin	ja	vastuullisuuteen.	Kuluttajien	voi-
mistunut	hyvinvointitietoisuus	ohjaa	kulutusta	vähemmän	alkoholia	sisältäviin	ja	alkoholit-
tomiin	tuotteisiin.	

Juomien	tuotekehityksessä	maku	on	tärkein	ominaisuus.	Se	syntyy	juomissa,	kuten	kai-
kissa	elintarvikkeissa,	osien	summana.	Makeus,	hapokkuus,	aromikkuus,	suutuntuma	ja	
väri	muodostavat	aistittavan	kokonaisuuden.	Luonnollisuuden	korostaminen,	ainesosaluet-
teloiden	yksinkertaistaminen	ja	vastuullinen	tuotantotapa	jäljitettävyyksineen	ovat	olleet	al-
koholittomien	juomien	kehitykseen	vaikuttavia	trendejä.	Trendien	kirjo	on	kuitenkin	valtava.

Esimerkiksi	virvoitusjuomiin	saadaan	makua	aromeista,	mehuista	ja	näiden	yhdistel-
mistä.		Perinteisiä	makuja	ovat	sitrushedelmät,	mutta	uusia	makuja	ja	makuyhdistelmiä	
tuodaan	jatkuvasti	markkinoille.	Suosittuja	ovat	eksoottiset	hedelmät	ja	niiden	yhdistelmät	
sekä	vanhojen	makujen	maustaminen	erilaisilla	yhdistelmämauilla.	Luonnollisuustrendi	nä-
kyy	myös	värien	käytössä:	väri	pohjautuu	yhä	enemmän	hedelmäuutteisiin	tai	mehutiivis-
teisiin.	Lisäksi	sokerittomuus	on	vahvasti	läsnä	tuotetarjonnassa.

Erilaisten	energia-	ja	hyvinvointijuomien	lisäksi	muutkin	juomavalikoimat	ovat	voimak-
kaasti	monipuolistuneet,	ja	kausituotteiden	tarjonta	lisää	vaihtelua.	Tulokkaita	alkoholitto-
missa	juomissa	ovat	kevyesti	makeutetut	vedet,	vesien	ja	mehujen	yhdistelmäjuomat,	hii-
lihapotetut	tee-	ja	kahvijuomat,	puuvedet	ja	muut	kasvisperäiset	juomat.	Kaupan	hyllystä	
löytyykin	todella	laaja	tarjonta	erilaisia	juomia,	ja	alkoholilain	uudistaminen	on	monipuolis-
tanut	alle	5,5	%:n	vahvuisten	juomien	tarjontaa.	

Juoma-alalla	brändäyksen	ja	elämyksellisyyden	merkitys	korostuu

Tuotekehityksen	ohella	tehdään	markkinoinnillista	kehittämistä.	Tarinoilla	pyritään	yksilöi-
mään	juomatuotteita.	Esimerkiksi	yhden	tilan	maito	on	kokeilu,	jota	mainostetaan	maail-
man	läpinäkyvimpänä	valmistusketjuna.	Mikäli	kokeilu	onnistuu,	toimintaa	lähdetään	skaa-
laamaan.		Ketterä	kehitys	ja	kokeilu	korostuvat.

Juoma-alan	suuret	yritykset	aktiivisesti	uudistuvat,	mutta	pienet	toimijat	hakevat	mark-
kinarakoja	uusille	trendeille.	Myös	suuret	toimijat	ovat	lisänneet	erikoistuotteiden	tarjon-
taa	ja	käsityöläishenkeä.	Lisää	myyntiä	haetaan	myös	ravintoloille	räätälöidyistä	tuotteista.

Kuluttajien	ostopäätös	perustuu	usein	pakkaukseen.	Yritykset	panostavat	tuotteiden	
markkinalliseen	kehittämiseen	ja	brändäämiseen.	Pakkauspuolella	tullaan	näkemään	pal-
jon	uutta	kehitystä	ilmastonmuutoksen	ja	muovien	vähentämispyrkimyksen	takia.	Kehit-
tämisen	tueksi	tarvitaan	toimialojen	yli	menevää	yhteistyötä,	ja	esimerkiksi	suomalaisella	
metsäteollisuudella	on	vahvaa	osaamista	kartonkipohjaisten	ratkaisujen	kehittämisessä.	

Pakkaus	onkin	yksi	tapa	vedota	tiedostaviin	kuluttajiin,	koska	sillä	on	merkittävä	vaikutus	
tuotteen	ekologisuuteen.	Alkoholijuomissa	on	ollut	nähtävissä	pienempien	pakkauskokojen	



72 TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU 

suosiminen	ja	alkoholittomissa	juomissa,	varsinkin	vesissä,	multipakkaukset.	Verkkokauppa	
vaikuttaa	myös	tuotteiden	pakkaamiseen.	Kansainväliset	tunnustukset	voivat	siivittää	juo-
mien	menestystä.	Suomalaiset	vodkat,	ginit,	rommit,	käsityöläisoluet	ja	vedet	ovat	pärjän-
neet	hienosti	kansainvälisissä	kilpailuissa.
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6		 Analyysiä	ja	näkymiä	toimialan	
tulevaisuudesta

6.1		 Pk-yritysbarometrin	havaintoja

Elintarvikealan	pk-yritykset	arvioivat	lähiajan	yleiset	suhdannenäkymät	koko	maata,	teolli-
suutta	ja	palveluita	sekä	viime	vuoden	syksyä	paremmiksi.	Myös	juomien	valmistuksessa	
suhdannenäkymät	ovat	hyvin	myönteisiä,	kuten	kuvasta	39	selviää.	Kannattavuuden,	lii-
kevaihdon	ja	tilausten	määrän	odotetaan	kasvavan	eniten.	Seuraavaksi	vahvimmin	juoma-
alan	pk-yrityksissä	uskotaan	vakavaraisuuden	sekä	innovaatioiden,	tuotannon	ja	tuottei-
den	positiiviseen	kehitykseen.	Vähiten	muutosta	nähtiin	tapahtuvan	tuonnin	arvossa	ja	lop-
putuotteiden	hinnoissa.	Näkymiä	voidaan	luonnehtia	valoisiksi,	mitä	ilmentävät	myös	po-
sitiiviset	saldoluvut.

Kuva	39.	Juoma-alan	(TOL	11)	odotuksia	eri	osatekijöiden	kehityksestä	tulevan	
vuoden	aikana,	%
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Lähde:	Pk-yritysbarometri	2/2018.	Suomen	Yrittäjät,	Finnvera	Oyj	ja	työ-	ja	elinkeinoministeriö.	

Pk-elintarvikeyritykset	ovat	aiempaa	kasvuhakuisempia,	sillä	barometriin	vastanneista	suu-
rin	osa	elintarvike-	ja	juomayrityksistä	on	kasvamaan	pyrkiviä.	Juomien	valmistuksessa	
voimakkaasti	kasvuhakuiseksi	ilmoittautui	47	%	yrityksistä	ja	mahdollisuuksien	mukaan	
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kasvavaksi	33	%.	Elintarvikealan	pk-yrityksissä	tämä	yhteenlaskettu	osuus	oli	76	%,	kun	
se	oli	63	%	syksyllä	2017.	

Juomissa	aseman	säilyttämiseen	tähtää	yksi	viidesosa	yrityksistä.	Kukaan	juoma-alan	
yrityksistä	ei	ilmoittanut,	että	toiminta	loppuu	tai	ettei	yrityksellä	ole	kasvutavoitteita.	Alko-
holilain	uudistus,	kulutuksen	muutokset	ja	elämyksellisyyden	hakeminen	sekä	talouden	pi-
ristyminen	ovat	osaltaan	siivittäneet	juoma-alaa	kasvuhakuisuuteen.	Yritystoiminnan	sään-
tely	koetaan	kilpailutilannetta	keskeisempänä	kehittämisen	esteenä.

Kuva	40.	Juomien	valmistuksen	(TOL	11)	ja	elintarvikealan	pk-yritysten	kasvuha-
kuisuus,	%
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Lähde:	Pk-yritysbarometri	2/2018.	Suomen	Yrittäjät,	Finnvera	Oyj	ja	työ-	ja	elinkeinoministeriö.

Yritysten	toimintaedellytykset	muuttuvat	liiketoimintaympäristössä	tapahtuvien	muutosten	
seurauksena,	mikä	edellyttää	yrityksiltä	jatkuvaa	toimintojen	kehittämistä	ja	uudistumista.	
Markkinointi	ja	myynti	ovat	perinteisesti	olleet	pk-yritysten	keskeisiä	kehittämiskohteita,	joi-
den	kehittämistä	piti	tärkeänä	yli	puolet	juoma-	ja	elintarvikeyrityksistä.		Juoma-alan	yrityk-
sistä	jopa	78	%	näki	markkinoinnin	ja	myynnin	kehittämisen	merkittävänä.	

Lähes	puolet	juoma-alan	yrityksissä	arvioi	kehittämistarvetta	olevan	tuotannossa	ja	
materiaalitoiminnoissa,	tietotekniikassa,	tuotekehityksessä	ja	laadussa	sekä	viennin	ke-
hittämisessä	ja	kansainvälistymisessä.	Juomien	valmistuksessa	yhteistyön	kehittämiseen	
nähtiin	olevan	vähemmän	tarvetta	kuin	elintarvikealalla.	Markkinointi-	ja	myyntiosaami-
sen	kehittämisessä	nousivat	keskiöön	henkilöstön	markkinointiosaamisen	lisäksi	myös	
verkostoitumiseen	ja	yhteistyöhön	liittyvät	osaamistarpeet	sekä	uuden	henkilön	Suo-
meen	palkkaaminen.
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Kuva	41.	Elintarvikkeiden	ja	juomien	valmistuksen	(TOL	11)	pk-yritysten	kokemat	
sisäiset	kehittämistarpeet,	%
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Lähde:	Pk-yritysbarometri	2/2018.	Suomen	Yrittäjät,	Finnvera	Oyj	ja	työ-	ja	elinkeinoministeriö.	Vastaajat	ovat	
voineet	valita	useita	vaihtoehtoja.

Syksyn	pk-yritysbarometrissä	pk-yritysten	pahimpina	kehittämisesteinä	olivat	kilpailutilanne	
ja	työvoiman	saatavuus.	Elintarvike-	ja	juoma-alan	yrityksissä	työvoiman	saatavuuden	ei	
koettu	estävän	kehittämistä.		Lähes	kolmannes	juoma-alan	vastaajista	koki	yritystoiminnan	
sääntelyn	olevan	keskeisin	kehittämisen	este,	kuten	kuvasta	42	ilmenee.	Kilpailutilanne	ja	
resurssitekijät	nähtiin	seuraavaksi	merkittävimpinä	kehittämistä	haittaavina	juomien	val-
mistuksessa.	Byrokratia	(75	%)	koetaan	selvästi	merkittävimmäksi	sääntelyyn	liittyväksi	
esteeksi	juoma-alan	kehittämisessä	ja	toiseksi	keskeiseksi	nousi	muu	sääntely	(24	%).
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Kuva	42.	Elintarvikkeiden	ja	juomien	valmistuksen	(TOL	11)	pk-yritysten	pahimmat	
kehittämisen	esteet,	%	
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Lähde:	Pk-yritysbarometri	2/2018.	Suomen	Yrittäjät,	Finnvera	Oyj	ja	työ-	ja	elinkeinoministeriö.	Vastaajat	ovat	
voineet	valita	useita	vaihtoehtoja.

6.2		 Yhteenvetoa	ja	näkymiä

Ruoka-ala	on	kansantaloudellisesti	tärkeä,	sillä	se	työllistää	suoraan	38	000	ja	välillisesti	
340	000	henkilöä	sekä	tuottaa	huomattavan	arvonlisäyksen	ja	verokertymän.	Lisäksi	ruo-
kaketjulla	on	oleellinen	merkitys	alueelliselle	kehitykselle	ja	huoltovarmuudelle.	Nykyiset	
alkutuotannon	vaikeudet	heijastuvat	elintarviketeollisuuteen.	Kotimaiset	raaka-aineet	ovat	
kuitenkin	elintarviketeollisuudellemme	elinehto,	ja	niiden	saatavuus	tulisi	eri	keinoin	var-
mistaa.	Ruoka-ala	on	kehittyvää	biotaloutta.

Kiristynyt	kotimainen	ja	kansainvälinen	kilpailu	pakottaa	ruokaketjun	eri	toimijoita	uu-
distumaan	ja	tiivistämään	yhteistyötä.	Laajenevalla	tutkimusyhteistyöllä	ja	arvoketjukehit-
tämisellä	tuetaan	elintarviketeollisuuden	kasvumahdollisuuksia	ja	kannattavuutta	sekä	luo-
daan	edellytyksiä	kestävälle	ruoantuotannolle.	Yhteiskunnallisessa	keskustelussa	tieteel-
listä	tietoa	haastetaan	yhä	enemmän	kokemusperäisellä	tiedolla,	joka	lisää	selkokielisen	
viestinnän	tarvetta	kuluttajille	ruoka-,	juoma-	ja	ravitsemusasioissa.
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Uusiutuminen	ja	ketteryys	yhä	tärkeämpiä	ominaisuuksia	menestymisessä

Alan kilpailukyvyn varmistamisessa tulisi tähdätä lisäarvon tuottamiseen volyymikehittä-
misen	ja	tehostamisen	ohella.	Tilanteessa,	jossa	markkinakasvu	on	vähäistä,	yritysten	on	
kehitettävä	tuotteita	tai	toimintoja,	joista	kuluttajat	ovat	halukkaita	maksamaan	aiempaa	
enemmän.	Hinta	ohjaa	kuitenkin	monien	kuluttajien	valintoja.		Aktiivisella	tuotekehityksellä	
varmistetaan	yritysten	kilpailukyky.	Haaste	on	kuitenkin	uudistua	riittävän	nopeasti.	Kilpai-
lukykytutkimuksen	mukaan	meillä	Suomessa	panostetaan	liian	vähän	liiketoimintojen	ke-
hittämiseen.

Elintarviketeollisuusliiton	tuore	tutkimusstrategia	2018–2025	nostaa	pohjoisen	ulottu-
vuuden	suomalaisen	elintarviketeollisuuden	kilpailuvaltiksi	ja	pyrkii	samalla	vahvistamaan	
ruokaturvaa	sekä	omavaraisuutta.	Ilmaston	lämpeneminen,	kuluttajien	kasvava	ympäris-
tötietoisuus,	digitalisaatio	ja	uudet	tuotantoteknologiat	ovat	strategian	mukaan	toimintaym-
päristöä	muokkaavimmat	muutosvoimat.	Tutkimusstrategiassa	kehittämisen	painopisteiksi	
valikoituivat seuraavat asiat: 
1.			Resurssitehokas	pohjoinen	ruoantuotanto	
2.			Digiajan	kuluttajan	ruokapalvelut	
3.			Innovatiiviset	tuotantoteknologiat	
4.			Hyvinvointia	tutkitusti	edistävä	ruoka.	

Teknologioiden	kehittyminen	ja	digitaalisuuden	hyödyntäminen	on	nähty	myös	muissa	yhte-
yksissä	keskeisinä	kehittämisen	mahdollistajina.	Teknologioiden	kehitys	muuttaa	myös	alan	
osaamisvaateita.	Alan	yritykset	tarvitsevat	monenlaista	osaavaa	työvoimaa	myös	jatkossa.

Muovittomampi	huominen

Luonnonvarakeskuksen	selvityksen	mukaan	pakkausten	osuus	ruokaketjun	kokonaisympä-
ristövaikutuksista	on	parisen	prosenttia.	Materiaaleilla	ja	tilankäytöllä	on	iso	vaikutus	pakka-
usten	ympäristöystävällisyyteen.	Pakkauksilta	edellytetään	yhä	enemmän	biopohjaisuutta,	
biohajoavuutta	tai	kierrätettävyyttä.	Muoville	ja	alumiineille	kehitetään	korvaavia	biopohjai-
sia	vaihtoehtoja.	Selluloosapohjaiset	ratkaisut	voivat	olla	yksi	vaihtoehto	elintarvikepakka-
usten	muovien	käytön	vähentämisessä.	Biomuovien	kysyntä	on	tällä	hetkellä	suurempaa	
kuin	niiden	tuotanto.	Biomuovien	heikkoutena	on	kuitenkin	muovia	heikompi	lujuus,	jäyk-
kyys	ja	suojauskyky.	Yksi	tarve	on	myös	pakkausten	keventäminen,	jolla	voidaan	vähen-
tää	pakkausjätettä	ja	kuljetukseen	kuluvaa	energiaa.	

Kotimaisuus,	vastuullisuus,	laadukkuus	-	arvopohjaiset	valinnat	vahvistuvia

Taloustutkimuksen	syksyllä	2018	julkistetun	Suomi	syö	-tutkimuksen	mukaan	lähes	neljä	
viidestä	suomalaisesta	(78	%)	pitää	tärkeänä	syödä	kotimaista	ruokaa.	Yhtä	moni	uskoo,	
että	kotimaiset	elintarvikkeet	ovat	ulkomaisia	turvallisempia.	Yhä	useampi,	lähes	joka	toi-
nen,	Suomi	syö	-kyselyyn	vastanneista	arvelee,	että	ruokavalinnoilla	pystyy	vaikuttamaan	
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ilmastonmuutokseen.	Neljä	vuotta	sitten	tätä	mieltä	oli	kolmannes	vastaajista.	Myös	pakka-
usten	ympäristöystävällisyyteen	kiinnitetään	aiempaa	enemmän	huomiota	ostotilanteissa.	

Laaja	tarjoama	–	uudet	tuotteet,	brändit	ja	innovaatiot	

Kuluttajat	haluavat	vaihtelua.	Se	näkyy	muun	muassa	lähiruoan	suosimisena,	erikoistuot-
teiden	kokeiluna	ja	erilaisten	kasvisperäisten	vaihtoehtojen	lisääntyneenä	tarjontana.	Koti-
maisuuden	ohella	kuluttajat	arvostavat	käsityöläisyyttä,	elämyksellisyyttä	ja	vastuullisuutta.	
Lisääntynyt	ruoka-	ja	juomaharrastuneisuus	on	lisännyt	kokeilua	ja	laatuun	satsaamista.	
Kulutusta	ohjaavat	arvot	ja	monet	trendit	luovat	kotimaisille	yrityksille	kasvun	mahdollisuuk-
sia.	Kuluttajakäyttäytyminen	kuitenkin	yksilöityy	yhä	enemmän,	ja	ennakointi	muuttuu	yhä	
haasteellisemmaksi.	

Hyvinvointi	on	megatrendi,	joka	luo	menestymisen	mahdollisuuksia	ravintoarvoltaan	ja	
maultaan	hyville	tuotteille.	Yritysvastuut	korostuvat	kansainvälistyvässä	liiketoiminnassa.	
Erilaiset	turvallisuusriskit	ja	väärennykset	lisääntyvät.	Niiden	torjunta	edellyttää	yrityksiltä	
enenevässä	määrin	laatu-	ja	ympäristöjärjestelmien	mukaista	toimintaa.	Myös	vientitoi-
minta	ja	kaupan	omien	merkkituotteiden	valmistus	edellyttävät	pääsääntöisesti	sertifioitua	
laatujärjestelmää.		

Suomalaisilla ruoilla ja juomilla nostetta

Suomen	talouden	tilanne	ja	päivittäistavarakaupan	vahvistuneet	näkymät	sekä	kuluttaja-
luottamuksen	kasvu	tukevat	elintarvikkeiden	ja	juomien	liikevaihdon	kasvua.	Kasvua	ruoka-
ala	hakee	viennistä.	Vaikka	juomasektorimme	on	kansainvälistynyt,	vientiä	harjoittavien	yri-
tysten	kärki	on	melko	kapea.		Yhä	useamman	yrityksen	tulisikin	suuntautua	vientiin	yhteis-
työssä	muiden	toimijoiden	kanssa.	Lähiruokatrendi	ilmenee	myös	kansainvälisessä	juoma-
sektorissa,	ja	monet	suomalaiset	yritykset	ovat	saaneet	nostetta	menestyttyään	kansain-
välisissä	kilpailuissa.

Suomalaiseen ruokaan liittyvät monet arvolupaukset luovat menestymisen mahdollisuuk-
sia.	Ruokamatkailu,	kauppa,	menestymiset	kansainvälisisissä	kilpailuissa	ja	Suomi-maab-
rändin	kirkastaminen	vauhdittavat	osaltaan	juomien	vientiä.	Kansainvälisillä	markkinoilla	
on	tunnettava	paikalliset	tottumukset,	arvot	ja	mieltymykset	sekä	erottauduttava	muista	ja	
hallittava	kaupantekotavat	ja	logistiikkaketju	tuotteiden	hyvän	maun	ja	laadun	lisäksi.	

Tähtäimessä	kasvu	kotimaassa	ja	kansainvälisillä	markkinoilla

Juomien	valmistuksessa	on	monia	kasvunälkäisiä	yrityksiä.	Strategisesti	tärkeillä	investoin-
neilla	varmistetaan	yrityksen	toiminta-	ja	kilpailukyky	muuttavassa	globaalissa	ruokamark-
kinassa	ja	luodaan	kasvuun	tähtäävää	uudistumista.	Erilaisilla	lisäarvotuotteilla	ylläpide-
tään	kasvukykyä.	Innovatiivisten	tuotteiden	lisäksi	tarvitaan	onnistumista	niiden	kaupallis-
tamisessa.	Digitalisaatio	tarjoaa	keinoja	tehdä	asioita	uudella	tavalla.	

Uusia	avauksia	vientimarkkinoilla	on	saatu,	mutta	volyymin	kasvu	vaatii	aikaa	ja	re-
sursseja,	varsinkin	kuluttajatuotemarkkinoilla.	Vahvat	brändit	tarinoineen,	kansainväliset	
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yhteistyöverkostot	ja	pitkäjänteinen	vientityö	mahdollistavat	onnistumisia	kansainvälisillä	
markkinoilla.	Kilpailu	kansainvälisillä	markkinoillakin	on	kireää,	joten	viennin	kehittäminen	
tarvitsee	tuekseen	jatkuvaa	rahoitusta	ja	laaja-alaista	yhteistyötä.	

Uudistunutta	alkoholilakia	voidaan	pitää	piristymisruiskeena	elinkeinolle.		Se	on	ruokki-
nut	kilpailun	kiristymistä,	ja	alalle	on	syntynyt	uusia	yrityksiä.	Myös	juomatarjonta	on	moni-
puolistunut,	ja	sitä	on	tukenut	kulutustottumusten	muutos	kohti	miedompia	tuotteita.

Elintarviketeollisuudella	on	monia	kerrannaisvaikutuksia.	Ruoka2030	-	Suomi-ruokaa	
meille	ja	maailmalle	–ruokapoliittisen	selonteon	visio	sopii	myös	juoma-alan	kehittämiseen,	
sillä vision mukaisesti: 

  
”Vuonna 2030 suomalaiset kuluttajat syövät kestävästi ja eettisesti tuotettua, kotimaista, 
maukasta, terveellistä ja turvallista ruokaa. Kuluttajilla on kyky ja mahdollisuus tehdä tie-
toisia valintoja. 

Elintarvikkeiden kysyntään vastaa läpinäkyvä, osaava, joustava sekä kansainvälisesti kil-
pailukykyinen ja kannattava ruokajärjestelmä. Alan kasvua ja kehitystä tukee hyvin koordi-
noitu korkean tason tutkimus- ja kehitys- ja innovaatio- sekä opetustyö. Alan markkinointi- 
ja vientiosaaminen on hyvällä tasolla. Suomi on vahva korkealaatuisten ja turvallisten elin-
tarvikkeiden ja elintarvikeosaamisen vientimaa.”

Erilaisten	juomien	valmistus	on	jatkossakin	merkittävä	toimiala	Suomessa,	sillä	juomien	
kulutus	on	keskeinen	osa	ruokavaliotamme	ja	-kulttuuriamme.	Ala	on	myös	vahvasti	mat-
kalla	maailmalle.			
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7		 Monitahoisen	juoma-alan	SWOT-
analyysia

7.1		 Alkoholittomat	juomat

Vahvuudet Mahdollisuudet
• Monialainen,	työllistävä	ja	uudistuva	

teollisuudenala
• Erikokoisia yrityksiä
• Rationalisointietu	isoissa	yrityksissä,	toisaalta	
pienillä	handicraft	-etu	tuotteistamisessa,	
trendivasteet

• Laaja	tuotetarjonta	ruoka-	ja	virvoitusjuomia
• Kulutus vakaata, siirtymiä tuoteryhmien välillä
• Veden,	maidon,	kahvin	ja	virvoitusjuomien	
merkittävä	rooli	suomalaisten	perusjuomina	

• Kuluttajilla	positiivinen	kiinnostus	tuotteisiin	ja	
uutuuksiin 

• Tunnetut	brändit
• Turvallinen,	puhdas	ruoka	ja	juoma
• Toimiva valvonta
• Toiminnan	kehittämisen	rahoitus	ja	

kouluttautumismahdollisuudet
• Bio-	ja	kiertotalouden	kehittyminen

• Kulutustottumusten muutokset
• Perinteisten	tuoteryhmien	rajat	hämärtyvät
• Veroratkaisut;	virvoitusjuomaveron	alentaminen	
• Kasvava	kiinnostus	alkoholittomien	juomien	
lisäarvo-ominaisuuksiin	ja	raaka-ainepohjaan	

• Uudet	kasvispohjaiset	juomat
• Marjat,	kasvikset,	kaura	–	jalostavalla	

teollisuudella tärkeä rooli
• Kasvupotentiaalia	väestön	ikääntyessä	helposti	

nautittavina aterioina
• Runsaat,	puhtaat	vesivarat.	Puhdas	maaperä	ja	
ilma.	Arktisuus

• Ilmastopolitiikan nousu
• Arvomaailmaa	tukevat	työpaikat	kiinnostavat
• Pakkausmateriaalien	kierrätettävyys,	vahvistuva	
toimialojen	välinen	yhteistyö

• Uudet	jakelukanavat,	kansainväliset	markkinat
• Urbanisoituminen,	jalostuksen	tarve	kasvaa

Uhat Heikkoudet
• Kulutustottumusten muutos
• Lisätty	sokeri	ja	etenkin	nuorten	virvoitusjuomien	

ylikulutus
• Kulutussiirtymä	eläinpohjaisista	juomista	
kasvispohjaisiin

• Poliittiset	riskit	aktivoituvat
• Terveystrendejä	vaikea	ennakoida,	samoin	
poliittisia	agendoja

• Alkuperämaan väärennykset 
• Verkkokauppa,	monikanavaisuus

• Juoma-alan	merkitystä	työllistäjänä	ja	
veronmaksajana	ei	tiedosteta

• Säädöksistä	riippuvainen	toimintaympäristö
• Keskimäärin	vaatimaton	kannattavuus;	
pisteverotus	heikentää	alan	kannattavuutta	ja	
uudistumista

• Vaatimattomuus	alalla
• Juomien	maineongelma	liittyy	osin	myös	(ruoka)
juomiin
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7.2		 Alkoholia	sisältävät	juomat

Vahvuudet Mahdollisuudet
• Perinteikäs	vahva	teollisuudenala
• Brändien	ja	tarinoiden	merkitys	suuri,	mikä	luo	

lisäarvomahdollisuuksia
• Kuluttajilla	positiivinen	kiinnostus	tuotteisiin	ja	

uutuuksiin
• Rationalisointietu	isoissa	yrityksissä,	toisaalta	
handicraft	-edun	tuotteistaminen	pienillä

• Kiinnostus	juomien	ominaisuuksiin	ja	laatuun	
lisääntyy sekä maksuvalmius

• Aidosti	kansainväliset	markkinat	ja	Suomen	
etäinen	sijainti	ei	iso	viennin	este

• Toimiva	Suomen	maabrändi	alkoholijuomissa

Uhat Heikkoudet
• Alkoholinkulutuksen laskeva suunta Euroopassa
• Terveystrendejä	vaikea	ennakoida,	samoin	
poliittisia	agendoja

• Keskimäärin vaatimaton kannattavuus

• Säädöksiä	ei	harmonisoitu	edes	EU:ssa,	mikä	
johtaa	ns.	cross	border	-ongelmiin

• Markkinointirajoitukset	estävät	uusien	tuotteiden	
esilletuontia

• Alkoholi	aiheuttaa	myös	haittavaikutuksia
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Liite 1 
ALCOHOLIC DRINKS IN JAPAN  
 

1. EXECUTIVE SUMMARY 
 
The Japanese alcoholic drinks market experienced stagnation in 2017, as it continued to suffer from the trend 
towards “ienomi” (drinking at home) amongst budget-conscious consumers. In Japan, in order to stimulate the 
growth in a stagnant market, there have been attempts to reach new consumers; attempts to attract female and 
younger consumers have led to a focus on sweeter, lower alcohol products especially in RTD –segment. This has put 
more emphasis on qualities such as a lack of artificial ingredients and reduced carbohydrate content.  
 
Government efforts to increase female participation in the paid workforce are likely to increase the potential for 
innovation targeting women as new consumers, as women will have more disposable income and opportunities to be 
more social with work colleagues. 
 
Domestic manufacturers continued to dominate the Japanese alcoholic drinks market in 2017, with the most 
prominent non-Japanese multinationals failing to feature amongst the top 10 players by volume during the year. 
Japanese companies remained the dominant players across all alcoholic drinks categories. Indeed, the strength of 
domestic players was highlighted in some areas by the importance of the “Made in Japan” positioning, which was an 
increasingly notable feature of the emergent craft spirits segment, for example. 
 
The Japanese alcoholic drinks market is forecast to experience marginal growth over 2017-2022. However, the 
market’s performance and the precise character of its evolution will depend heavily on legislative, regulatory and 
fiscal developments over the course of the forecast period. Planned changes to taxation have the potential to bolster 
demand by lowering prices in certain areas, such as beer and sake.  
 
In December 2016, the government announced a provisional plan for the reformation of its liquor tax regime, to be 
implemented in three stages over a period of 10 years. The overall liquor tax levied on beer is to be standardised at 
JPY55 per 350ml, while the liquor tax on sake, wine, and RTDs will be standardised at JPY35 per 350ml. This 
provisional plan for the reformation of liquor taxes includes a relaxation of classification of beer products. In Japan, 
beer has traditionally been classified as a product with more than 67% malt content; however, under the new tax 
regime, this malt content requirement is set to be reduced to 50%. 
 
The government of Japan aims to progressively make changes to the liquor tax regime so as to encourage the 
development of new products by manufacturers, including microbreweries. Under the current beer classification, 
some craft beer brands and imported beers are required to label their products as happoshu due to the malt content 
being less than 67%, or because they include ingredients such as spices which disqualify them from being classified 
as beer. Moreover, if the proportion of malt in a product is more than 50%, beer tax is applied even though it is 
labelled as happoshu.  
  
In June 2017, the government made an amendment to liquor tax to restrain discounting by retailers and promote fair 
competition. This amendment newly introduced “Standards for fair trade of alcoholic drinks”, which requires that 
manufacturers, distributors, and retailers do not sell alcoholic drinks at prices below the gross cost of sales 
(including cost of sales and selling, general and administrative expenses) on a continuous basis without justifiable 
reason. By October 2020, the tax on beer will have been reduced from JPY77 to JPY70 per 350ml can, while the 
“new genre” tax will be increased to JPY37.80 per 350ml can.  
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The Liaison Council for Drinking came into effect in January 2008 and established voluntary standards for the 
advertising of alcoholic drinks. These voluntary standards establish certain rules regarding cautionary statements in 
alcohol advertisements and regulate font size for print media advertisements and the duration of cautionary 
statements for advertisements in the broadcast media such as television. It also sets benchmarks for the online 
advertising of alcohol. The standards also set norms with regard to the places that can be considered suitable for the 
outdoor advertising of alcoholic drinks and the type of programming and the times of day during which broadcast 
advertisements for alcoholic drinks can be aired.  
 
 

2. CATEGORY SUMMARY 
 
Spirits registers -1% volume decline to reach 1,005 million litres in 2017. Both imported and exported whiskies 
perform well during the year. The average spirits’ unit price is driven up by price rises in whiskies. White spirits 
followed the success of whisky in 2016 and 2017, following a downturn in its fortunes in the middle of the review 
period. Craft spirits is on the rise in the Japanese market, supported by demand for “Made in Japan” products. The 
craft development is prominent in whiskies and in spirits such as Japanese craft gin, although there is no clear 
definition of what makes a product craft. Generally, such alcoholic drinks, which are made with unique local 
ingredients or are micro-produced, perceived as craft. In 2017, gin saw many “Made in Japan” craft launches. 

 
Beer records total volume decline of 2%, down to 5.8 billion litres, in 2017. The amendment to liquor tax leads 
consumers to migrate from beer to RTDs. Weissbier/Weizen/Wheat Beer records 145% volume growth driven by 
intensive new product launches. Beer was hit by an amendment to liquor tax aimed at limiting retailer discounting, 
which led to a significant rise in prices. However, pockets of opportunity remained, especially in categories suited to 
home consumption and, particularly, drinking with meals. 
 
Non-alcoholic beer enjoyed growth in 2017, thanks largely to the launch of Kirin Zero ICHI by Kirin Brewery. 
 
Cider/perry is expected to register a 2% total volume forecast CAGR over the forecast period, to reach 1.8 
million litres by 2022 

 

RTDs/high-strength premixes records total volume growth of 9% in 2017 to reach sales of 1,134 million litres. 
RTDs/high-strength premixes, whiskies, cider/perry and craft beer all benefited from evolving demand trends in the 
market to some degree at the end of the review period. 
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3. DISTRIBUTION OF ALCOHOLIC BEVERAGES IN JAPAN 
 
Supermarkets and convenience stores both maintained trends of volume share growth in 2017, at the expense of 
food/drink/tobacco specialists and independent small grocers. The modern grocery formats are benefiting from the 
convenience they offer consumers with increasingly busy lifestyles, as well as the compatibility of purchasing 
alcoholic drinks for ienomi along with general household groceries.  
 
Supermarkets also benefit from competitive pricing, though the amendment to the liquor tax in 2017 aimed to limit 
aggressive discounting by retailers. Internet retailing remained limited and saw its share of overall alcoholic drinks 
volumes continue to decline in 2017, partly as a result of the poor performance of two of its key categories, wine and 
spirits 
 
Any off-trade or on-trade establishment in Japan can legally sell alcohol 24 hours per day as long as the premises is 
in possession of the appropriate alcoholic drinks license. Only sales of alcoholic drinks through vending machines 
are prohibited between 23.00hrs and 05.00hrs. Nevertheless, there are some vending machines which sell alcohol 24 
hours per day, provided that customers insert their identity cards, although these vending machines are very few and 
far between.  
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4. SPIRITS IN JAPAN - CATEGORY ANALYSIS  

 
Spirits registers -1% volume decline to reach 1,005 million litres in 2017. Both imported and exported whiskies 
perform well during the year. Other blended scotch whisky registers the fastest total volume growth, of 13%, in 
2017. The average spirits’ unit price is driven up by price rises in whiskies. Spirits are expected to see volumes 
stagnate over the forecast period, with sales of 998 million litres in 2022.  
 
Whiskies recorded year-on-year growth throughout the review period, thanks to a steady ongoing fashion for 
highballs in both off-trade and on-trade channels. The highball drinking style has been popular since around 2008, 
when it was stimulated by Suntory’s Japanese whisky brand, Kakubin. It has now extended to other types of whisky, 
including bourbon, scotch whiskies and other imported whiskies, with some bars also starting to offer whisky-based 
cocktails.  
 
In 2017, overall imported whiskies recorded good sales on the back of manufacturers’ intense promotion and 
insufficient production of domestic whiskies. As a result of an insufficient supply of Japanese whiskies, many 
domestic brands and imported brands saw prices increases to support investment in production facilities.  
 
Recently, the demand for alcoholic drinks to be enjoyed with meals has led to a consumer preference for carbonated, 
lighter alcohol beverages, which has spurred demand for highball-style drinks. In addition, some consumers perceive 
highballs as healthier alcoholic drinks compared to beers, as they can have a lower carbohydrate content. Beer 
consumers migrated to highballs, which are particularly popular amongst younger drinkers. Thanks to the impact of 
the highball trend, whiskies are expected to register growth over the forecast period, even though the largest 
category, Japanese whisky, is expected to continue to suffer from production issues. 
 
White spirits followed the success of whisky in 2016 and 2017, following a downturn in its fortunes in the middle 
of the review period. The fast production cycle of white spirits compared with whiskies, which require years of 
ageing, has enabled it to exploit the strong demand for highballs initially driven by the whiskies category.  
 
Craft spirits is on the rise in the Japanese market, supported by demand for “Made in Japan” products. The craft 
development is prominent in whiskies and in spirits such as Japanese craft gin, although there is no clear definition 
of what makes a product craft. Generally, alcoholic drinks made with unique local ingredients or micro-produced are 
perceived as craft. In 2017, gin saw many “Made in Japan” craft launches. Suntory spirits launched Roku (“Six” in 
Japanese, meaning it contains six Japanese botanicals), and Asahi launched Nikka Coffee Gin. The recipes of these 
gins follow the classic gins, in the use of juniper, for example, but also add local botanicals, such as yuzu, kabosu, 
sansho and sakuru, into the mix to bring a distinctive Japanese flavor and identity to the products to appeal both to 
domestic consumers and foreign tourists.  
 
In contrast to the positive performances of whiskies and white spirits, Japan’s local spirits continued to suffer in 
2017. 
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Shochu/soju, a traditional local spirit distilled from barley, rice or sweet potatoes, suffered declining volumes due to 
the ageing of its core consumer base. Many of the elderly consumers of shochu are reducing their alcohol intake for 
health reasons as they age, and this has contributed to the overall contraction of spirits in recent years 
 
While retail sales of shochu struggle, the popularity of Lemon Sour, a shochu cocktail with fresh lemon and 
carbonated bottled water, is boosting the spirit’s performance on-trade channels. Lemon Sour is a shochu cocktail 
served with cut fresh lemon and crushed ice, or frozen lemon, and strongly carbonated water, originally deriving 
from Izakaya, traditional bars for casual after-work drinking and dining. It was representative of economy cocktails 
in the 1980s, proving particularly popular amongst working, middle-aged salary men in the Tokyo area, but is now 
perceived as a relatively healthy, fresh carbonated cocktail with a sense of nostalgia. Lemon sour is now gaining 
popularity even amongst younger consumers, who increasingly tend to prefer strongly carbonated drinks with a 
lower alcohol content.  
 
Suntory Spirits extended its lead over second-placed, Takara Shuzo, in overall spirits in 2017. The promotion of 
the highball trend in relation to Suntory’s core whisky brands, Kakubin, Jim Beam, Torys Classic and Maker’s 
Mark, helped the company to increase its volume share during the year. As the leading name in the revival of the 
highball trend since around 2008, the company has continued to make efforts to improve and standardize the taste of 
highballs offered in on-trade outlets by distributing special highball training manuals and conducting seminars for 
bartenders in order to maintain consistently high-quality drinks for new consumers trying out highballs.  
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5. BEER IN JAPAN - CATEGORY ANALYSIS 
  
Beer records total volume decline of 2%, down to 5.8 billion litres, in 2017. The amendment to liquor tax leads 
consumers to migrate from beer to RTDs. Weissbier/Weizen/Wheat Beer records 145% volume growth driven by 
intensive new product launches. The overall beer price rises from June 2017 following the amendment to liquor tax. 
The leading players, Asahi Breweries and Kirin Brewery, maintain their positions during the year. Beer is expected 
to register a total volume CAGR of -1% over the forecast period, with sales falling to 5.4 billion litres in 2022.  
 
Japan’s beer market was impacted by two significant obstacles in 2017 – price increases due to an amendment to 
liquor tax and unusual weather, including record-breaking rain and low temperatures from summer to autumn when 
beer demand is traditionally highest. In June 2017, the government made an amendment to liquor tax to limit retailer 
discounting of alcoholic drinks. The amendment introduced “Standards for Fair Trading of Alcohol Beverages”, 
which prohibits manufacturers, distributors, and retailers to sell alcoholic drinks at prices below the gross cost of 
sales on a continuous basis without justifiable reason. This led to a rise in prices, which, in turn, drove consumers to 
rival alcoholic drinks, such as spirit-based RTDs.  
 
The craft beer market remains niche, estimated at less than 1% of total beer volumes (excluding non-alcoholic 
beer). Over the forecast period, beer is expected to continue its struggle to attract consumers back from economical 
RTD offering. 
 
Non-alcoholic beer enjoyed growth in 2017, thanks largely to the launch of Kirin Zero ICHI by Kirin Brewery. The 
company applied the Ichiban Shibori (first press) method developed by its core beer brand, Kirin Ichiban Shibori, in 
an effort to offer the authentic taste of real beer. 
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Asahi retained the lead in the Japanese beer market in 2017. Although its core beer brand, Asahi Super Dry, 
celebrated its 30-year anniversary in 2017, it saw sales continue to fall, having dropped below 100 million cases for 
the first time in 27 years in 2016. The brand was hit by the poor performance of kegs in on-trade channels due to 
record-breaking rain and low temperatures from summer to autumn.  
 
Kirin remained second in the beer market in 2017. Kirin initiated the renewal of its core beer brand, Kirin Ichiban 
Shibori, in September 2017, which helped to attract new consumers and boost sales in retail channels. Nonetheless, 
the brand witnessed declining volumes in the final year of the review period. Kirin also continued to focus on the 
development of craft beer as it looked to revitalise the market. From April 2017, the company started to distribute 
Tap Marché, a small-sized, space-saving craft beer dispenser, to on-trade channels in Tokyo and the surrounding 
area, with the aim of reaching 1,000 outlets. 
 
 
 

6. CIDERS / PERRIES IN JAPAN - CATEGORY ANALYSIS 
 
Cider/Perry records 3% total volume growth in 2017 to reach 1.7 million litres. The expansion of sweet and low-
alcoholic RTDs draws consumers away from cider/perry for ienomi occasions. On-trade sales grew faster than off-
trade sales in 2017. The category sees marginal growth in average unit price during the year.  
Cider/perry is expected to register a 2% total volume forecast CAGR over the forecast period, to reach 1.8 million 
litres by 2022.  
Nikka Whisky Distilling maintains its dominant position, with a 62% total volume share. 
Cider/perry recorded healthy total volume growth throughout the review period, though it slowed notably in 2017 
and the category remains niche in the Japanese market. Most cider products have a similar positioning to sparkling 
wine. The category is positioned as a naturally brewed sparkling alcoholic drink containing relatively few artificial 
ingredients to help fermentation and flavorings. These features help to attract female and young consumers, which 
comprise the category’s main consumer base. Such consumers seek fruity and natural alcoholic drinks with a low 
alcohol content, from 3% to 5%. 
  
Cider is also promoted as a local product, as apple producing areas are revitalised. Over the review period, the 
number of wineries and breweries producing cider from locally produced apples in Aomori, Nagano and Yamagata 
prefectures, the top three apple producing regions, increased. Cider produced in Japan is made from the Fuji or 
Kougyoku apple varieties, which are characterised by a high sugar content and provide a delicate and refreshing 
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taste. Locally produced cider has the potential to ride the developing craft trend in the Japanese market, following on 
from beer and spirits.  
 
Although cider/perry recorded healthy growth over the review period, thanks in part to its naturally healthy 
positioning relative to other alcoholic drinks, the growing popularity of RTDs is luring consumers away from the 
category. In terms of the ienomi drinking trend, consumers are being attracted to the wide variety of canned RTDs, 
ranging from low to high alcohol drinks, and including products such as highballs and high-fruit variants. Japanese 
consumers with busy lifestyles appreciate the convenience and diversity of the RTDs offer. In contrast, there is only 
a limited range of cider/perry products available in Japan. 
 
More than 70% of total cider/perry volumes in Japan is accounted for by domestic players. Nikka Whisky Distilling 
Co Ltd continued to dominate sales of cider/perry in 2017, alone accounting for a 62% total volume share 
 
 

7. READY-TO-DRINK (RTD) IN JAPAN - CATEGORY ANALYSIS 
 
RTDs, an increasingly prominent rival to beer, continued to expand strongly in 2017, as economy drinkers 
appreciated its high-alcohol offerings.  
 
In July 2017, Suntory introduced a new high-alcohol economy domestic lager under the Itadaki brand – meaning a 
top of the mountain in Japanese. The 7% new genre beer appeals to consumers who prefer high-alcohol spirit-based 
RTDs. High-alcohol beer has never been mainstream in Japan, but the popularity of high-alcohol RTDs has 
developed a potential consumer base for such products. Aware of the fact that Japanese consumers tend not to favor 
high-alcohol beer products because of their particular taste and flavor, Suntory designed Itadaki to be strongly 
carbonated with a high-malt/fermented content. During the forecast period, high-alcohol beers could help beer to 
regain consumers who have turned to high-alcohol spirit-based RTDs. 
 
RTDs/high-strength premixes records total volume growth of 9% in 2017 to reach sales of 1,134 million litres. 
Increased beer prices due to the liquor tax amendment support consumer migration to RTDs during the year. Spirit-
based RTDs records 9% total volume growth in 2017, thanks to intensive new product development. The average 
unit price remains stable in RTD/high-strength premixes.  
RTDs recorded strong year-on-year growth throughout the review period, while many other alcoholic drink 
categories struggled. The trend towards ienomi remains strong amongst consumers looking to save money, and 
economy-priced RTDs fit busy modern lifestyles and preferences for cocooning – RTDs are mostly consumed with 
meals as shokuchu-shu. Therefore, the popular flavours amongst RTDs are citrus-based, including lemon and 
grapefruit, which go well with meals as they are less sweet than other varieties.  
 
Japan’s RTDs market consists of four major variants within the spirit-based offer, each with its own distinct 
consumer base: high alcohol volume over 8%; low-alcohol volume less than 3%; highballs - whisky cocktail with 
carbonated water; and high fruit juice content RTDs. The high-alcohol volume and highball types tend to be 
consumed by male beer drinkers in their 30s to 50s. Low alcohol products are preferred by younger drinkers in their 
20s, as an entry into alcoholic drinks, and female consumers. High fruit juice content RTDs are preferred by 
consumers looking for a particular flavor, aged from their 20s to 40s, including female consumers.  
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Suntory Spirits Ltd maintains its leading position in RTDs/high-strength premixes with a 39% volume share. 
RTDs/high-strength premixes is expected to register a total volume CAGR of 9% over the forecast period, to reach 
sales of 1,705 million litres in 2022. The company’s core brand, -196C Strong Zero, which has an 8% ABV, is 
intended for more experienced drinkers and the taste is designed to match meals, with subtler, less intrusive fruit 
flavors, such as lemon and grapefruit. In 2017, the company continued to strengthen its highball RTD offer under its 
leading Japanese whisky brands, Kaku and Torys, and the bourbon brand, Jim Beam, and succeeded in attracting 
younger consumers and beer drinkers. The company also continued to invest in Horoyoi, lower alcoholic RTDs, to 
appeal to younger consumers.  
Kirin Brewery Co Ltd maintained second place in 2017, with its market-leading brand, Hyoketsu, performing 
particularly well. Hyoketsu saw record sales in 2017, bolstered by the launch of the Tabisuru Hyoketsu (Hyoketsu 
with travel). The new line extension uses unique cocktail flavours to target consumers in their 20s with a concept 
founded on their attitude towards experiences such as travel.  
Although Japan’s RTDs market is expanding strongly, the top two players jointly accounted for 68% of total 
volumes in 2017. While competition is expected to become more intense, the strength of these players presents a 
significant obstacle to new entrants. 
 
Explanations of words and/or terminology used in this report are as follows:  

 
Beer: Following an amendment to the Japanese alcohol tax system, effective from 1 April 2018, beer is defined as having a 
weight of malt extract exceeding 50% of the fermentable ingredients, and new ingredients such as fruits, spices, and herbs are 
allowed up to 5% of the weight of malt.  
Happoshu: an alcoholic beverage marketed as an alternative to beer. Since 1 April 2018, happoshu is defined as having less than 
50% of malt content.  
Ienomi: drinking at home rather than while eating out to reduce expenditure  
“New genre” beer/ “new generation” beer: an alcoholic beverage marketed as a beer alternative. Either uses malt alternatives, 
or a mix of happoshu and another type of alcohol. Classified under the Japanese alcohol tax system as other miscellaneous 
alcohol or liqueur, which enjoys a lower tax rate.  
Sake: a Japanese alcoholic beverage brewed from rice.  
Shochu: a Japanese distilled alcoholic beverage often made from sweet potatoes or wheat.  
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Shokuchu-shu: an alcoholic drink accompanying a meal.  
Umeshu: a Japanese liqueur made from steeping plum fruits (while still unripe and green) in alcohol (mostly shochu) and sugar.  
Highball: whisky mixed with soda, generally poured onto ice.  
Izakaya: Traditional bars for casual after-work drinking and dining  
Chu-hi: a derivation of highball mixing shochu, instead of whisky, with soda.  
GBO refers to Global Brand Owner, which is the ultimate owner of a brand.  
NBO refers to National Brand Owner, which is the company licensed to distribute a brand on behalf of a GBO. The NBO may be 
a subsidiary of a GBO or it may be a completely separate company. Share tables at both GBO and at NBO level are provided in 
the report. Reference to shares in the report analysis is at NBO level.  
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Alcohol drinks in China and Hong Kong- Market Overview 
 

China Market Overview 
 

Executive Summary 
 

Year 2014-2016 period for alcoholic drinks was negatively affected, due to the Chinese government’s earlier 
crackdown on gifting and personal spending, cooling economic growth, and falling demand for beer. 
However, year 2017 saw evident growth of recovery. Due to the prolonged summer, volume sales of beer, 
the largest category within alcoholic drinks in volume terms in China, suffered only marginal declines in 
2017, and this was compensated by continued volume growth in wine and spirits. Given the burgeoning 
middle class throughout the country, wine and spirits continued to witness steady growth in 2017, with 
development particularly strong in lower-tier cities. 

Average off-trade unit prices of most products, including beer, wine, cider/perry and spirits continued to 
increase in 2017 due to rising production costs, falling grape wine output, and growth in the premium 
segments. Increased labour and logistic costs, as well as falling consumer demand, led to lower unit price 
increases on beer. Average unit prices of wine increased in 2017 as grape wine production declined globally. 
Spirits continued to witness strong prices increases. The meteoric rise of average unit prices of other spirits 
(baijiu – a grain- based spirit) was buoyed by rapid volume growth in the premium and super premium 
segments. 

Leading manufacturers continued to increase their total volume sales more rapidly than other companies. 
Several factors contributed to this trend, with the most critical being sufficient capital investment. In a 
mature market, manufacturers must develop new strategies for growth. With better funding, leading 
companies, including China Resources Beer (Holdings) Co and Tsingtao Brewery Co, increased their merger 
and acquisition activities in order to gain share. Meanwhile, bolstered by large capital investments, it is 
easier for leading players to upgrade products and packaging and to expand their market presence 
nationally. 

After years of effort, on-trade channels, represented by bars and restaurants, are well developed and are 
becoming mature in China. However, driven by a desire to try more alcoholic drinks varieties and a wish to 
avoid higher prices, purchasers of many types of alcoholic drinks are migrating from on-trade to off-trade 
channels. On-trade sales growth was further impacted by a regulation issued by the Beijing Administration 
of Industry and Commerce (BAIC) in 2013 allowing customers to bring their own bottles. Another hurdle is 
outlet closure. For example, outdoor barbeques and hawker stalls (dapaidong), two major channels for beer, 
ae banned in many cities and provinces, due to air pollution and the potential threat to social stability. 

After years of development, most alcoholic drinks categories have already matured in China. Total volume 
sales of alcoholic drinks are set to grow slowly over the forecast period. With the improvement in health 
awareness among consumers, demand for alcoholic beverages is set to stabilize. Beer, the largest category in 
volume terms, is expected to register a negative total volume CAGR over the forecast period due to its 
shrinking consumer base. The more dynamic categories, including cider/perry and whiskies, play too small a 
role in the market to drive growth. 
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China is gradually changing its law to regulate the activities related to purchasing, selling and consuming, 
branding and marketing of alcohol products. There is limited amount of alcohol products to be advertised in 
the medium of television and broadcast media, also more severe punishment to drinking and driving. 

 

 

 

 

 

Taxation and duty levies on most alcoholic drinks categories remained the same in 2017 as in the previous 
year. Excise taxes on beer and rice wine are charged by volume, while those on wine and spirits are charged 
by value. Moreover, the excise taxes on baijiu are charged by both volume and value. The tariff for imported 
grape wine is expected to decrease, which will definitely attract an increasing number of wine importers and 
lead to fiercer competition between domestic wine producers. According China’s Finance Ministry, tariffs on 
whisky and brandy have dropped from 10% to 5% since 1 December, 2017. 

Given the increasing popularity of travelling abroad amongst the Chinese, it is much easier and more 
convenient for them to purchase duty-free products in international airports in China and foreign countries. 
Moreover, zero-tariff alcoholic drinks in duty-free stores at the airport, such as zero-tariff grape wine in 
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Hong Kong, China appeal to Chinese consumers. As a result, consumers are more likely to purchase 
premium alcoholic drinks, including premium local spirits, imported spirits and grape wines, in duty-free 
stores. 

Cross-border/private imports of alcoholic drinks are on the “dangerous” transported products list, which is 
strictly controlled by Chinese customs; however, in spite of the strict controls by the Chinese government, it 
is still possible to trade alcoholic drinks across borders or with private imports. 

Thanks to the increase in living standards and average household incomes, the tendencies of 
premiumisation and individualism in most consumer packaged goods categories are continuously 
strengthening. The alcoholic drinks market is no exception. It is likely to witness an increasing number of 
companies launching high-end products and special editions. For example, following the success of its WOW 
edition beer in 2016, Tsingtao Brewery Co introduced a special edition of its Tsingtao premium beer, Classic 
1903, called Tsingtao Shinya Shokudo. Similar to WOW, Shinya Shokudo is a popular Intellectual Property 
(IP) and has been adapted to TV series and movies in China. Over the forecast period, more breweries are 
anticipated to move their marketing campaigns away from a focus on beer to a broad engagement through 
games, manga, movies and TV series. 

 

 

Category Analysis 
 

1. Beer 
 

Beer records a slight decline in total volume sales to 45.5 billion litres in 2017. The demand for beer reaches 
saturation in 2017. In China, Weissbier/Weizen/wheat beer is the most dynamic category in 2017, with total 
volume sales growing by 33%. Off-trade average unit prices of beer increase by 5% in 2017. China Resources 
Beer (Holdings) Co Ltd continues to lead beer with a 26% total volume share in 2017. Beer is expected to 
record a marginally negative total volume CAGR over the forecast period to fall to 45.0 billion litres in 2022 

Total volume sales of beer fell in both 2016 and 2017, with 2017 being the fourth successive year of decline. 
This was due to a number of factors, including the dwindling population of beer drinkers and changes in 
consumer lifestyles such as increased consumption of alternative alcoholic drinks. 

Since 2015, the beer industry has struggled with overcapacity and an inability to deliver value to 
shareholders. The problem is likely to worsen given the declining beer volume sales in 2016 and 2017. On 
the one hand, rising production and sales costs are placing pressure on prices. On the other hand, beer 
consumers in China are growing more sophisticated and demanding, along with ongoing urbanisation and 
the expansion of modern retail outlets which carry higher- end products. They are earning higher salaries 
and are willing to spend more on purchasing high-quality goods. 
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2. Cider/Perry 
 

Cider/perry records total volume growth of 17% in 2017 to reach 94,872 litres. It also remains a niche, with 
female consumers driving growth in 2017. Off-trade average unit prices of cider/perry increase by 4% in 
2017. In China, Carlsberg Brewery Guangdong leads cider/perry with a total volume share of 27% in 2017. 
This category is expected to record a total volume CAGR of 14% over the forecast period to reach 181,319 
litres in 2022. 

In 2017, cider/perry recorded stronger total volume growth than the average of the review period. This can 
be explained by the growing number of imported brands which continued to contribute to consumer 
awareness. The boom in internet retailing in China provides a perfect platform for small or unknown brands 
to approach consumers in a cost efficient way. A number of international brands such as Savanna Cider from 
South Africa, Moa Cider and Zeffer Cider from New Zealand entered China in 2017, following the brands 
which have already gained footholds in the market such as Somersby and Strongbow. New brands are 
expected to appear over the forecast period, given the immature nature of the category. 

The key consumers of cider/perry are mainly women and students, especially women, who appreciate the 
refreshing flavour and healthy concept. The low alcohol content and fruity  flavours not only make 
cider/perry a wonderful choice for daytime drinking with food, it is also easier to drink for those who do not 
drink regularly. In addition, compared with RTDs, cider/perry is less sweet, and considered much healthier 
with full natural ingredients and less artificial colourings and flavours, which are all highly valued selling 
points for females. 

 

 

 

 

3. RTDs/high-strength premixes 
 

RTDs/high-strength premixes records a total volume decline of 12% in 2017 as sales fall to 90 million litres, 
and it continues to suffer from declining consumer interest after the over-marketing strategies of 2012-
2015.  Spirit-based RTDs remains the only available product type in 2017 . The average unit prices of 
RTDs/high-strength premixes decline by 2% in 2017. Shanghai Bacchus Liquor Co remains the leading player 
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in RTDs/high-strength premixes with a 78% total volume share in 2017 . As forecast, RTD/high-premixes is 
expected to register a total volume CAGR of 8% over the forecast period, generating sales of 132 million 
litres in 2022  

 

 

 
 

3. Spirits 
 

Spirits records total volume growth of 1% to reach 5.8 billion litres in 2017. The premiumisation trend and 
increased consumption continue to drive growth in both local and international spirits in 2017. Single malt 
scotch whisky records the strongest total volume growth of 26% in 2017. And in 2017, total average unit 
prices of spirits increase by 11% . Local player Niulanshan Distillery Co retains its leading place with a 6% 
total volume share in 2017. Finally spirits is expected to record a total volume CAGR of 1% over the forecast 
period to reach 6.0 billion litres in 2022. 
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Hong Kong market overview 
 

Executive Summary 
 

With more people reaching the legal age for consuming alcoholic drinks and consumers’ increasing 
disposable incomes in Hong Kong, the alcoholic drinks market performed well in 2017, registering both on-
trade and off-trade volume growth. Since the much-hailed 2008 tax exemption on all alcoholic drinks except 
for spirits, Hong Kong has become one of the world’s biggest wine trading centres, and the economy has 
benefited in a number of ways. Wine and spirits posted significant growth 2017 due to changes in 
consumers’ tastes and the move towards premiumisation. Beer and cider/perry also recorded healthy 
growth because of the wide choice and successfully attracting young drinkers. This can be seen from the 
shelves full of cider/perry brands in supermarkets and the rapid growth of craft beer. 

Young adults are expected to remain a key target audience for manufacturers as they look to expand sales 
of alcoholic drinks in Hong Kong. 

All categories except RTDs/high-strength premixes are expected to grow steadily in the forecast period, due 
to consumers’ changing lifestyles, coupled with their growing preference for high-quality beverages. It is 
expected that manufacturers will put more resources into product development and marketing promotions, 
whilst distributors and on-trade operators will import more brands of alcoholic drinks, which will be 
welcomed by young adults. 

Craft beer continued to be a highlight in the beer category in 2017. The thirst for craft beer in Hong Kong 
has increased exponentially over the years to reach its current strong position. The craftmanship and wide 
variety of styles and flavours are the key selling points of craft beer. The consumer preference for 
international alcoholic drinks brands has remained stable, due to their consistency, taste, branding, image 
and wide product distribution in Hong Kong. 

Due to the premiumisation trend, distributors of alcoholic drinks and on-trade operators will import a 
greater variety of good-quality beverages from overseas to provide more choice for consumers, because the 
perception of international brands is usually better than of local brands. Consumers are increasingly willing 
to spend more on quality alcoholic drinks imported from abroad. In addition, international players have 
more resources to engage in frequent  promotional and marketing campaigns, which are main drivers of 
growth. 

On-trade volume sales remained higher than off-trade sales in overall alcoholic drinks in 2017, as consumers 
drink more outside of the home. 

Over the forecast period, alcoholic drinks is expected to continue to display stable growth in total volume 
terms. Economic conditions are expected to be more stable over the forecast period. Given this, consumers 
are likely to continue their current lifestyles and will spend more on premium food and drinks. 
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Globally, cider showed huge growth in the review period, driven by premiumisation and the introduction of 
fruit-flavoured ciders. Although the sales generated by cider/perry are still not significant compared with 
other alcoholic drinks categories in Hong Kong, and the impact of the category is still marginal at the 
moment, a bright future is expected, with long-term growth. This is because more and more cider brands 
are entering Hong Kong, as it is easy to drink and appeals to women and those new to alcoholic drinks. 
Continuous innovation in styles, flavours and packaging will maintain consumers’ attention and curiosity in 
this category. For this reason, importers and distributors are likely to introduce more cider/perry products 
with innovative flavours in local supermarket chains. They are also likely to spend more on marketing to 
help support growth. 

The flavoured beer trend was on the rise in recent years, and it is expected to see a bigger role, with more 
flavours starting to appear in the category in the Asian market, including Hong Kong. Besides flavoured beer, 
craft breweries also offer consumers the option to add flavour to their drinks. The rise in flavoured beer is 
going hand-in-hand with the explosive growth of craft beer. Innovation and a wider variety of beer options, 
including added flavours, could definitely help to retain the patronage of beer drinkers and appeal to 
millennials and women. The trend is expected to attract more brands to compete for share, although 
traditional unflavoured beer will still dominate beer in the near future. 
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Category Analysis 
 

1. Beer in Summary 
 

Beer increases by 2% in total volume terms in 2017, to reach 169 million litres. Imported lager maintains 
higher total volume sales than domestic lager in 2017. Domestic economy lager is the most dynamic 
category in 2017, with total volume growth of 2%. The average unit price rises by 1% in current terms in 
2017. San Miguel Brewery Hong Kong continues to lead beer in 2017, with a total volume share of 30%. 
Over the forecast period, beer is projected to increase by a total volume CAGR of 2%, to reach 184 million 
litres in 2022 
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2. Cider- Summary 
 

Cider/perry increases by 2% in total volume terms in 2017, to reach 528,000 litres. Demand for cider/perry 
is increasing, and more new flavours are introduced. The average unit price rises by 2% in current terms in 
2017. Carlsberg Brewery Hong Kong leads cider/perry in 2017, with a total volume share of 64%. Cider/perry 
is expected to increase by a total volume CAGR of 2% over the forecast period, to reach 577,000 litres in 
2022 

Cider/perry saw slightly faster total volume growth in 2017 than in 2016. Cider is becoming a mainstay 
beverage offered by bars/pubs, and also has a growing presence in supermarkets. With aggressive 
advertising and new product launches, cider/perry is becoming more popular both on-trade and off-trade. 
For example, Somersby, the leading brand, has strong in-store promotions in retail outlets throughout the 
year and is also highly promoted in bars/pubs. 

Cider/perry is expected to see slightly faster growth in total volume terms over the forecast period than 
seen in the review period. Growth is expected to remain relatively stable due to competition from other 
alcoholic drinks, such as beer, which has a lower average unit price. However, growth is still projected, 
driven by the efforts of brand owners. More new brands are likely to enter the market over the forecast 
period, and aggressive marketing activities are expected, to generate awareness. 

 

 

 

3. RTDs/high-strength premixes-Summary 
 

RTDs/high-strength premixes sees a total volume decline of 1% in 2017, to 323,000 litres. Spirit-based RTDs 
accounts for 91% of total volume sales in 2017. The average unit price increases by 2% in current terms in 
2017. In Hong Kong, Eugina leads RTDs/high-strength premixes in 2017, with a total volume share of 34%. 
RTDs/high-strength premixes is expected to see a negative total volume CAGR of 1% over the forecast 
period, falling to 307,000 litres in 2022. 

As in the review period, demand for RTDs/high-strength premixes continued to decline in 2017, due to 
falling popularity amongst consumers. This was mainly due to limited distribution of such products, a lack of 
advertising and strong competition from other alcoholic drinks. There are only a few brands available in the 
market, which means the product range is narrow and does not attract much attention. 
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4. Spirits- Summary 
  

Spirits increases by 2% in total volume terms in 2017, to reach 5.3 million litres. Japanese whisky gains 
popularity in spirits in Hong Kong. Among all whisky products, single malt Scotch whisky is the most dynamic 
category in 2017, with total volume growth of 5%. The average unit price rises by 3% in current terms in 
2017. Pernod Ricard Hong Kong leads spirits in 2017, with a total volume share of 43%. Spirits is predicted to 
increase by a total volume CAGR of 3% over the forecast period, to reach 6.0 million litres in 2022. 

The total volume growth in spirits in 2017 was similar to the review period CAGR. The strong performance of 
whiskies contributed to growth, with single malt Scotch whisky seeing the most dynamic performance, as it 
demonstrates luxury and status. This category therefore benefited from the move towards more premium 
spirits. Other blended Scotch whisky also saw growth in 2017, driven by a strong off-trade increase. The 
category covers a wide spectrum of prices and taste profiles, which can be used in various cocktails. The 
cocktail culture appeals to young consumers, driving growth in other blended Scotch whisky. 

Spirits is expected to see slightly stronger growth over the forecast period, driven by whiskies and white 
spirits, due to their extensive distribution networks and aggressive marketing promotions. Although brandy 
is likely to continue to suffer due to anti-corruption measures by the Chinese government, the significant 
growth predicted in single malt Scotch whisky, Japanese spirits and vodka should be able to offset this and 
lead to steady total volume growth. Premiumisation is expected to lead to continued growth in this 
category, especially amongst higher-income consumers. 
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