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Kasvua ja kannattavuutta viennistä

• Suomessa elintarvikealan markkina ei kasva. Yritysten merkittävin kasvureitti on 
vienti. Tänä vuonna vienti Suomesta nousee 1,7 miljardiin euroon. Tavoite on 
vielä huomattavasti korkeammalla

• Vientiin sitoutuminen vaatii yritykseltä johdon vahvaa sitoutumista ja 
pitkäjänteisyyttä. Vienti ei ole ylijäämäkapasiteetin täyttämistä

• Suomessa valtio tukee vientiä                                                                                                
merkittävästi. TEM:in, MMM:n ja Tekesin                                                                                         
rahoittama Food from Finland –ohjelma                                                                                                 
on toiminut nyt 3 vuotta; ohjelman                                                                                                    
toimintaan osallistuu jo noin 130 
suomalaista elintarvikealan yritystä. 

• Ohjelma tekee hyvin tiivistä yhteistyötä                                                                                     
mm. ETL:n, MTK:n ja Eviran kanssa. 
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Kasvua ja kannattavuutta viennistä

+ Nostaa kapasiteetin käyttöastetta 

+ Parantaa tuottavuutta

+ Lisää investointeja 

+ Kasvattaa kotimaisten raaka-aineiden kysyntää 

+ Lisää työpaikkoja koko ruokaketjussa 

+ Mahdollistaa yrityksen paremman kannattavuuden    

+ Jättää arvonlisää Suomeen

+ Parantaa huoltovarmuutta

+ Nostaa markkinoinnin ja myynnin osaamisen tasoa.
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One Health: Suomalaisen ruoan 
vahvuudet ovat olemassa

• Maailman puhtain vesi, puhdas maaperä (vähän 
raskasmetalli- ja torjunta-ainejäämiä) ja puhdas 
ilma (70 % maaperästä on metsää)

• Maantieteellinen sijainti: Kova talvi, eksoottisuus, 
arktinen luonto, metsä ja villit tuotteet

• Ruokatuotannon korkeat standardit

• Innovatiivinen tuotekehitystyö, erityisesti 
terveysvaikutteisissa tuotteissa

• Ei tarttuvia eläintauteja, ei salmonellaa, hyvin 
alhainen antibioottien käyttö. Eläinten hyvinvointi

• Hyvin korkea ruokaturvallisuuden taso.
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Maailman 
turvallisin ja  
terveellisin 
ruoka tulee 
Suomesta.



• Terveysvaikutteiset  ja terveyttä edistävät 
elintarvikkeet

• Allergiavapaat elintarvikkeet; laktoositon, gluteeniton

• Maitojalosteet, innovatiiviset maitopohjaiset tuotteet

• Liha ja lihajalosteet, kala ja kalajalosteet, riista

• Marjat ja marjatuotteet (juomat, jauheet, välipalat)

• Kaura- ja kauratuotteet, ruis- ja ohratuotteet 
(maltaat)

• Erikoisalkoholituotteet, mm. marja- ja ruispohjaiset 
alkoholit, vodkat, ginit, oluet, lonkerot, marjaviinit ja –
liköörit, viskit…

Osaamiskärjet / 
potentiaaliset kasvusegmentit
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Suomalaiset elintarvikkeet 

• korkealaatuisia

• innovatiivisia 

• turvallisia 

• luonnollisia ja puhtaita

• kaukana 

• ….kalliita 

Kohdemarkkinat 

• hintatasoltaan korkeita 

• laatutietoisia 

• terveystietoisia

• usein nopean talouskasvun maita

• arvostavat luonnollisuutta ja turvallisuutta 

Kohdemarkkinoiden yhteiset 
nimittäjät 

www.foodfro
mfinland.fi 
@FoodFromFi
nland 
@FinproFi



Suomalaiset elintarvikealan yritykset ja Food from
Finland ohjelma rakentavat yhdessä kasvualustaa                  
Suomen elintarvikeviennin kasvattamiselle.

– laajapohjainen yhteistyö

– yhteinen tarjoama 

– Suomen osaamiskärkien kautta tehty 
markkinointi.

Viennin synnyttämä lisäarvo jää Suomeen, 
toimialan kotimaisuusaste on peräti 82 %.

Tarvitsemme vielä lisää laajapohjaista yhteistyötä.
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Rakennamme yhdessä vientiä



• Tuotantolähtöisestä myynnistä siirryttävä valittujen 
markkinoiden ja oikeiden kohderyhmien tunnistamiseen, 
asiakaslähtöiseen tuotekehitykseen, markkinointiin ja 
myyntiin

– vientiä ei voida tehdä vain kotimarkkinoita varten 
kehitetyillä tuotteilla

– kansainvälisen markkinoinnin osaaminen ja suomalaisen                                                          
osaamisen esiintuonti ovat avainasemassa

• On tunnistettava nousevat trendit ja konkreettiset                                               
markkinamahdollisuudet 

– kuinka voimme olla edelläkävijöitä ja erityisosaajia

– on pakko tehdä valintoja ja erikoistuttava, luotava lisäarvoa

• On haettava oikeaa ja tutkittua tietoa markkinoista.

Onnistumme, jos tunnemme 
asiakkaidemme tarpeet
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• Tunne kohderyhmäsi – ihan oikeasti

• Asiakkaan tarpeiden tunteminen on onnistumisen edellytys. Viennissä 
korostuvat moniportaisten jakelukanavien hallinta, paikallisen partnerin 
tarpeiden ymmärtäminen ja asiakkuuksien todellinen hoitaminen

• On tehtävä fokusoitua toimenpiteitä ja markkinointia                              

– Oikeiden asiakkaiden ja kohderyhmien tavoittaminen on keskeistä

– Systemaattinen promootiotyö on välttämätöntä

• On tehtävä yhteistyötä ja oltava paikanpäällä uusilla markkinoilla – näkyvästi

– Suunnitelmallisuus ja yhteistyö suomalaisten toimijoiden kesken auttaa.

Onnistumme, jos tunnemme 
asiakkaidemme tarpeet
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Mikä toimii hyvin?

• Voimme yhdessä luoda korkean osaamistason roolin suomalaisille elintarvikkeille. 
Suomen profiilia nostavat tasokkaat messuosastot, ostajatapahtumat, 
mediatapahtumat ja säännöllinen markkinointi oikeilla osaamiskärjillä.                                  

• On panostettava systemaattiseen ja pitkäjänteiseen toimintaan

• Suomalaisten yritysten yhteistyö ja yhteisen tarjoaman esittely herättää mielenkiintoa 
ja avaa ovia. Olemme esitelleet suomalaisia tuotteita jo yli 2000 ostajalle eri 
kohdemaissa

• Suomen vahvat argumentit toimivat. Suomalaisissa elintarvikkeissa kiinnostaa puhtaus, 
laadukkuus, turvallisuus, terveellisyys ja pohjoinen omaperäisyys. Vallitsevat 
ruokatrendit suosivat suomalaista tarjontaa

• Kustannustehokas yhteismarkkinointi sekä menekinedistämiskampanjat. Tarkoin 
kohdistetut toimenpiteet ovat tehokkaita
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Food from Finland: saadut opit



Food from Finland ja Visit Finland 
yhteistyössä

Citti-vähittäiskaupan kampanja Saksassa 
04/2017

• 100 uutta suomalaista elintarviketta, 20 
yritystä myynnissä Citti-marketeissa ja 
Lieferello-nettikaupassa vuoden ajan

• Kampanjaviikko 19.-25.4.:  Enjoy Finland-
Reinste Natur esittelee suomalaista ruokaa, 
lifestylea ja Suomea matkailukohteena  

• Pääteemana Suomen puhdas luonto 

• Kilpailu; palkintomatka Suomeen 

• Kampanjasivut Visit Finland-sivustolla:

http://www.visitfinland.com/de/food-from-
finland/

• Aktiivinen markkinointi: lehdistötiedotteet, 
Lebensmittelzeitung,  videot myymälöissä, 
monikanavamarkkinointi (Citti FB, VF, Finpro, 
Good News from Finland…

http://www.visitfinland.com/de/food-from-


Missä voidaan toimintaa kehittää?

• Vientituotteiden jalostusarvon nostaminen 
- suurempi fokus brändättyihin kuluttajatuotteisiin

• Tuotekehitys kohdistaen tuotteet suoraan vientimarkkinoille                                             
- tunnistaen oikeat kohderyhmät

• Konseptointi, oikea tarina brändin takana, brändäys ja 
pakkausdesign

• Kärsivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä - kauppojen                      
konkretisoitumiseen menee aikaa - 18 kk on yleinen 
keskiarvo vientiprosessin läpivientiin.
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Rohkeasti mukaan vientimarkkinoille!
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Kiitos !


