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• Ympäristö- ja vastuullisuusteemojen johtava 
asiantuntija Elintarviketeollisuusliitossa

• Elintarviketeollisuuteen liittyvien ympäristö- ja muiden 
vastuullisuusteemojen seuranta sekä niihin 
vaikuttaminen kansallisesti ja EU-tasolla

• Energia- ja materiaalitehokkuus osana mm. 
elintarvikealan ilmasto- ja kiertotalousagendaa, alan 
jätelainsäädäntöä, prosessitehokkuuden kehittämistä 
sekä hävikin hallintaa

• Energiatehokkuussopimuskausien 2008-16 sekä 2017-
2025 valmistelu ja koordinointi

• Elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumuksen 
valmistelu ja toimeenpano

Äänessä tänään:
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• ETL:n visio: Suomi on kilpailukykyinen toimintaympäristö 
elintarviketeollisuuden innovatiiviselle kasvulle.

• ETL on luotettu ja asiantunteva vaikuttaja, 
joka vahvistaa jäsenyritystensä liiketoiminnan edellytyksiä:

• Työehtosopimus- ja palkkaratkaisut tukevat 
yritysten toimintaa, vallitsee työrauha.     

• Lainsäädäntö ja viranomaistulkinnat huomioivat 
elintarviketeollisuuden näkökulmat, toimintaympäristö 
tukee yritystoiminnan tehokkuutta, uudistumista ja vastuullisuutta.

Maukasta laatua vastuullisesti
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• Jäsenyrityksiä 270

• Yhteistyösopimusten kautta 
toiminnan piirissä 600 yritystä.

• Toiminta kattaa lähes kokonaan 
elintarviketeollisuuden 
tuotannon Suomessa.

ETL:n jäsenyritykset edustavat 
elintarviketeollisuuden 
kaikkia toimialoja

27.5.2020
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• Alkoholijuomateollisuusyhdistys
• Kahvi- ja paahtimoyhdistys 
• Kalateollisuusyhdistys 
• Kasvisteollisuusyhdistys 
• Kauppamallastamojen Yhdistys 
• Kauppamyllyjen Yhdistys 
• Lastenruokayhdistys 
• Leipomoyhdistys
• Luonnontuoteteollisuusyhdistys 
• Makeis- ja keksiteollisuusyhdistys 
• Mausteyhdistys 
• Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusyhdistys

• Rehuteollisuusyhdistys 
• Suomen liha- ja siipikarjateollisuusyhdistys 
• Suomen Meijeriyhdistys 
• Suomen Öljykasvituoteyhdistys 
• Tärkkelysteollisuusyhdistys 
• Valmisruokateollisuusyhdistys 

Yhteistyötä toimialayhdistyksissä ja toimikunnissa
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• Lisäksi eri asiakokonaisuuksiin erikoistuneet toimikunnat, mm. ympäristötoimikunta 



Ruokien ja juomien valmistus tarjoaa 
työpaikan 38 000 suomalaiselle
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Lähde: Tilastokeskuksen ennakkotiedot 2017 ja työvoimatutkimus
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Teurastus, lihanjalostus

Meijerituotteet, jäätelö

Juomien valmistus

Leipomotuotteet, makaroni yms.

Eläinten ruoat

Kasvikset, hedelmät

Myllytuotteet, tärkkelys

Kalatuotteet

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

Osuus työntekijöistä %

Osuus liikevaihdosta %

Elintarviketeollisuuden 
liikevaihto on 11,1 mrd. €
Tilastokeskus, 2018 



Toimialayhdistykset 2019
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Energia- ja materiaalitehokkuus 
osana alan vastuullisuusagendaa
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Kansallisessa hallitusohjelmassa runsaasti elintarvikealaa koskevia kirjauksia 
ilmastoon, energiaan sekä materiaalitehokkuuteen ja kiertotalouteen liittyen
• Tavoite hiilineutraalista Suomesta vuoteen 2035 mennessä

• Reilulla siirtymällä kohti hiilineutraalia Suomea – tiekartta 
hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi 

• Kestävän verotuksen tiekartta
• Kansallinen ilmastoruokaohjelma
• Maankäyttösektorin ilmasto-ohjelma
• Hiili- ja ympäristöjalanjälkiä koskeva selvitys 
• Kiertotalouden edistämisohjelma
• Ruokahävikin vähentämisen tiekartta

EU:n vihreän kehityksen ohjelma (Green Deal)
• Ilmasto- ja energiatavoitteet
• Kiertotalousohjelma ja muut materiaalitehokkuutta edistävät aloitteet

Toimintaympäristö kova kirittäjä
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Energiatehokkuudesta
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• Energiatehokkuussopimuksilla pitkä historia
• Nykymuodossaan vuodesta 2008 lähtien
• Menossa toinen sopimuskausi 2017-2025

• Taustalla EU:n energiatehokkuusdirektiivi ja siitä johdetut kansalliset velvoitteet
• Direktiivi mahdollistaa sääntelyn ohella myös tietyt vapaaehtoiset toimet
• Suomessa hyödynnetty tätä mahdollisuutta onnistuneesti

• Elintarviketeollisuuden sopimus osa suurempaa kokonaisuutta
• Elinkeinoelämän sopimusten taustatahoina TEM, EK sekä toimialakohtaiset järjestöt
• Oma sopimuksensa myös kunnille, kaupungeille ja kuntayhtymille

• Liittyneiden energiankäyttö kattaa lähes 60 % Suomen kokonaisenergiankäytöstä 
• Tavoitteisiin on sitoutunut yli 550 yritystä ja niiden reilut 6 000 toimipaikkaa ja noin 100 kuntaa ja 

kuntayhtymää. 

Mikä energiatehokkuussopimus?
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• Hyödyt yrityksille
• Energiatehokkuuden systemaattinen tarkastelu ja kehittäminen osaksi yrityksen 

toimintaa ja suunnittelua
• Energiatehokkuustoimilla saavutettavat kustannussäästöt
• Tulevien velvoitteiden ennakointi
• Vapaaehtoisuus vaihtoehtona lainsäädännölle
• Tapauskohtainen tuki energiatehokkuusinvestoinneille
• Osallistuminen ilmastotalkoisiin
• Vahvistaa yrityksen vastuullisuuskuvaa

• Energiatehokkuussopimukseen liittyvä yritys toteuttaa toimia omista lähtökohdistaan ja 
sitoutuu tekemään parhaansa tavoitteen saavuttamiseksi.

Mikä energiatehokkuussopimus?

27.5.2020
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• Liittyminen
• Liittymisasiakirjat ja -ohjeet sopimussivustolta (ks. lisätietodia)
• Liittyminen maksutonta
• Sopimus ei ole sanktioitu, pl. tukien takaisinmaksuperusteet

• Liittyvä yritys asettaa ohjeellisen energiamääräisen (MWh) tehostamistavoitteen kaudelle 2017–2025
• Tehostamistavoite vuodelle 2025 vastaa 7,5 % yrityksen energiankäytöstä
• Tavoitevuonna 2025 energiankäytön ei edellytetä olevan sopimukseen liittymistilannetta alempi
• Yritys sisällyttää energiatehokkuuden jatkuvan parantamisen osaksi käytössä olevia tai käyttöön 

otettavia johtamisjärjestelmiä tai toimintasuunnitelmia.
• Raportointi Motivan järjestelmään → Oy Suomi Ab:n summatiedot Euroopan komissiolle

• Maksuton energiatehokkuusneuvonta sopimukseen liittyneille
• Toteutus ETL:n ja Motivan yhteistyönä (ks. lisätietodia)

Miten mukaan?
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14

Anna Vainikainen



• Tällä hetkellä liittyneitä yrityksiä 36 kpl ja 
noin 90 toimipaikkaa

• Vuosilta 2017-18 raportoituja 
energiatehokkuuden toimenpiteitä yhteensä 
213 kpl

• Saavutettu energiansäästö 73 GWH/a

• Saavutetut kustannussäästöt 5,4 M€

• Tehdyt energiatehokkuusinvestoinnit 9,5 M€

Elintarviketeollisuuden sopimustoiminnan tuloksia

27.5.2020

15

Anna Vainikainen

www.sopimustulokset.fi

http://www.sopimustulokset.fi/


Elintarviketeollisuuden sopimustoiminnan tuloksia
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Elintarviketeollisuuden sopimustoiminnan tuloksia
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http://www.sopimustulokset.fi/


Lisätietoa: Energiatuet yrityksen energiatehokkuus-
toimissa 2020

27.5.2020 18Lähde: Energiatehokkuusneuvonta apunasi -webinaari 26.5.2020

Energiakatselmus tai teollisuudessa 
katselmuksen 1. vaihe 2. Vaihe 

Täydentävät analyysit

Muut selvitykset
Ei tukea

Motivan-mallin mukaiset 
energiakatselmukset, 

tuki pk-yrityksille 40 tai 50 %

Tavanomainen 
energiatehokkuusinvestointi

Tuki ETS-yrityksille 20 %            Kaikille max 40%Tuki pk-yrityksille 40 tai 50 %

Uusiutuvan energian 
investointi

Tuki 10-30 %

Energiatehokkuushanke 
ESCO -palveluna

Tuki 15 % (ETS yrityksille 25 % )

www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/energiatuki

Energiakatselmuk-
sen toimenpide-

ehdotus

Esiselvitys ja –
suunnitelma tai 
katselmuksen 

2.vaihe 

Toteutuspäätös

Rahoitusmahdollisuudet 
(oma rahoitus  ja / tai ESCO-

palvelusopimus)
Investointitukien hakeminen

Toteutus

Säästöjen 
varmistaminen, 

säädöt, 
seuranta

Uusi 
teknologia

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/energiatuki
http://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/energiatuki


• Elintarviketeollisuuden vastaus hallitusohjelman tavoitteeseen hiilineutraalista Suomesta
• Kuvaa ilmastotoimien nykytilaa sekä keinoja edistää vähähiilistä ruoantuotantoa kohti vuotta 2035
• Pääasiallisena tarkastelun kohteena elintarviketeollisuuden suorat ilmastopäästöt
• Keskeistä myös arvoketjussa tapahtuvan ilmastotyön edistäminen

• Vähähiilisyyden tiekartta valmistuu kesäkuun aikana
• Lähtölaukaus pitkäjänteiselle prosessille ilmastotyön vauhdittamiseksi
• Tietotason parantaminen sekä tietämyksen lisääminen

• Vastaavat tiekartat laaditaan myös elintarvikeketjun muissa osissa
• Suunnitteilla yhteinen tilaisuus alkusyksyyn

• Työ- ja elinkeinoministeriön tiekarttasivut
• https://tem.fi/tiekartat

Kurkistus tulevaan: Elintarviketeollisuuden tiekartta 
vähähiilisyyteen

27.5.2020
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Elintarvikealan
materiaalitehokkuuden sitoumus

2019-2021 

Kohti resurssiviisasta toiminnan kehittämistä



• Kasvava kiinnostus alan ympäristövaikutuksiin
• Ruoantuotannon ja –kulutuksen ilmastovaikutukset
• Kiertotalous ja biotalous elintarviketeollisuudessa
• Elintarvikejäte ja ruokahävikki: mm. hävikkilakialoite sekä jätedirektiivin ja –lain uudistus
• Pakkaukset: Laajentuneet pakkausten tuottajavastuun kierrätys- ja muut velvoitteet
• Vastuullinen toimitusketju
• …

→ Tarve lisätä ymmärrystä ja tietoisuutta elintarvikealan ympäristövastuusta, sen 
moninaisuudesta, mahdollisuuksista – sekä myös siihen liittyvistä rajoitteista ja 
edellytyksistä

Materiaalitehokkuus ja elintarvikeala | taustat

27.5.202021



• Materiaalitehokkuuden kautta kiinni 
keskeisiin teemoihin
• UK:n Courtauld Commitment
• UK:n malliin perustuva 

selvitystyö (ETL & PTY)
• Elintarviketeollisuuden tiekartta 

materiaalitehokkuuteen 
(luonnos)

• Vuosittaisen 
elintarviketeollisuuden 
ympäristövastuun raportin 
alasajo
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Materiaalitehokkuus ja elintarvikeala | taustat
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Taustalla Kansallinen materiaalitehokkuusohjelma 2017
• Mahdollisuuteen tarttuminen: materiaalitehokkuuden edistäminen elinkeinoelämän omaehtoisin

toimin
• Sitoumuksen kautta joustava pilotointi ja ennakointi

Opit ja kokemukset Energiatehokkuussopimuksesta
• Virallinen ja tunnistettu konsepti
• Toimiva tiedonvaihto- ja sparrausareena hallinnon ja elinkeinon välillä
• Yrityskohtaisten keinojen toimivuuden osoittaminen
• Kannustimet ja tuki työn tekemiseen yrityksissä
• Uskottava sidosryhmille

23

Elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumus
- Mitä ja miksi?
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Esittäjä
Esityksen muistiinpanot




• Elintarvikealalla sekä pakkausarvoketjussa 
tehdyn materiaalitehokkuustyön 
näkyväksi tekeminen, tiedon jakaminen, 
yhteistyön lisääminen sekä lisätoimien 
kirittäminen

• Yrityslähtöisten ratkaisujen ja käytäntöjen 
kehittäminen osaksi ohjauskeinoja

• Ennakoivuus, todennettavuus ja 
uskottavuus
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Elintarvikeala laatinut sitoumuksen ensimmäisenä Suomessa
• 1. sitoumuskausi kattaa vuodet 2019-2021
• Sitoumusosapuolina Elintarviketeollisuusliitto, Päivittäistavarakauppa, Suomen 

Pakkausyhdistys, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä maa- ja 
metsätalousministeriö

• Lisäksi Motiva Oy:n tehtävänä sitoumuksen hallinnointi, koordinointi ja 
kehittäminen

• Sitoumus on kokeiluluonteinen – tavoitteena oppia käytännön kautta
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- Mitä ja miksi?
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Sitoumuksen päätavoitteina

1. Materiaalitehokkuudella parempaa kannattavuutta ja kestävyyttä
2. Tietoisuus materiaalitehokkuuden mahdollisuuksista ja keinoista lisääntyy elintarvikeketjussa sekä 

kuluttajien keskuudessa

Alatavoitteina toimialatasolla

1. Jätteiden kierrätysasteen lisääminen elintarviketeollisuudessa ja päivittäistavarakaupassa

2. Elintarvikejätteen ja ruokahävikin vähentäminen elintarviketeollisuudessa ja 
päivittäistavarakaupassa

• Lisäksi kattavuustavoitteet ETL:n, PTY:n ja SPY:n jäsenistöä koskien

26
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Sitoumus alan ilmastotyötä ja kiertotaloutta konkretisoimassa - laaja 
näkökulma materiaalitehokkuuteen yritystasolla ja arvoketjussa
• Materiaalitehokkuudella parempaa kannattavuutta ja kestävyyttä
• Tietoisuuden lisääminen materiaalitehokkuuden parantamisesta 

elintarvikeketjun toimijoiden ja kuluttajien keskuudessa

Tarkastelussa yrityksen oma toiminta sekä yhteistyö arvoketjussa
• Raaka-aineiden sekä muiden tuotantopanosten hankinta, käyttö ja 

jatkohyödyntäminen; tuote- ja palvelusuunnittelu; pakkausten 
materiaalitehokkuus; sivuvirrat; elintarvikejäte ja -hävikki; henkilöstön koulutus…
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Elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumus
- Mitä hyötyä yrityksille?
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Liittyessään sitoumukseen yritys sitoutuu edistämään toimialan tavoitteita 
konkreettisin toimin 
• Yritys määrittelee toimilleen omat määrälliset ja laadulliset tavoitteensa 
• Toimenpiteiden raportointi kolmannen osapuolen (Motiva HelpDesk) 

todentamana
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• Sitoumus julkistettiin 8.2.2019
• Sitoumuksen markkinointi ja jäsenten rekrytointi

• Sitoumusosapuolista koostuva ohjausryhmä
• Lisäksi taustaryhminä ETL-PTY-SPY -jäsenyritykset ja ETL:n oma työryhmä
• Motiva mukana ns. kolmantena osapuolena
• Toimeenpanon seuranta ja vauhdittaminen sekä raportoinnin ja seurannan 

kehittäminen

• Linkitys YK:n Kestävän kehityksen tavoitteisiin
• Sitoumuksella oma alasivusto kansallisella Sitoumus2050-sivustolla
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Sitoumuksen toimeenpano
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• Sitoumuksen tiimoilta käynnissä olevia toimialatason toimia
• Elintarvikejätteen ja ruokahävikin kansallinen seuranta- ja raportointivelvoite (Luken tutkimushanke)
• Yhteistyö Package Heroes -hankkeen kanssa
• Kierrätyksen edistäminen elintarviketeollisuudessa (Ecobio)
• MMM:n ja YM:n valtakunnallinen biojätteen vähentämiskampanja
• Ruokalahjoitukset ja toimintamallien kehittäminen: Yhteinen Pöytä -konseptin monistaminen (Sitra)

• Tulossa ja pohdinnassa
• Kansallisen muovitiekartan tavoitteet: Muovipakkauksiin liittyvät toimet
• Eräitä muovituotteita koskeva ns. SUP-direktiivi ja kulutuksen vähentämistoimet
• Linkki elintarvikeketjun toimijoiden vähähiilisyyden tiekarttatyöhön
• Sitoumuksen laajentamismahdollisuudet elintarvikeketjussa

30

Sitoumuksen toimeenpano
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Valmistelu ja seuranta sitoumusosapuolten työryhmässä
• Lisäksi ETL-PTY-SPY –jäsenyritysten taustaryhmä
• Suora kanava vaikuttaa ja kehittää sitoumusta
• Yrityslähtöisyys

Prosessissa havaittua ja opittua
• Eri osapuolten näkemysten ja tavoitteiden yhteen saattaminen
• Uskallus lähteä mukaan rakentamaan ja kokeilemaan uutta
• Ymmärrys toimialasta ja siihen liittyvistä materiaalitehokkuuden näkökohdista lisääntyi jo 

tässä vaiheessa
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Hyötyä valmisteluprosessista lähtien
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Auttaa tunnistamaan ja toteuttamaan toimenpiteitä materiaalitehokkuuden 
parantamiseksi omassa toiminnassa sekä yhteistyössä arvoketjun kanssa.

Lisää ymmärrystä ja tietoisuutta alan materiaalitehokkuustyöstä, sen 
moninaisuudesta ja mahdollisuuksista. 

Sitoumukseen liittymällä osoittaa tekevänsä systemaattista työtä 
materiaalitehokkuuden parantamiseksi ja saa näkyvyyttä vastuullisuustyölleen

Materiaalitehokkuus parantaa kannattavuutta. Usein on helpompi saada aikaan 
kustannussäästöjä kuin lisämyyntiä.  

Sitoumukseen liittyneet yritykset muodostavat edelläkävijäverkoston. Sitoumus 
tarjoaa liittyneille mahdollisuuden tiedon jakamiseen, sekä uusien ratkaisujen ja 
toimintatapojen kehittämiseen yhteistyössä koko ketjun kanssa. 

Yhteenveto – Sitoumuksen hyötyjä yrityksille

27.5.2020
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Energiatehokkuussopimus
• Energiatehokkuussopimus, liittymisasiakirjat ja muuta tietoa: https://energiatehokkuussopimukset2017-

2025.fi/
• Elintarviketeollisuudessa raportoituja energiatehokkuustoimenpiteitä: https://www.sopimustulokset.fi/wp-

content/uploads/2019/09/Toimenpidelista-Elintarviketeollisuus-2017-2018.pdf
• Elintarviketeollisuuden ja muiden sopimusalojen tulokset: www.sopimustulokset.fi
• Motivassa Erja Saarivirta: https://www.motiva.fi/motiva/motivan_henkilosto?i=111
• ETL:ssa Anna Vainikainen (yhteystiedot esityksen lopussa)

Elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumus
• Yleisesite: https://www.motiva.fi/files/15623/Matsitesite_nettiversio.pdf
• https://www.motiva.fi/ratkaisut/materiaalitehokkuus/materiaalitehokkuuden_sitoumukset/elintarvikealan_sitou

mus
• Motivassa sitoumuksen HelpDesk: matsit.helpdesk@motiva.fi
• ETL:ssa Anna Vainikainen (yhteystiedot esityksen lopussa)

Haluatko tietää lisää?

27.5.2020
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mailto:matsit.helpdesk@motiva.fi


Kiitos!
Anna Vainikainen

050 583 0478
anna.vainikainen@etl.fi
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