
Tervetuloa 
Arktisuudesta potkua elintarvikevientiin –seminaariin

Turun linna 8.11.2017



Päivän ohjelma

9.30 
 
Tarjolla aamupalaa. Vientiklinikat aukeavat. 

10.00 
 
Tervetuloa Arktisuus elintarvikeviennin kärkenä –hankkeen seminaariin 

  

            Arktisen elintarviketuotannon vahvuudet. 

            Jaana Kotro, hankekoordinaattori, Luonnonvarakeskus 

  

            Arktisuuskonseptin esittely sekä testaustuloksia Kiinassa ja Vietnamissa. 

            Eeva Heikkilä, hankevastaava, Ruokatieto Yhdistys ry. 

  

            Viennin portaat. 

            Antti Lauslahti, toimitusjohtaja, Reilua.fi 

  

Uudesta alueellisesta yhteistyöstä vauhtia vienninedistämiseen. 

Niko Kyynäräinen, toimitusjohtaja, Turku Science Park Oy 

  

Arktisuudesta potkua markkinointiin – tietopaketti kala-alan toimijoille. 

Anu Reinikainen, tutkija, Luonnonvarakeskus 

  

Vientituotteena kala. Mahdollisuuksia ja haasteita. 

Katriina Partanen, toiminnanjohtaja, Pro Kala ry 

 

11.20  Lounas (omakustanteinen) 

Vientiklinikat avoinna klo 12.00-12.15 

 

12.15    Ready, Steady, Go! – ovatko tuotteesi valmiina maailmalle? 

Eeva-Liisa Lilja, toimitusjohtaja, Fennopromo Oy 

  Elintarvikeviennin askeleet viranomaisen näkökulmasta 

Sanna Kiuru, ylitarkastaja, Evira 

  Yrittäjien kokemuksia vientimarkkinoilta: 

              FP-Kotaja Oy Finnish Plant, yrittäjät Tuuli ja Matti Kotaja. 

            www.finnishplant.com 

            www.kidemaa.com 

              Ice Age Water Ltd Finland, factory manager Samuel Sarja. 

            www.vellamo.com 

       

13.45 
 
Verkostoitumista, iltapäiväkahvi ja tuotemaistiaisia 

 



Päivän ohjelma

14.30 
 Food from Finland – miten menestyä maailmalla 

Esa Wrang, toimialajohtaja, Food from Finland –ohjelma 

 

  

Online opportunities in the world’s largest e-commerce market, China.  

Jonna Wibelius, Business Development Manager, Food from Finland 

 

 

  

Miten pk-yritys voi päästä kansainvälisille nettikauppamarkkinoille 

Esimerkkeinä 

• Euroeat Oy, Hallituksen puheenjohtaja Raimo Puustinen. www.euroeat.fi 

• Case: Kiinan vientilupaprosessi. Antti Lauslahti, toimitusjohtaja, Reilua.fi 

 

  

Tilaisuuden yhteenveto ja kannustavat päätössanat. 

Lisa Savola, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Munax Oy 

 

16.00 

 

Seminaari päättyy. 

Vientiklinikat avoinna klo 16.15 asti 

 



Kysy vientiklinikoilta

� Euroeat Oy

� Evira

� Fennopromo Oy

� Finpro Oy Food from Finland

� Kolster Oy – IPR help desk in export 

markets

� Luke

� Ruokatieto Yhdistys ry

� Ruralia-instituutti

� Turku Science Park Oy 

Tuotemaistiaisia tarjoavat

� FP-Kotaja Oy

� Munax Oy

� Vellamo/Ice Age Water Ltd Finland



Kehittää pohjoisten olosuhteidemme 

(60 leveysasteen pohjoispuolisen 

alueen) erityispiirteistä eli 

arktisuudesta ja sen tuomista 

lisäarvotekijöistä uusi kilpailuvaltti 

suomalaiselle elintarvikeviennille.

Arvi-hankkeen päätavoite

Short bright summerShort bright summerShort bright summerShort bright summer

Long arctic winterLong arctic winterLong arctic winterLong arctic winter

Pure waterPure waterPure waterPure water

Pure soilPure soilPure soilPure soil

Pure airPure airPure airPure air

Animal wellfareAnimal wellfareAnimal wellfareAnimal wellfare

Arctic knowArctic knowArctic knowArctic know----howhowhowhow



Pohjana taustaselvitys

Tässä  raportissa käsitelty arktisuuden 

määritelmää, suomalaisen 

ruoantuotannon lähtökohtia sekä 

käsitelty kuuden eri tuoteryhmän 

erityispiirteitä (luonnonmarjat, kaura, 

kumina, maidon-naudanlihantuotanto, 

sianliha, siemenperuna).

ARVI-hankkeessa käsitellään kaksi 

tuoteryhmää lisää (kala ja vesi)

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

Jne…

www.arcticfoodfromfinland.fi



Kuva: Erkki Oksanen



Arctic Food 
from Finland from Finland from Finland from Finland 

Viestintäkonseptin esittely
Turku 8.11.2017 /Eeva Heikkilä Ruokatieto



Viestintämateriaalia viejäyrityksille

• Arktisuus elintarvikeviennin kärkenä 2016 – 2018 –

hankkeessa on tehty tehdään suomalaisen ruuan / arktisen 

ruuan pk-viejäyrityksille markkinoinnin avuksi nettisivut, dia-

pohja, ostajamateriaalia, valokuvia, esitepohjia, esitteitä, 

toteemit, sähköisiä pohjia

• Viestimme uutiskirjein, nettisivuilla, somessa

• www.arcticfoodfromfinland.fi

• #arktinenruoka, #arcticfood



• It’s unique. It’s unique. It’s unique. It’s unique. 

• It’s straightforward.It’s straightforward.It’s straightforward.It’s straightforward.

• It’s arctic.It’s arctic.It’s arctic.It’s arctic.

Arctic Food 

from Finlandfrom Finlandfrom Finlandfrom Finland



It’s uniqueIt’s uniqueIt’s uniqueIt’s unique. Our dark arctic winters 

and long light summer nights create 

growing conditions found nowhere 

else. Here the soil is perfect for crops 

rich in nutrients and flavor.

Arctic Food 

from Finlandfrom Finlandfrom Finlandfrom Finland



It’s straightforwardIt’s straightforwardIt’s straightforwardIt’s straightforward. In this 

environment, there are no excuses. 

Only by utilizing all the technology 

and knowhow available can the 

produce achieve the highest possible 

quality. 

Arctic Food 

from Finlandfrom Finlandfrom Finlandfrom Finland



It’s arctic. It’s arctic. It’s arctic. It’s arctic. This is the north. We know 

who we are, and we know the food we 

produce through and through, from 

seed to table. The north has shaped 

us, as it shapes our food.

Arctic Food 

from Finlandfrom Finlandfrom Finlandfrom Finland





Arvioita arktisesta konseptista
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• Myönteisenä pidettiin puhtautta, 

ravitsevuutta, saasteettomuutta, 

terveellisyyttä, luonnollisuutta, 

yksinkertaisuutta, selkeyttä

• Toisaalta kielteisenä pidettiin arktisuutta: 

epäiltiin ettei maaperä olekaan puhdasta tai 

että arktisissa olosuhteissa ei voi kasvaa 

mitään

• Osa vastaajista ei ymmärtänyt konseptia, 

käsitteitä, ideaa tai arktisuutta lainkaan. 

Osaa ei konsepti kiinnostanut. Joku piti 

ruokaa ihan perus-länsimaalaisena eikä 

uskonut että kasvuolosuhteet muuttaisivat 

makua mitenkään.



clean, nutritious, no polution

safe, not poluted, pure and healthy

high quality

healthy, delicious, good apetite, not cheap

simple, clean

natural, non-poluted

delicious

elegant, healthy, beautiful

rich in nutrition

the appearance of raw material looks quite rustic

nutritious

this is more in line with the actual situation

safe, want to try

good staff, authentic taste, apperiance is ordinary

rich in nutrition, high class

good  

very honest, in line with the actual situation

like

environmently friendly

healthy, natural

want to eat

taste is very light

natural, a good way of living

I cannot wait for a trip to the Arctic to eat

Myönteisiä ja neutraaleja arvioita arktisesta konseptista

do not understand

not bad

no feeling

no meat

different, colorful, coarse

does food taste different when grown in 

special environment

difficult to understand

no feelings

primitive, minimal

do not understand

no impression

simple

description is imcomprehensible

enoght quantity

none

simple

cannot say

difficult to understand

vegetarian food

Oh

fill the stomach

does not look appealing but I want to try

17Ruokatieto/EH 13.9.2017



Kielteisiä arvioita arktisesta 

konseptista

Finnish soil does not look very fertile

environment is not clean, feel it does not taste 

good

picture of arctic desert

is soil in the arctic suitable/ fertile for 

cultivation 

soil covered with snow is not possible

not interested

not interesting at all

filthy, lack of appetite

not enough to eat

too small quantity

messy

not appealing

not enough to eat

no arctic feeling, just like any ohter Western 

food

probably have additative

Feels like that the texts are translated directly 

from English, tehy do not fit the Chinese 

reading habbits

picture do not show the Arctic

cocky

pictures are not pretty

It’s uniqueIt’s uniqueIt’s uniqueIt’s unique. Our dark 

arctic winters and 

long light summer 

nights create growing 

conditions found 

nowhere else. Here the 

soil is perfect for crops 

rich in nutrients and 

flavor.

It’s straightforwardIt’s straightforwardIt’s straightforwardIt’s straightforward. In 

this environment, there 

are no excuses. Only by 

utilizing all the 

technology and 

knowhow available can 

the produce achieve the 

highest possible quality. 
It’s arctic. It’s arctic. It’s arctic. It’s arctic. This is the 

north. We know who we 

are, and we know the 

food we produce 

through and through, 

from seed to table. The 

north has shaped us, as 

it shapes our food.

18Ruokatieto/EH 13.9.2017
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Summa summarum: 

• nettikyselyn tulokset antavat kuvan siitä, millaisia 

ajatuksia teoriassa kiinalaisilla kuluttajilla voi olla
• On epäselvää, millaista ostopäättäjää vastaajat edustavat ja 

miten ylimalkaan kyselyihin vastataan tai miten asiat kääntyvät 
kulttuurisesti suomesta englanniksi, sitten kiinaksi ja taas 
englanniksi. Kysymällä markkinoilla olevista tuotteista ja 
pakkauksista tulokset voisivat olla toisenlaisia

• Konsepti näyttäisi olevan kiinnostava faktojen osalta 

(esim.sanat puhdas, terveellinen, ravitseva), mutta 

ruokakuvat voisivat olla runsaampia ja värikkäämpiä, 

suomalainen sommittelu saattaa olla liian kliininen 

• ruokakuvien osalta haasteena on siirtää halutut 

mielikuvat edelleen yritysten tuotteisiin ja 

myyntipakkauksiin, jotka nököttävät ostopaikoissaan 

omassa tuotekategoriassaan 

• Arktisuutta voisi esitellä lisäksi realistisin luonto- ja 

luonnonolosuhdekuvissa, joissa huomioidaan epäilys 

siitä, ettei arktisuudessa voi kasvaa mitään

Ruokatieto/EH 13.9.2017



Arvioita arktisesta konseptista
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• Myönteisenä pidettiin Pohjoista puhtautta, 

ravitsevuutta, yksinkertaisuutta ja 

herkullisuutta, terveellisyyttä, luonnollisuutta, 

yksinkertaisuutta (toisteltiin kuvausten 

sanoja…)

• Toisaalta kielteisenä pidettiin, sitä että ruoka 

on maassa (epähygieenistä), ei pidetty 

herkullisen näköisenä, maku ei välity

• Osa vastaajista ei ymmärtänyt konseptia, 

käsitteitä, ideaa tai arktisuutta lainkaan. 

Arvosteltiin myös kuvien tummaa väriä, 

huonoa laatua ja akateemista kieltä

• Osaa ei konsepti kiinnostanut lainkaan



Myönteisiä ja neutraaleja arvioita arktisesta konseptista

21Ruokatieto/EH 24.10.2017

Food looks fresh, delicious

healthy

natural, appealing

Impressed by food arrangement 

and caption. Simple but nice 

combination between food and 

color

nice vintage color

looks quite delicious

beautiful

nutritious

Appealing

Correct

Good

high quality

Food made of fish looks delicious

nice effect

delicious

good

wonderful

locally

natural, healthy , trustworthy

Simple

light meal but nutritious

Food looks good, makes me wanna eat but 

bakcground is not nice

I am impressed 'cause it looks like food witout 

meat

Meal is simple, suitable for people who are in 

diet

food looks strange to me

Food looks nutritous but needs to add veggy 

or fruit

What is your technology?

acceptable

so so

Photo is not clear, nice caption

Photo can't tell meaning

raw

Food is put on nice place

food and photo look ok

no meat

I do not understand

don't know what food is

that info is not what customers want



Kielteisiä arvioita arktisesta 

konseptista It’s uniqueIt’s uniqueIt’s uniqueIt’s unique. Our dark 

arctic winters and 

long light summer 

nights create growing 

conditions found 

nowhere else. Here the 

soil is perfect for crops 

rich in nutrients and 

flavor.

It’s straightforwardIt’s straightforwardIt’s straightforwardIt’s straightforward. In 

this environment, there 

are no excuses. Only by 

utilizing all the 

technology and 

knowhow available can 

the produce achieve the 

highest possible quality. 
It’s arctic. It’s arctic. It’s arctic. It’s arctic. This is the 

north. We know who we 

are, and we know the 

food we produce 

through and through, 

from seed to table. The 

north has shaped us, as 

it shapes our food.

22Ruokatieto/EH 24.10.2017

Not impressive

Not appealing

Is that bowl with something unclear in it really arctic?

I can't see ingredient

Caption doesn't sound Arctic, it sounds vietnamese

I don't want

Most vietnamese people dont have much impression about Arctic

Not diverse, lack of veggy

Photo is ok but still lacks of something. Caption sounds forceful

Strange to me

I have to taste before commenting

Not my daily meal

Not impressed by neither photo nor description

Too many dishes. This cannot deliver food flavor.

Description is general, which makes me blind about flovor of Arctic 

vegetables

This doesn't look like familly meal. It looks like quick meal for farmers

I cant imagine what dishes are in it or wheather it is nutritious or not

You should say something like it has mild flavor, strong flavor or spicy.

Putting food on the ground is not suitable

No vegetable and doesn't show uniqueness

Too academic

Nordic weather also exists in some other areas, so what is the uniqueness
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Summa summarum / Vietnam: 

• nettikyselyn tulokset antavat kuvan siitä, millaisia 

ajatuksia teoriassa vietnamilaisilla kuluttajilla voi olla
• On epäselvää, millaista ostopäättäjää vastaajat edustavat ja 

miten valikoituivat. Vastauksissa näkyy akateemisuutta. 
Valokuvia arvosteltiin epäselviksi. 

• Tämäntyyppinen konseptitesti, jota Suomessa yleisesti 
käytetään, ei näytä toimineen. Olisivatko vastaukset olleet 
toisenlaisia, jos henkilöt olisivat nähneet ja päässeet 
maistamaan tuotteita? Maalaileva kuvaus arktisuudesta ei 
purrut vastaajiin.

• Jäi epäselväksi miten kyselyihin vastataan tai miten asiat 
kääntyvät kulttuurisesti suomesta englanniksi, sitten 
vietnamiksi ja taas englanniksi. 

• Konsepti näyttäisi olevan kiinnostava faktojen osalta 

(esim.sanat puhdas, terveellinen, ravitseva), mutta 

näitä mainintoja tuli selvästi vähemmän kuin Kiinan 

Guangchow’ssa tehdyssä. 

Ruokatieto/EH 24.10.2017



Annamme mielellämme lisätietoa!

jaana.kotro@luke.fi

tiina.lampisjarvi@ruokatieto.fi

antti.lauslahti@reilua.fi

www.arcticfoodfromfinland.fi
#arktinenruoka
#arcticfood



Kiinnostaako Kiina?
SUUNTAISINKO KIINAAN?

Fact finding –matka 13. – 18.5.2018 Shanghaihin ja vierailu 

SIAL China -messuilla 

Kiina tutuksi –miniseminaari (alkuvuosi 2018)

INTRO Hki, 27.3. ; Regulaatio, vientiluvat, online IDEAFLOW 

Hki, 26.4. ; Tuotekehitys, tuotekonseptit ja pakkaus 

INNOVATIONS GO Hki, 7.6. Matkan tulokset ja 

verkostoituminen 


