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Globaali viljantuotanto 

Lähde: FAO

FAO:n ennuste vuodelle 2022:

• Viljantuotanto on 2 764 milj. tonnia, mikä on 1,8 % 
(50,8 milj. tonnia) vähemmän kuin vuotta aiemmin.

• Viljan käyttö on 2 778 milj. tonnia eli 0,7% 
vähemmän kuin edellisenä vuonna (maissi selittää), 
käyttö pienenee ensimmäisen kerran vuoden 2016 
jälkeen.

• Viljavarastojen ennustetaan supistuvan 2,0 % eli 
841 milj. tonniin.

• Vehnän tuotanto on 783,8 milj. tonnia, mikä on 
0,6 % (4,5 milj. tonnia) enemmän kuin vuonna 2021 
ja kaikkien aikojen ennätys. Maailman vehnänvienti 
kasvaa Venäjän, Australian, Kanadan ja 
Yhdysvaltojen lisätessä vientiä.

• Maissin tuotanto pienenee. EU:n maissisadot 
heikkoja kuivuuden takia. Maissin varastot 
pienenevät.
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Vehnäfutuurin hintakehitys Chicagon pörssissä
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Soijafutuurin hintakehitys Chicagon pörssissä
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Vuosi 2022 globaaleilla viljamarkkinoilla

• 2022 on ollut ennennäkemätön vuosi viljakaupassa. 

Venäjän ja Ukrainan välinen sota on vaikuttanut 

perinteisiin vientivirtoihin Mustaltamereltä. Samaan 

aikaan epätavalliset sääolosuhteet ovat heikentäneet 

satoja osalla tärkeimmistä viljantuotantoalueista.

• Vehnän hinnat laskivat kolmannella neljänneksellä lähes 

20 %, mutta ovat edelleen 24 % korkeammat kuin vuosi 

sitten. Lasku on johtunut odotettua suuremmista 

maailmanlaajuisista toimituksista, heikkenevistä 
globaaleista kasvunäkymistä sekä YK:n välittämästä 

Mustanmeren viljanvientisopimuksesta, jonka ansiosta 

ukrainalaiset viljat pääsevät maailmanmarkkinoille. 

Mustanmeren alue on sodasta huolimatta ollut yksi 

viljan viennin keskus.

• Itä-Aasia ja Tyynenmeren alue ovat olleet ainoat alueet, 

joissa elintarvikkeiden hintojen nousu on ollut hidasta. 

Tämä johtuu pitkälti riisin hintojen vakaasta kehityksestä.
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Öljykasvien tuotanto kasvaa

• Viimeisen kymmenen vuoden aikana maailman soijapavun tuotannosta kolmen suurimman tuottajamaan, 
USA:n, Brasilian ja Argentiinan osuus on ollut 82 %. EU:n soijapavun tuotanto on kasvanut viimeisen 
kymmenen vuoden aikana 0,4 %:sta 0,8 %:iin maailman tuotannosta, mutta sen osuus on edelleen varsin 
vaatimaton käyttömääriin nähden

• EU:ssa vahva riippuvuus öljykasvien ja rouheiden tuonnista valkuaistäydennysrehuksi

• Sekä soijapavun että rapsin maailman tuotanto on useamman vuoden ajan jäänyt kysynnän kehityksestä, 
mikä on syönyt maailman varastoja. Tänä vuonna soijan tuotanto suurempaa kuin kulutus, varastot kasvavat

• Myös öljykasvien hinnat lähtivät Ukrainan sodan seurauksena jyrkkään nousuun. Auringonkukkaöljyn 
tuotannosta yli puolet on ollut peräisin Mustanmeren alueelta. 

• Öljykasvien hintasuhteet muiden peltokasvien hintoihin verrattuna kannustavat soijan, rapsin ja 
auringonkukan viljelyyn ympäri maailmaa. On odotettavissa, että suurimmat viejämaat lisäävät soija- ja 
rapsituotantoaan.

• Kaikkien kolmen suuren öljykasvien pinta-alojen kasvu EU:ssa noin 10 % vuonna 2022, tuotannon kasvu 
noin 3 %.

• Valkuaiskasvien tuotanto kasvaa EU:ssa
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Vuoden 2023 näkymät maailmanmarkkinoilla

Yleiset talousnäkymät

• Maailmantalouden kasvun hidastuminen ja taantuman mahdollisuus. Painuvatko 
taloudet taantumaan -> vaikutukset kysyntään

• Sodan jatkuminen ja eskaloituminen

• Korona Kiinassa & Zero Covid –politiikka

• Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen useimpia valuuttoja vastaan on tehnyt 
elintarvikehyödykkeistä kehittyvillä markkinoilla ja kehittyvissä talouksissa kalliimpia

• Koron nostot: rajoittaa investointeja maataloushyödykkeiden tuotannon lisäämiseen 
sekä pandemian aikana pullonkauloja aiheuttaviin toimitusketjuihin

• Pitkällä aikavälillä kauppa- ja biopolttoainepolitiikka
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Vuoden 2023 näkymät maailmanmarkkinoilla

Maatalousmarkkinoiden näkymät

• Sää tulee jatkossakin olemaan hintakehityksen määräävin tekijä. 

• Katseet Etelä-Amerikkaan: La Niña -sääilmiö (todennäköisyys 75%) lisää kuivuutta, maissin kylvöalat -9,3% 
Argentiinassa. Brasiliassa virallisten arvioiden mukaan maissin ja soijan viljelyalat kasvavat vuonna 2023. 
Jos sääolosuhteet paranevat viime vuoden kuivien kausien jälkeen, satojen nousu voisi tukea huippusatoja 
vuonna 2023. 

• Korkeat tuotantokustannukset (erityisesti energia ja lannoitteet)

• Korkeiden hintojen odotetaan ylläpitävän tuotantoa vuonna 2023; kohonneet tuotantokustannukset 
kuitenkin rajoittavat kasvua. 

• Vientirajoitukset

• Viljan hinnat tulevat pysymään tavanomaista korkeammalla tasolla (taustalla korkeat 
tuotantokustannukset, tarjonnan vaihtelut ja varastojen pieneneminen), mutta jäävät kuitenkin 
matalammalle tasolle kuin viime satokauden hinta. Viljan hintojen vaihtelu säilyy voimakkaana.

• Epävarmuutta lisää myös EU-komission Farm to Fork -ohjelma, biodiversiteettiasetus ja ehdotus luonnon 
ennallistamisasetuksesta. Voimaan tullessaan nämä vaikuttavat viljelytapoihin mm. lannoitemääriä ja 
kasvinsuojeluaineiden käyttöä rajoittamalla.



Kotimaan
viljamarkkinat
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Suomen  viljasato 2022
• Suomen viljasato on noin 3,6 mrd. kiloa. 

• Ohrasato kattaa kotimaisen normaalin käytön. 

Ohrasato kasvaa noin kolmanneksen viime vuodesta, 

jolloin ohrasato oli pienin lähes 50 vuoteen. 

• Kaurasato on noin 50 % suurempi kuin viime vuonna. 

Noin 1,2 miljardin kilon takaa kotimaisen kasvavan 

kauratarpeen.

• Vehnäsato on hieman keskimääräistä satoa suurempi 

eli noin 870 miljoonaa kiloa. Viime vuodesta sato 

kasvoi lähes kolmanneksen.    

• Ruissatoarvio on samansuuruinen kuin viime vuonna eli 
vajaa 70 miljoonaa kiloa. Ruissato jää lähes 

viidenneksen keskimääräistä pienemmäksi, eikä kata 

vuosittaista kotimaista kulutusta. 

• Myös öljy- ja valkuaiskasvien sato kasvaa. Hernesato on 
ennätyksellisen suuri. 
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Viljan hinnat 
€/tonni

• Viljan hinnat nousivat 

Suomessa Venäjän 

hyökkäyssodan myötä 

huippulukemiin. Hinnat 

kääntyivät laskuun 
toukokuussa. Viljan hintojen 

lasku on kuitenkin 

pysähtynyt, ja sekä leipä-

että rehuviljan hinnat jäävät 

tavanomaista korkeammalle 
tasolle. Hinnat pysyvät 

korkeammalla tasolla myös 

vuonna 2023.



Maitomarkkinat



Maidontuotanto laskussa, tuottajahinnat nousseet selvästi

• Globaali maidontuotanto on hieman 

vähentynyt viime vuoden lopusta 

lähtien. 

• Nousseiden tuotantokustannusten sekä 

EU-alueen kuivuuden takia globaali 
maidontuotanto ei kasva tänä vuonna 

huolimatta korkeista tuottajahinnoista. 

• Tarjonnan niukkuus sekä voin, 

maitojauheen ja juuston lisääntynyt 

vientikysyntä ja ennätyksellinen 
vientihinta tukevat tuottajahinnan 

nousua. 

• Heikkenevä talouskehitys hidastaa 

(pysäyttää) kysynnän kasvua ensi vuonna 

• Korkeat tuotantokustannukset
hidastavat tuotannon kasvua
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Suomen maidontuotanto 2017-2021 sekä ennusteet 2022 ja 2023

2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023e

Maidontuotanto meijereihin, milj. l

◼ muutos ed. vuoteen %

2 297

-1,0

2 285

-0,5

2 262

-1,0

2 293

+1,4

2 206

-3,8

2 160

-2,1

2 128

-1,4

Maitotilojen lukumäärä keskim., kpl 

◼ muutos ed. vuoteen %

7 030

-7,1

6 530

-7,1

5 980

-8,4

5 570

-6,9

5 120

-8,1

4 750

-7,2

4 380

-8

Lypsylehmien lukumäärä yht., kpl

◼ muutos ed. vuoteen %

273 100

-2,5

268 500

-1,7

260 900

-2,8

258 100

-1,1

251 600

-2,5

246 600

-2,0

242 000

-1,9

Lypsylehmiä keskimäärin kpl/tila

◼ muutos ed. vuoteen %

38,8

+5,0

41,1

+5,8

43,6

+6,1

46,3

+6,2

49,1

+5,9

51,9

+5,6

55,3

+6

Lypsylehmien keskituotos litraa/v.*)

◼ muutos ed. vuoteen %

*) meijeriin

8 407

+1,5

8 508

+1,2

8 664

+1,8

8 882

+2,5

8 762

-1,4

8 749

-0,1

8 785

+0,4

Ennusteet: Kantar
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Suomen maitomarkkinanäkymiä

✓ Vuoden alusta syyskuuhun maidon tuotanto meijereihin on laskenut 2,5% ja 37 milj. litraa. Arvio koko vuoden 
maidontuotannolle on tällä hetkellä 2160 milj. litraa, laskua koko vuodelle on 2,1% eli 50 milj. litraa. 

✓ Tuotannon alenema on tullut poikkeuksellisesti tänä ja viime vuonna myös keskituotoksen laskusta. Keskituotoksen 
alenemaan vaikuttaa tuottajien rehuoptimointi rehujen ja muiden tuotantopanosten hintojen noustessa nopeasti.

✓Meijerituotteiden kulutus yhteensä on n. 3%:n prosentin laskussa. Nestemäisten maitotuotteiden kulutuksen lasku 
on ollut 6,5% ja juustojen 4%. Kulutus on laskenut enemmän kypsytettyjen tuontijuustojen kautta. Tämän myötä 
kotimaisten juustojen osuus kulutuksesta on kasvanut 55 prosenttiin, aiemmasta noin 50 prosentista. Jogurtin ja 
muiden tuoretuotteiden kulutus on sen sijaan kasvanut. Erilaiset välipala- ja proteiinituotteet ovat menneet hyvin 
kaupaksi.

✓ Keskituotos meijereille tulee olemaan noin 8750 litraa tänä vuonna, joka on pari kymmentä litraa viime vuotta 
vähemmän per lehmä.

✓ Lopettajia on tänä vuonna ollut ennakoidun mukaisesti hieman vajaa 400 kappaletta. Myös ensi vuonna lopettajia 
ennakoidaan olevan noin 370 tuottajaa, jolloin tuottajien määrä laskee jo 4200 tienoille vuoden 2023 lopussa. 

✓ Ennakko ensi vuoden lehmämäärälle on tällä hetkellä keskimäärin 242 000 ja vuoden lopussa 239 500 lehmää. Mikäli 
keskituotoksen muutokset ovat maltillisempia (pienellä plussalla), tulisi maidontuotanto vuonna 2023 olemaan 2128 
milj. litraa ja laskua puolentoista prosentin ja 30 miljoonan litran verran. Jos keskituotoksen lasku jatkuisi vielä ensi 
vuonna, tulisi maidontuotanto putoamaan 10-20 miljoonaa litraa enemmän.

Lähde: Maitomarkkinakatsaus 10/2021 - Kantar TNS Agri Oy



Maidon tilityshinta (sis. lisät)
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• Vientitulojen kasvu, sekä 

kuluttaja- ja ruokapalvelujen 

hintojen nousu ovat 

mahdollistaneet tuottajahinnan 

nousun.
• Kustannusten nousu maitotiloilla 

ollut kuitenkin nopeaa ja alkanut 

jo 2020.

• Osa tuottajahintojen noususta 

korvaa vasta aiempia 
kustannusten nousuja.

• Myös tilatasolla tulee 

tapahtumaan sopeutumista 

esimerkiksi ostorehujen 

käyttömäärien suhteen.



Markkinamarginaali maidontuotantoon

Maidontuotannon 
markkinamarginaalissa tuoton 
muodostaa maitotuotto. 
Menoerät ovat: lannoitteet, 
poltto- ja voiteluaineet, muut 
säilörehukustannukset, ohra, 
nautojen seosrehu, 
eläinlääkintä, sähkö, muut 
kotieläinkustannukset ja 
uudistus. Marginaali lasketaan 
yhtä maitolitraa kohti.



Maidon tuottajahinta eräissä EU-maissa
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Keskimääräinen maidon 

tuottajahinta on noussut EU:ssa 

ennätystasolle. 

EU:n maidon tuottajahinta 

ohittanut Suomen hinnan, vaikka 
Suomessakin hinnannousu 

ennätyksellistä



Maitomarkkinakatsaus 10/2022 - Kantar TNS Agri Oy 22

Lypsylehmien määrä syyskuussa



Maitomarkkinakatsaus 10/2022 - Kantar TNS Agri Oy 23
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Lihamarkkinat
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Maailman lihan tuotanto ja ulkomaankauppa 2014-2022e



Lihan hinnat maailmanmarkkinoilla

• Kaikkien lihalajien maailmanmarkkinahinnat laskussa.

• FAO:n lihan hintoja kuvaava indeksi laskussa neljättä 

kuukautta peräkkäin; kuitenkin edelleen 5,8 % 

korkeammalla kuin vuosi sitten.

• Kysyntä heikentynyt yleisesti. Naudan 

maailmanmarkkinahinnat laskivat tarjonnan kasvaessa 

erityisesti Brasiliassa.



EU:n lihamarkkinoiden tilanne – tuotanto vähenee

• Korkeat tuotantopanosten kustannukset sekä eläintaudit vähentävät EU:n lihantuotantoa.

• EU:n sianlihantuotanto on laskenut erityisesti suurissa tuottajamaissa: Saksassa, Puolassa ja 
Italiassa. EU:n sianlihan vientinäkymät ovat heikentyneet ja sianlihan vientimäärä väheni noin 
neljänneksellä ensimmäisellä vuosipuoliskolla. 

• EU:n naudanlihantuotannon arvioidaan laskevan hieman tänä vuonna. Naudanlihan hinta 
EU:ssa on viime vuodesta lähtien noussut voimakkaasti johtuen niukasta tarjonnasta ja 
koronarajoitusten purkamisen jälkeisestä kysynnän elpymisestä. Tuotanto ei ole kasvamassa eri 
jäsenmaiden nautakantojen kehityksen perusteella.

• Broilerin korkeasta hinnasta huolimatta EU:n siipikarjanlihan tuotanto laskee tänä vuonna. 
Broilerin hintakehitykseen ovat vaikuttaneet tuotannon niukkeneminen, hyvä kysyntä ja 
korkeat kustannukset. Erityisesti energian ja rehun kustannukset rajoittavat tuotannon kasvua. 
Lisäksi osassa Eurooppaa esiintyy lintuinfluenssaa, mikä myös rajoittaa EU:n 
siipikarjantuotannon kasvua. 
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Sianlihan tuottajahinta eräissä EU-maissa



Myös Suomessa lihan tuotanto vähenee

• Lihaa tuotettiin tammi-syyskuussa saman verran kuin vuosi sitten. Siipikarjanlihan tuotanto päätyi pieneen kasvuun ja muun 
lihan tuotanto väheni. 

• Lihan tuotannon ennustetaan vähenevän tänä vuonna 1,2 % ja ensi vuonna 2,5 %. Vuoden 2023 tuotanto: Sika -5,4%, nauta -2%, 
siipikarja +0,4% 

• Tuottajahintojen nousu ja hyvä sato on helpottanut tilojen taloutta, mutta kustannusnousun kattamiseen on vielä matkaa. 
Tammi-syyskuussa sian tuottajahinta nousi liki neljänneksen 36 senttiä, broilerin 34 senttiä eli 26 %, nuoren naudan lähes 70 
senttiä eli viidenneksen. Karitsan hinta nousi 78 senttiä eli 18 %.

• Kuluttajahinnat nousivat merkittävästi toukokuusta lähtien. Touko-syyskuussa lihan keskihinta oli kaupassa yli 17 % korkeampi 
kuin vuosi sitten, sian- ja naudanlihan 22–23 % ja broilerin 16 %. Vuoden alussa eli tammi-huhtikuussa lihan keskihinnan nousu 
oli keskimäärin 3 %, sian- ja naudanlihalla +5–6 % ja broilerilla +1 %.

• Hintojen noustua markkinat ovat poikkeuksellisessa murroksessa. Vähittäiskaupassa kilomääräinen myynti on laskenut ja 
Horeca-sektorilla kasvanut. Tammi-syyskuussa lihan myynti kasvoi kaupoissa arvolla mitattuna 3 % (Lähde: PTY, Tilastokeskus). 
Kaupoissa ostoja harkitaan tarkemmin, lihaa myydään yhä enemmän tarjouksilla ja kaupan merkit ovat vallanneet hyllytilaa. 
Kuluttajat suosivat yleensäkin edullisempia tuoteryhmiä. Valmisruuat menestyvät (+8 %).

• Sianlihan asema on vahvistunut, kuten aiemminkin taloustilanteen heiketessä. Valtaosa syödään jatkojalosteina: käyttö jauhelihan
osana kasvaa, makkaroita, nakkeja ja leikkeleitä suositaan, kasvua on etenkin edullisissa leivänpäällisissä. Broilerista jalka/reisiosat 
käyvät nyt hyvin kaupaksi. Naudan arvo-osien lisäksi myös jauhelihan menekki on kärsinyt.
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Kotieläinbarometri 
tammi-elokuu 2022
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Markkinamarginaali naudanlihantuotantoon

Naudanlihantuotannon 
markkinamarginaalissa tuoton 
muodostaa naudanlihasta 
saatava tuotto. Menoerät ovat: 
kasvatettavaksi ostettu 
sonnivasikka, lannoitteet, 
poltto- ja voiteluaineet, muut 
säilörehukustannukset, ohra, 
vasikan juomarehu, 
kasvatusrehu, kivennäiset ja 
muut kotieläinkustannukset. 
Marginaali lasketaan yhtä 
teurassonnia kohti.



Markkinamarginaali sianlihantuotantoon

Sianlihatuotannon 
markkinamarginaalissa 
tuoton muodostaa 
sianlihatuotto. 
Menoerät ovat: porsas, 
ohra, sian seosrehu, 
sähkö ja muut 
muuttuvat 
kustannukset. 
Marginaali lasketaan 
yhtä lihasikaa kohti.



Markkinamarginaali broilerituotantoon

Broilerituotannon 
markkinamarginaalissa 
tuoton muodostaa 
broilerinlihasta saatava 
tuotto. Menoerät ovat: 
siipikarjan seosrehu ja 
untuvikko. Marginaali 
lasketaan 10 000 linnun erää 
kohti.
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Lihan kulutus Suomessa
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Tuotantopanokset



Energian hinnan nousu näkyy vahvasti maataloudessa

• Räjähdysmäisesti noussut 

maakaasun hinta vaikuttaa 

huomattavasti 

ruoantuotantoon 

• Vaikuttaa sähkön hintaan 
Suomessa ja Euroopassa

• Euroopassa 

lannoitetehtaita suljettu ja 

tuotantoa supistettu



Kustannukset pysyvät korkeina

• Tuotantopanosten

hinnat nousseet 

kotimaassa 

(lannoitteet, energia 

sekä rehu)
• Hintataso pysyy 

korkealla, vaikka 

hinnat kääntyvät 

laskuun

• Kustannusten kasvu 
lisää riskejä erityisesti 

ensi vuoden 

tuotannon osalta
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Tuotantopanosmarkkinoiden näkymiä

• Energian hintojen ennustetaan laskevan 11 % vuonna 2023 ja 
edelleen 12% vuonna 2024, mikä johtuu pääasiassa hitaammasta 
maailmanlaajuisesta talouskasvusta ja maakaasun kysynnän 
heikkenemisestä. Hinnat pysyvät yli 50% korkeampina kuin viiden 
vuoden keskiarvo vuoteen 2025 asti.

• Lannoitteiden viennin rajoitukset Mustanmeren alueella, Valko-
Venäjän vientipakotteet ja lannoitteiden vientikielto Kiinassa voi 
edelleen horjuttaa lannoitemarkkinoita. Jos energian ja lannoitteiden 
hinnat eivät laske vuosina 2023 ja 2024, elintarvikkeiden hinnat voivat 
nousta huomattavasti.



Kannattavuus, 
yrittäjätulo



Maatilojen taloustilanne

• Tuottajahintojen nousu ei riitä kattamaan kohoavien kustannusten luomaa kannattavuuskriisiä. 
Vuonna 2022 maatilojen keskimääräinen yrittäjätulo jää 17 500 euroon maatilaa kohti.

• Vuoden 2021 tarkentunut ennakko kertoo, että viime vuonna maatalouden keskimääräinen 
kannattavuuskerroin asettuu noin 0,53:n tasolle. Tänä vuonna kannattavuuskerroin uhkaa pudota 
0,42:een

• Kulut lohkaisevat suuren osan kasvinviljelyn tuotoista. Viljakasvien tuottajahinnat kohoavat 
selvästi tällä satokaudella. Viljelykustannukset kasvavat erityisesti lannoitteiden ja energian 
kallistumisen myötä. Kannattavuuskerroin kohoaa 0,64:ään. Myös muun kasvinviljelyn kannattavuus 
paranee.

• Kustannusnousu painaa kotieläintilojen tuloksia merkittävällä tavalla. Tämänhetkinen ennuste 
näyttää maidontuotannon kannattavuuskertoimen painuvan lähelle 0,1:tä. Muiden nautakarjatilojen 
keskimääräinen kannattavuuskerroin putoaa hieman nollan alapuolelle, eli keskimääräiselle 
yritykselle ei jää lainkaan yrittäjätuloa. Sikatilojen kannattavuus pysyy suunnilleen ennallaan. 
Siipikarjatalouden tulos heikkenee kustannusten kasvun ja tuottojen pienenemisen myötä.

• Tilojen väliset erot taloustilanteen osalta suurenevat.



Maatilojen taloudellisen tilan kehitys



Ruoan hinta
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Ruoan hinnan nousu kuukausittain ja tuoteryhmittäin, (YoY, %)

2022M01 2022M02 2022M03 2022M04 2022M05 2022M06 2022M07 2022M08 2022M09 2022M10

01 ELINTARVIKKEET JA ALKOHOLITTOMAT JUOMAT 3,20 4,48 5,11 5,96 9,04 10,90 12,39 12,50 14,51 15,73

01.1 Elintarvikkeet 2,44 3,81 4,07 5,08 8,35 10,38 12,00 12,19 14,70 15,86

01.1.1 Viljatuotteet ja leipä 1,45 3,14 3,29 4,52 6,46 7,89 10,65 11,76 16,26 17,08

01.1.2 Liha 1,58 2,92 2,35 4,89 12,09 16,39 16,64 16,76 21,95 22,10

01.1.3 Kala ja äyriäiset 10,20 15,55 19,62 22,08 28,41 27,31 24,67 22,76 18,69 19,23

01.1.4 Maitotuotteet, juusto ja kananmunat 0,58 1,99 2,06 3,76 9,44 12,03 15,60 16,30 18,82 19,96

01.1.5 Öljyt ja rasvat 2,85 7,47 7,08 9,60 11,93 14,22 16,13 17,33 22,27 21,34

01.1.6 Hedelmät ja marjat 2,96 2,93 3,48 2,74 4,02 5,52 6,09 7,50 5,26 5,67

01.1.7 Vihannekset 6,69 7,13 8,12 6,73 5,32 10,39 13,48 8,66 9,24 15,35

01.1.9 Ruokatuotteet, muualle luokittelemattomat 1,36 2,30 1,70 2,60 4,82 5,35 5,53 7,07 8,65 9,44

01.2 Alkoholittomat juomat 10,71 11,18 15,71 14,74 15,93 16,00 16,38 15,64 12,82 14,64
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10 maata, joissa ruoan 

hinta on tänä vuonna 

noussut eniten



KIITOS!


