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KOKO RUOKAKETJU JOUTUU 
SOPEUTUMAAN KORKEAMPIIN 
KUSTANNUKSIIN 
– MAATILOJEN KRIISI EI HELLITÄ

27.9.2022 Maa- ja elintarviketalouden suhdanne-ennuste, syksy 2022 



VENÄJÄN HYÖKKÄYS UKRAINAAN NOSTANUT 
TUOTANTOPANOSTEN HINTOJA

• Energia ja lannoitteet näkyvästi esillä

• Euroopassa lannoitetehtaita suljettu ja 
tuotantoa supistettu

• Lannoitevirrat Venäjältä ovat 
tyrehtyneet

• Maakaasun hinta tippunut voimakkaasti syys-
ja lokakuun aikana

• Yritykset joutuvat sopeutumaan ja löytämään 
uusia reittejä raaka-aineille

27.9.2022 Maa- ja elintarviketalouden suhdanne-ennuste, syksy 2022 



RUUAN HINTA NOUSSUT MAAILMANLAAJUISESTI, MUTTA SUUNTA 
ALASPÄIN



MAATALOUDEN TUOTTAJAHINNAT
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MAATILOJEN RAKENNEMUUTOS ETENEE, 
MAATALOUDEN YRITTÄJÄTULO SUOMESSA HEIKKO

• Maatalouden markkinatulot kasvavat 

tuottajahintojen nousun myötä

• Tuotantopanosten kustannukset ja muut 

kulut kasvavat lähes miljardilla eurolla

• Kriisitukipaketti nostaa yrittäjätuloa tänä 

vuonna, mutta sen reaalista arvoa 

heikentää nopea inflaatiovauhti 



MARKKINAT REAGOIVAT VIIVEELLÄ KUSTANNUSTASON 
NOUSUUN

• Kustannukset nousseet koko ruokaketjussa

• Maatalous

• Elintarviketeollisuus

• Kauppa 

• Hintojen nousua näkyy myös esim. 

pakkaustarvikkeissa 

• Kustannusten nousu luo painetta 

kuluttajahintojen nousulle



ELINTARVIKKEIDEN KAUPPATASE VAHVASTI 
ALIJÄÄMÄINEN 

• Tänä vuonna viennin arvo kasvaa 
hieman vientihintojen nousun 
vaikutuksesta

• Tuonnin arvo kasvaa sekä tuontihintojen 
nousun että tuontimäärien kasvun 
seurauksena

• Viennin kasvu on ollut hidasta (vrt.  
esim. Ruotsi ja Tanska), vaikka 
kunnianhimoiset kansalliset tavoitteet

• Talouden epävarmuus näkyy myös 
vientimarkkinoilla

• Viennin raaka-ainepainotteisuus

• Yrityksissä vienti ei strateginen tavoite
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▪ Minkä suuruinen ruuan osuus on 

kotitalouksien kulutusmenoista?

▪ Ennen (v. 1980) ollut reilu 20 %, 

nykyisin noin 11-12 %

▪ Kuinka kuluttajat reagoivat nouseviin 

hintoihin?

▪ Kuinka kustannukset siirtyvät 

maatalouden, teollisuuden ja kaupan 

välillä?

TARVITAAN  YMMÄRYSTÄ RUOKAMARKKINOIDEN 

DYNAMIIKASTA



EPÄVARMUUS MARKKINOILLA JATKUU

• Ennätyskorkea inflaatio

• Kustannustaso säilyy pidempään tavanomaista korkeampana

• Nyt kriittistä sähkön ja lannoitteiden saatavuus ja hinnat 

• Kotimaisen raaka-aineen saatavuuden varmistaminen korostuu epävakaassa 
markkinatilanteessa, omavaraisuus, huoltovarmuus

• Haastavassa markkinatilanteessa edistettävä ilmastotoimia ja luonnon 
monimuotoisuutta
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KETTERYYTTÄ REAGOIDA

• Paine siirtää kohonneita kustannuksia sekä maatalouden että teollisuuden 
tuottajahintoihin

• Kuluttajien reaaliansiot pienenevät tänä vuonna, kuluttajien ostovoima heikentyy
→ tarvitaan notkeutta reagoida kysynnän muutoksiin

• Nostetta tulisi saada myös viennin kehittämisestä

• Miten parantaa tuottajien neuvotteluasemaa ja varmistaa ruuantuotannon 
jatkuvuus?

• Akuuttien kriisien keskellä tärkeää panostaa tuotekehitys- ja 
innovaatiotoimintaan, joilla varmistetaan tuloksentekokykyä talouden näkymien 
muuttuessa jälleen valoisimmiksi
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KIITOS!

Lisätietoja:

Pekka Kinnunen, maatalousekonomisti

Juuso Aalto-Setälä, maatalousekonomisti

Päivi Kujala,  vanhempi maatalousekonomisti

Sari Forsman-Hugg, tutkimusjohtaja

etunimi.sukunimi@ptt.fi
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