
Tervetuloa 
Arktisuus elintarvikeviennin kärkenä –seminaariin

Rake-Sali, Helsinki 25.10.2018



Päivän ohjelma

12.00 
  
Tervetuloa Arktisuus elintarvikeviennin kärkenä –hankkeen seminaariin  

Jaana Kotro, hankekoordinaattori,  Luonnonvarakeskus 

 
  
Suomi kestävän arktisen biotalouden osaajana 

Jari Leppä, Maa- ja metsätalousministeri 

 
  
Arvi-arktisuuskonseptin esittely 

Eeva Heikkilä, hankevastaava, Ruokatieto Yhdistys 

  
  
Vesi – itsestäänselvyys meillä, kilpailuvaltti maailmalla 

Anu Reinikainen, tutkija, Luonnonvarakeskus 

 
  
Arktisuudesta kilpailuvaltti vientimarkkinoille. Kolme innostavaa tarinaa siitä, miten 

arktisuutta on hyödynnetty viestinnässä ja markkinoinnissa: 

    

The Story behind Nordic Premium Beverages  

Arttu Taponen, markkinointijohtaja, Nordic Premium Beverages 

  

Reseptinä uskallus, innovatiivisuus, tinkimättömyys ja sinnikkyys. Arktisten 

luonnontuotteiden matka Lapin luonnosta kansainvälisille markkinoille  

Jari Kurtti,  yrityksen perustaja, makumestari, Arctic Superfoods 

 

Suomi ja arktisuus Berliinin Grüne Wochella 

Klaus Hartikainen, Viestintäjohtaja, MTK 

14.00    Verkostoitumista, iltapäiväkahvit.   Vientiklinikat palvelevat 

14.45 

  

Mitä vähemmän riskejä, sitä paremmat yöunet – rahoituksen suunnittelu osana 

vientitoimintaa 

Rahoituspäällikkö Laura Laine, Finnvera Oyj 

   

 
  
Haaveena tehdä suomalaisesta ruoasta kansainvälinen brändi 

Jyrki ”Jymy” Sukula, Ruokalähettiläs 

 
  
Paneelikeskustelu: Miten Suomen elintarvikeviennin tulevaisuuden timantit hiotaan 

Moderaattorina Jyrki Sukula 

    

-    Esa Wrang, toimialajohtaja, Food from Finland 

-    Pia Pohja, toimitusjohtaja,  Elintarviketeollisuusliitto 

-    Magnus Johanson, vientijohtaja, Scandinavian Testing Institute 

-    Tiina Lampisjärvi, toiminnanjohtaja, Ruokatieto Yhdistys 

-    Arto Jokinen, vientijohtaja, L´Uomu Nokka 

-    Ami Hasan, Executive Chairman of hasan & partners Group 

16.00   Tilaisuus päättyy 

 



Kysy vientiklinikoilta

� Elintarvikeviennin osaaja –

koulutusohjelma

� Food from Finland 

� Evira

� MTK: Grüne Woche

� Finnvera

� Ruralia-instituutti, Elintarvikkeiden

EU-nimisuoja

� Arvi-hanke

Tuotemaistiaisia tarjoavat

� Suomisen Maito

� Arctic Superfoods



Vastaathan hankkeen palautekyselyyn

https://link.webropolsurveys.com/S/DDBFE3A6CC264945



Tavoitteena on

kehittää pohjoisten olosuhteidemme 

(60 leveysasteen pohjoispuolisen 

alueen) erityispiirteistä eli 

arktisuudesta ja sen tuomista 

lisäarvotekijöistä uusi kilpailuvaltti 

suomalaiselle elintarvikeviennille.

Edut edellä, haasteet lisäarvoksi

Pohjoinen sijainti koetaan usein 

ruoantuotantoa haittaavana tekijänä, 

mutta mitä lisäarvoa pohjoiset 

olosuhteet tuovat?



Kesän valoisuus
Talven pimeys

Kylmä talvi, lumipeite, routiva maa
Puhdas ilma

Puhdas maaperä
Puhtaat, runsaat vesivarat

Vihreä infrastruktuuri

Luonnonmarjat (mustikka, puolukka, hilla)

Vesi

Kala (muikku, silakka, kirjolohi)

Kaura

Kumina 

Siemenperuna

Naudanlihan/maidontuotanto

Sianlihan tuotanto



� Terve tuotantoympäristö

� Puhdas ilma

� Tuotteiden korkea hygieeninen 

laatu

� Puhdas vesi

� Varmennetut puhtaat tuotteet

� Terveet eläimet, ei salmonellaa, 

vähäiset antibioottijäämät

� Tuotteiden korkea sisäinen laatu 

(esim. Luonnonmarjojen

(mustikka, puolukka, hilla)

korkea flavonoidipitoisuus)

� Jäljitettävät tuotteet

� Integroitu sopimustuotanto, 

läpinäkyvä dokumentaatio

Arktisen ruoantuotannon 

lisäarvotekijät

https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/519271/luke-
luobio_47_2015.pdf?sequence=4



Apuvälineitä yritysten vientitoiminnan tueksi

Mitä arktinen ruoantuotanto on, miten sitä voi hyödyntää 

viestinnässä

Arctic food from Finland –esittelymateriaali

Arktisen kalan ja veden erityispiirteet

Valokuvapankki:

Arctic food from Finland –valokuvat

Neljä vuodenaikaa –valokuvat

Arktiset tuotanto-olosuhteet

Arctic food from Finland –toteemit

Viennin ensiportailla oleville yrityksille suunnattu info-

/vertaistukivideo

Brändikäsikirja

Videot ja materiaalit seminaarien esityksistä

Vinkkejä Kiinan markkinoille suuntaaville

Jne…

www.arcticfoodfromfinland.fi



https://www.youtube.com/watch?v=JrJwNK5kibg



Annamme mielellämme lisätietoa!

jaana.kotro@luke.fi

tiina.lampisjarvi@ruokatieto.fi

antti.lauslahti@reilua.fi

www.arcticfoodfromfinland.fi
#arktinenruoka
#arcticfood


