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Elintarvikealan ominaispiirteitä harmaan talouden kannalta 
Lähde: Harmaa Hirvi Oy 

• Alalla on paljon erityyppisiä toimijoita (alkutuotanto, teollisuus, kauppa, ravintolat), 
joiden luonne harmaan talouden kannalta eroaa toisistaan 

• Yhdistävänä tekijänä elintarvikkeet, joiden arvonlisäys matkalla tuottajalta 
kuluttajalle saattaa olla merkittävä 

• Kun otetaan huomioon myös pakkaus, kuljetus ja varastointi, prosessiin voi osallistua 
suuri joukko toimijoita 

• Elintarviketeollisuuden yrityksistä 78 prosenttia on alle kymmenen työntekijän 
mikroyrityksiä, mutta työllisyydestä mikroyritysten osuus on vain kahdeksan 
prosenttia. Näistäkin pääosa työllistää vain yrittäjän tai heidän perheenjäseniään 

• Elintarvikekauppa kuuluu monissa maissa harmaalle taloudelle alttiisiin käteisaloihin, 
Suomessa kaupan keskittyminen pienentää tätä ongelmaa 

• Ala on voimakkaasti kansainvälistynyt ja riskitilanteet väärinkäytösten osalta liittyvät 
usein rajan ylityksiin 

• Elintarvikkeiden verkkokaupan ennustetaan lisääntyvän 

• Uutena ilmiönä kiertävät eurooppalaiset ruokatorit, joilla eri maista olevat myyjät 
kauppaavat tuotteitaan. V. 2012 autokaravaani kiertänyt useilla paikkakunnilla 
Suomessa 

– Ulkomaisen yrityksen on ilmoittauduttava alv-rekisteriin on silloin, kun se myy Suomessa 
tavaroita tai palveluita yksityishenkilölle. Myyntitulojen kontrolli on kuitenkin vaikeaa 
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Harmaa talous ja elintarvikeala 

• Elintarvikealaan liittyy periaatteessa lähes  sama valikoima harmaan 
talouden piirteitä kuin muillakin toimialoilla, suhteellinen osuus vain 
vaihtelee toimialan erityispiirteiden mukaan 

• Pimeä työ, alihankintojen ketjutus, kuittikauppa 

• Ulkomaisen työvoiman väärinkäyttö 

• Yritysten tulojen salaaminen, erityisesti käteiskaupassa 

• Omistajien peitellyt osingot vääränsisältöisten laskujen tai salattujen tulojen 
avulla 

• Kertakäyttöyritysten ja konkurssikeinottelun hyväksikäyttö 

• Arvonlisäveropetokset erityisesti EU:n sisäkaupassa 

• Viennin kaksoislaskutus, väliyhtiöiden hyväksikäyttö 

• Valmisteveroihin liittyvät petokset, tullivarastojen väärinkäyttö 

• Seuraavassa käsitellään niitä tilanteita, joissa on ollut nimenomaan 
elintarvikealaan liittyviä harmaan talouden erityispiirteitä 
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Elintarvikkeiden alkutuotanto ja harmaa talous 

• Maanviljely on monenlaisen valvonnan kohteena oleva elinkeino mm. EU:n 
tukijärjestelmien seurauksena 

• Tulojen salaamista vaikeuttaa se, että tuotanto myydään suurelta osin 
elintarviketeollisuutta tai kauppaa harjoittaville yrityksille, joilta verottajan 
on helppo kerätä myyntitietoja 

• Tulojen salaaminen on periaatteessa mahdollista ja helpointa suoraan 
kuluttajille tapahtuvassa suoramyynnissä tai torikaupassa 

– Myynti käteisellä, verottajalla ei kontrollitietomahdollisuutta 

– Ei suurta fiskaalista merkitystä 

• Viime vuosina erityisesti marja- ja puutarhatiloilla on esiintynyt ulkomaisen 
työvoiman hyväksikäyttöön liittyviä ongelmia 

– Suomessa myönnetään vuosittain n. 8.000 viisumia EU:n ulkopuolelta 
marjatiloille tuleville kausityöntekijöille, pääosa heistä tulee Venäjältä ja 
Ukrainasta 

– Näiden kohdalla esiintynyt paljon tapauksia, joissa on ollut puutteita työsuhteen 
vähimmäisehtojen noudattamisessa, myös suoranaista ihmiskauppaa 
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Kausityöntekijöinä Suomeen tulevat luonnonmarjojen 
poimijat 

• Suomi myöntää vuosittain viisumit n. 4.000:lle lähinnä Aasiasta tulevalle luonnonmarjojen 

poimijalle. Näistä suurin osa (2.382  v.2010) tulee Thaimaasta. 

• Luonnonmarjojen poiminnan on katsottu olevan jokamiehen oikeuteen perustuvaa verovapaata 

marjojen myyntiä marjayrityksille, joilla ei ole työnantajavelvollisuuksia 

– Keskusverolautakunta ja Työneuvosto antaneet asiasta ratkaisunsa 

• Poimijoiden rekrytoinnin hoitavat poimijoiden kotimaissa ns. koordinaattorit, jotka toimivat 

Suomessa olevien poimintaleirien johtajina 

• Poimijat joutuvat ottamaan usein korkeakorkoista velkaa saadakseen matkakulut ja 

välityspalkkiot ym. maksettua 

• Hyvänä marjavuonna 2011 keskimääräinen bruttotuntiansio on Lapin yliopiston tutkimuksen 

mukaan ollut 8,1 euroa/tunti ja nettotuloansio samana vuonna 3,7 euroa/tunti 

• Ansiot laskettu 60 poimintapäivän ja 11 tunnin työpäivän mukaan 

• Huonoina marjavuosina monet poimijat ovat jääneet tappiolle Suomessa käynnistään 

• Kysymyksessä on eräänlainen laillistettu ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttö, jossa 

marjanpoimintaan liittyvä yrittäjänriski on ulkoistettu poimijoille 

• Ruotsissa poimijoiden vaaditaan olevan työsuhteessa; tämä on johtanut siihen että heidän 

työsuhteensa on solmittu ulkomaalaiseen työvoimanvuokrausyritykseen 
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Elintarvikkeiden maahantuontiin liittyvä harmaa talous 

• Viranomaiset selvittivät vuosina 2004 – 2008 tapahtunutta laajaa elintarvikkeiden 
maahantuontia ja tukkukauppaa 

• Kohteena oli 33 osakeyhtiön ja henkilöyhtiön muodostama joukko tukku- ja 
jakeluportaan yrityksiä, jotka olivat saman etnisen vähemmistöryhmän hallussa 

• Näiden asiakkaina oli vähittäismyymälöitä ja ravintoloita 

• Kohderyhmään kuului joukko lyhyen elinkaaren yrityksiä, joiden liiketoiminta 
siirrettiin nopeasti uudelle yritykselle vastuuhenkilöiden pysyessä samoina 

• Elintarvikkeiden ostot tapahtuivat pääasiassa muiden EU-maiden tavarantoimittajilta, 
etnisten ruokatarvikkeiden kauppiailta tai yleistukkureilta 

• Verottajalle ilmoitetut hankinnat muista EU-maista olivat tarkasteluajanjaksona 11,2 
miljoonaa euroa, tosiasialliset hankinnat 19,8 miljoonaa euroa  

• Verottajalle ilmoitetuista edelleen myynneistä puuttui vähintään vastaava määrä  

• Vältetty arvonlisävero oli vähintään 1,5 – 2 miljoonaa euroa ja tuloverot samaa 
luokkaa 
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Harmaata kebab-lihaa 

• Maaseudun Tulevaisuus julkaisi marraskuussa 2011 arvion, jonka mukaan 
ravintoloissa käytettävän kebab-lihan kaupasta kaksi kolmasosaa olisi 
harmaata 

• Lehden mukaan kymmenet kebabmyyjät ajavat ovelta ovelle kauppaamassa 
ulkomaisia tuotteitaan. Tilastoimattomassa kaupassa liikkuu vuosittain 
miljoonia kiloja lihaa ja sen arvo nousee jopa 12 miljoonaan euroon. 

• Kebabin suoramyyjien joukossa toimii lehden mukaan muutama laillinen, 
kotimainen yritys, mutta loput toimivat enemmän tai vähemmän hämärästi. 
Harmaa kebabkauppa vaivaa erityisesti Etelä-Suomessa 

• Kebabvartaat tulevat useimmiten Saksasta. Määriä ei tiedetä, koska tulli ei 
tilastoi kebablihaa erikseen. Vain kolmasosa pikaruokapaikkojen 
käyttämästä kebablihasta kulkee tukkuliikkeiden kautta ja on varmasti 
kotimaisten yritysten valmistamaa. 
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Mustaa kebab-lihaa 

• Vuoden 2012 tammikuussa Evira julkisti tiedon, jonka mukaan turkulainen 
lihaliike on toimittanut ainakin 49 eri puolilla maata sijaitsevaan myymälään 
ja ravintolaan lihaa ja siitä valmistettuja tuotteita , jotka eivät täytä 
elintarvikkeiden turvallisuus- ja hygieniavaatimuksia 

• Lihaliikkeen ja siihen kuuluvien kolmen kebab-ravintolan epäillään 
järjestäneen Suomeen laittomasti työntekijöitä ja pakottaneen heidät 
pakkotyöhön 

• Tapaukseen liittyy ihmiskauppaa, laittoman maahantulon järjestämistä ja 
kiskonnan tapaista työsyrjintää 

• Suomeen Lähi-idästä muuttaneet työntekijät ovat joutuneet 
työskentelemään ravintoloissa palkatta tai pienellä palkalla. Suomeen on 
järjestetty laittomasti ihmisiä, jotka ovat joutuneet maksamaan velkansa 
maahantulosta työskentelemällä alan ravintoloissa 

• Yrityksiä epäillään myös törkeistä vero- ja kirjanpitorikoksista sekä 
terveysrikoksista 
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Harmaa talous elintarvikkeiden viennissä;  
väliyhtiöitä ja kaksoislaskutusta 

• Suomen Venäjän vientiin liittyy systemaattinen kaksoislaskutukseksi kutsuttu ilmiö, 
jossa Venäjän viranomaisille esitetään tavaran todellista hintaa merkittävästi 
pienempi lasku tavaran arvosta Venäjän tullimaksujen ja verojen välttämiseksi 

• 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä Venäjän tullilaitos kirjasi tuontia 
Suomesta vain 50  - 60 % siitä määrästä, jonka Suomen tulli kirjasi vienniksi Venäjälle 

• Elintarvikeviennin kohdalla asialla on suuri merkitys, vuonna 2012 Suomen 
elintarvikevienti Venäjälle oli arvoltaan 1,6 miljardia euroa eli 6,9 % koko Venäjän 
viennistä 

• Yksinkertaisimmassa muodossa kuljetusasiakirjat vaihdetaan Suomen ja Venäjän 
tullien välissä 

• Em. yksinkertainen menettely on nykyisin suureksi osaksi korvautunut pitemmälle 
kehitetyillä tekotavoilla, joita voidaan kutsua välikäsikaupoiksi. Näissä käytetään joko 
suomalaista tai johonkin veroparatiisivaltioon rekisteröityä yritystä vientitavaran 
ostajana ja Venäjälle toimittajana. Uusi ostaja hoitaa Venäjän tullia varten väärät 
asiakirjat, joissa ostohinnan lisäksi voidaan väärentää myös tavaran laatua koskevat 
tiedot. 

• Varsinaisena vahingon kärsijänä on ollut Venäjän valtio, mutta useat välikäsinä 
käytetyt yhtiöt ovat syyllistyneet verorikoksiin myös Suomessa 
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Elintarvikkeiden viennin väärinkäytöstapauksia 

• Kesäkuussa 2006 Helsingin käräjäoikeus tuomitsi vuoden ja kolmen kuukauden 
ehdolliseen vankeuteen Suomessa asuneen venäläissyntyisen naisen, joka kolmen 
veroparatiisiyhtiönsä kautta oli vuosina 1994 – 1997 välittänyt miljoonia kiloja 
elintarvikkeita, lähinnä margariinia, Venäjälle. Naisen epäiltiin myös väärentäneen 
ulkomailta Suomen kautta Venäjälle myydyn lihan alkuperämerkintöjä 

• Huhtikuussa 2008 Helsingin käräjäoikeus tuomitsi kolmen vuoden 
vankeusrangaistukseen suomalaismiehen, joka oli 1990-luvun loppupuolella useiden 
veroparatiisivaltioihin perustettujen yritysten kautta harjoittanut kaksoislaskutukseen 
perustuvaa elintarvikkeiden vientiä Venäjälle. Mies oli ostanut yritystensä nimissä 
pääosin suomalaisilta myyjiltä tavaraa vietäväksi venäläisille tukkuostajille. Hänen 
yritystensä kokonaisliikevaihto kohosi 900 miljoonaan markkaan (150 miljoonaa 
euroa) 

• Keskusrikospoliisin tutkittavaksi tuli kesällä 2006 meijerialan veronkiertoepäily. Valio 
käytti Suomessa toiminutta vientiyhtiötä kesään saakka voin ja raakamaidon vientiin 
Venäjälle. Veronkierto on ollut suuruudeltaan satojatuhansia euroja. Kauppa toimi 
niin, että Valio myi ensin meijerituotteet vientiyhtiölle. Vientiyhtiön venäläiselle 
yritykselle myymistä tuotteista valtaosa maksettiin Bahamalle rekisteröidylle yhtiölle. 
Valiota ei epäillä rikoksesta. 
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Harmaan talouden torjunta elintarvikealalla 

 

• Harmaan talouden torjunnan tulisi olla osa elintarvikealan laadunvalvontaa 

• Erilaiset elintarvikkeisiin liittyvät petokset ja väärennökset kulkevat 
useimmiten käsi kädessä verojen laiminlyönnin kanssa 

• Olennaisen tärkeää on koko elintarvikeketjun läpinäkyvyys ja tuotteiden 
alkuperän, valmistustavan ja käsittelyketjun tunteminen 

• Elintarvikealan kansainvälistyessä kansallisen ja kansainvälisen 
viranomaisyhteistyön merkitys korostuu 

• Yritysten välisissä suhteissa sopimuskumppanin luotettavuuden 
varmistaminen on tärkeää 

• Yrityksen ominaisuudet saattavat antaa ajattelemisen aihetta:  

– yrityksen ikä (jos kyseessä on kovin uusi yritys, mitä on tapahtunut sen 
edeltäjälle?) 

– vastuuhenkilöiden vaihtumiset 

– esiintyykö yrityksen puolesta käytännössä joku muu kuin muodollinen 
vastuuhenkilö 

• Yksikin mätä omena ketjussa pilaa helposti kaikkien siinä mukana olevien 
maineen 
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Elintarvikealan rikoksia Ruotsissa 

• Ruotsissa  käynnistettiin v. 2002 useiden viranomaisten yhteisprojekti, jossa 

paljastettiin merkittävää veronkiertoa elintarvikealalla 

• Kaksi toisessa EU-maassa rekisteröityä tukkuliikettä oli vuosina 2000 – 2003 myynyt 

ruotsalaisyrityksille elintarvikkeita 645 miljoonan kruunun arvosta 

• Yritykset olivat jättäneet näistä hankinnoista ilmoittamatta 536 miljoonaa kruunua eli 

83 % 

• Osa ostajayrityksistä oli elintarvikeliikkeitä, jotka ilmoittivat vain osan 

hankinnoistaan, osa bulvaaniyrityksiä, jotka eivät ilmoittaneet mitään ja joista tavarat 

siirtyivät pimeille markkinoille 

• Toimijat olivat enimmäkseen pieniä lähikauppoja suurkaupunkialueilla 

• Tavallisimmat tuotteet olivat virvoitusjuomia, kevytolutta ja pesuaineita 

• Esitutkinta kohdistui kaikkiaan 109 elintarvikealalla toimivaan yritykseen, joista löytyi 

arvonlisäveroon, valmisteveroihin ja välittömiin veroihin liittyviä veropetoksia 

• Myös edellä mainitun projektin jälkeen elintarvikkeiden maahantuontiin liittyviä 

talousrikoksia on tullut esille jatkuvasti mm. juomien, lihatuotteiden, makeisten ja 

kananmunien kaupassa 

• Ruotsin Keskusrikospoliisin mukaan Tukholman alueelle on muodostunut etnistä 

taustaa olevien henkilöiden muodostamaa organisoitua verkottumista, johon 

mahdollisesti liittyy talousrikoksien lisäksi myös huumeiden ja aseiden salakuljetusta. 
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Euroopan ja maailmanlaajuisia ongelmia elintarvikealalla 

• Euroopan ja maailmanlaajuisesti elintarvikealaan liittyy suuria rakenteellisia 
väärinkäytösongelmia: 

• Massiivisen tukijärjestelmän mukanaan tuomat väärinkäytökset  

– maatalouden osuus EU:n vuotuisesta budjetista on 42,5 % eli noin 55,2 
miljardia euroa 

• Laittoman maahanmuuttajatyövoiman hyväksikäyttö 

– Espanjan tomaatinpoimijat ovat pääasiassa Afrikasta tulleita laittomia 
maahanmuuttajia, jotka tekevät sesonkiaikana työtä minimipalkalla ja 
ovat loppuvuoden työttöminä 

• Elintarvikkeiden alkuperään liittyvät petokset (esim. hevosenlihaskandaali) 

• Elintarvikeala on osoittautunut houkuttelevaksi kohdealueeksi 
järjestäytyneelle rikollisuudelle 

– Italian parlamentin tekemän selvityksen mukaan järjestäytynyt 
rikollisuus hallitsee Italiassa 12,5 miljardin euron suuruista maatalous- 
ja elintarvikeliiketoimintaa. Summa vastaa 5,6 prosenttia kaikesta 
rikollisesta toiminnasta maassa. 
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Kiitos mielenkiinnosta! 

 
Minna Immonen  
Länsi-Uudenmaan poliisilaitos 

Talousrikostutkintayksikkö 

p. 071 8748 484 

minna.immonen@poliisi.fi 
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