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ELINTARVIKEALAN 
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TAVOITTEET 



Viennin nykytila  

• Suomen elintarvikevienti on kasvussa ja sen arvo on tällä hetkellä  

1,6 miljardia euroa. Samaan aikaan kuitenkin elintarvikkeiden tuonti 

on noin 4,3 miljardia euroa. 

• Kansainvälinen elintarvikekauppamme on yhteensä noin 6 miljardia 

euroa (sisältää ulkomaisten tytäryritysten paikallisen liikevaihdon). 

Noin 40 % suomalaisten elintarvikeyritysten liikevaihdosta tehdään 

ulkomailla. 

• Suomalaisista elintarvikealan pk-yrityksistä vain noin 12–13 % toimii 

kansainvälisillä markkinoilla. 

• Vientiä harjoittavilla pk-yrityksillä viennin osuus liikevaihdosta on    

5–10%. Isommilla yrityksillä ja varsinkin teollista suoramyyntiä 

tekevillä yrityksillä viennin osuus liikevaihdosta oli jopa 20–60%.  
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Pk-yritysten ja suurten yritysten tarpeet ja odotukset ovat hyvin erilaiset. 
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Elintarvikkeiden kauppatase 
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Elintarvikkeiden vientiohjelman tavoitteet   

v. 2020 mennessä  

 

 

• Elintarvikealan kauppataseen kiinni kurominen ja alan työllisyyden 

merkittävä paraneminen sekä merkittävän arvonlisän synnyttäminen 

Suomeen 

 

• Suomen korkeampi maaimago ja vahva brändäys elintarviketuotannon 

osaajamaana; luodaan erityinen korkean osaamistason rooli 

suomalaisille elintarvikkeille 

 

• Tavoitteena on luoda elintarvikealalle konkreettinen ja merkittävä Team 

Finland - vientiohjelma, jolla on selkeät koko toimialaa koskevat hyödyt 

ja onnistumismahdollisuudet.  
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Elintarvikkeiden vientiohjelman tavoitteet   

v. 2020 mennessä 
 

 

• Viennin kaksinkertaistaminen 3 mrd euroon vuoteen 2020 

mennessä  

 

• Ohjelmaan mukaan 100 kpl potentiaalista suomalaista 

elintarvikeyritystä, sekä elintarvikealan palvelu- ja 

laiteyritystä 

 

• Pk –yritysten laajempi kansainvälistyminen. 
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Vientiohjelman ”jalkauttaminen” 

toimenpiteiksi 2015 - 2020 

 

• Suunnittelussa ja ohjelman rakentamisessa keskitytään liittämään tähän 

saakka erillisesti ja hajanaisesti toteutetut vienninedistämistoimenpiteet 

yhdeksi kokonaisuudeksi. Tuloksena yhdenmukainen viennin 

kehittämisstrategia ja ”Suomi-ruoan” –näkyvyys kansainvälisesti. 

 

• Ohjelman aikana synnytettävä yhteistyö auttaa etenkin pk -yrityksiä viennin 

käynnistämisessä ja kansainvälisessä markkinoinnissa. Yhdenmukainen 

toimintamalli auttaa kohdentamaan niukat resurssit mahdollisimman 

tehokkaasti viennin edistämiseksi. 

 

• Ohjelman rakentaminen aloitettiin huolellisella esiselvityksellä, jonka avulla 

yritysten tavoitteet, tahtotila, yhteistyön edellytykset ja ohjelman tarkka 

sisältö määritellään. 
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TULOKSIA 

YRITYSHAASTATTELUISTA 



Viennin nykytila – Tarjoama 

• Yritysten vientituotteet ovat usein puolivalmisteita 

teollisuudelle, ”me-too” -tuotteita tai matalan jalostusasteen 

tuotteita.  

• Viennin lähtökohtana oli harvoin aktiivinen uusien kysyntää 

herättävien tuotteiden etsiminen tai todellisten 

kuluttajatarpeiden tunnistaminen.  

• Vientiohjelman avulla tulisi voida nostaa yritysten 

valmiutta tuottaa lisäarvotuotteita markkinalähtöisesti 

vientimarkkinoille, sekä tarjota tuotteitaan yhteisesti 

(laajempi tarjoama) kansainvälisille ostajille.  
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Käytännön toimenpiteinä vientiohjelmassa tarvittaisiin erikoistuotteiden 

tuotekehityksen osaamisen lisäämistä, parempaa niche-markkinoiden 

tuntemusta yrityksille sekä yritysten yhteistä tuotetarjoamaa ostajille. 
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Viennin nykytila  – 

Markkinasuuntautuminen 

• Seuraavat markkinat saivat eniten mainintoja (kiinnostavuus): 

• Venäjä 

• Baltia 

• Keski-Eurooppa (Saksa)  

• Pohjoismaat. 

• Useimmilla pk-yrityksillä korostui Itämeri -fokus / 

lähimarkkinat. Aasian markkinat nousivat esiin myös joidenkin 

pk- yritysten tavoitteissa 

• Suuret yritykset toimivat jo Itämeren alueella, vientiponnistelut 

suuntautuvat kaukaisemmille markkinoille. Yksittäisistä alueista 

suurimmaksi kiinnostuksen kohteeksi nousi Itä-Aasia (Kiina).  
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Isot yritykset pärjäävät omilla resursseilla ja verkostoilla (myynti, 

markkinointi, tuotekehitys, logistiikka, vientiasiakirjat, jne.).  

Pk-yritykset tarvitsevat apua lähes kaikilla kansainvälistymisen osa-alueilla. 
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Viennin esteet – Osaaminen 

• Kansainvälisen kaupankäynnin osaamisen puute oli lähes kaikilla pk-yrityksillä 

viennin este. Yritykset tunnistivat itse hyvin tiedon puutteen ja tiedon 

tärkeyden. Markkinaymmärryksen puutteen seurauksena:  

a) Markkinoille tarjotaan myyntisuuntautuneesti tuotetta, jota yritys ”sattuu” valmistamaan  

b) Uusia markkinoita etsiessä joudutaan kovaan kilpailuun, koska ei osata kehittää 

lisäarvotuotteita markkinalähtöisesti.  

c) Useat yritykset kokevat viennin kehittämisen riskialttiina toimintana. Vientiin ei uskalleta 

aktiivisesti panostaa, eikä uutta vientihenkilöstöä rekrytoida.  

d) Markkinatuntemuksen heikkouden takia suomalaisyritykset vaikuttavat olevan 

reaktiivisia vientikaupassa reagoiden markkinoiden muutoksiin, sen sijaan, että 

pyrkisivät olemaan pro-aktiivisia toimijoita, jotka osaltaan myös kehittäisivät 

markkinoita ja tähtäisivät sen suunnannäyttäjiksi innovatiivisilla ja 

kuluttajalähtöisillä lisäarvotuotteilla.  
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Kansainvälisen kaupan osaaminen lähtee paikallisen markkinan 

ymmärtämisestä. 
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Viennin esteet – Pullonkaulat 

Keskeisiä viennin pullonkauloja 

olivat: 

• Hintakilpailukyky  

• Viennin ammattitaito, henkilöresurssit  

• Sertifioinnit 

• Bisnesosaaminen 

• Logistiikka 

• Aikapula 

• Kielitaito  

• Paikallisen kulttuurin tuntemuksen puute 

• Suomen korkea kustannustaso ja pitkät 

kuljetusmatkat. 

• Viranomaistyö (eläinperäiset tuotteet) 

• Venäjän haasteet 

”Yrityksen sisäinen vientiin ”kasvaminen” 

on suurin haaste kansainvälistymisessä. 

On suuri kynnys ylitettäväksi, kun 

aikaisemmin vain kotimarkkinoilla 

toiminut yritys käynnistää myös viennin.  

Siirrytään aikaisemmalta 

mukavuusalueelta ulos, markkinoiden 

vaatimustaso nousee, siirrytään 

uudenlaiseen toiminnan mittakaavaan 

läpi koko liiketoiminnan.  

Tarvitaan kielitaitoista henkilöstöä 

tuotantoketjun eri vaiheissa, 

dokumentaatio ja markkinointimateriaalit 

täytyy toteuttaa eri kieliversioina jne.  

Kyse on sekä asenteiden muutoksesta, 

henkisten esteiden voittamisesta että 

osaamisen kehittämisen haasteesta.” 
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Yhteistyö ja verkostot – Kumppanuudet 

Seuraavat osa-alueet mainittiin potentiaalisina 

yhteistyöalueina: 

• Markkinoiden selvittäminen yhteystyössä, 

• yhteinen myynti-, jakelu- ja logistiikkatoiminta (ovat jo 

joillakin olemassa), 

• tiedonvaihto ja yhdessä toteutetut toimenpiteet, 

• raaka-ainehankinnat ja tuotantokapasiteetin jakaminen, 

• myyntiresurssien jakaminen etenkin kauempana olevilla 

markkinoilla. Erityisesti paikanpäällä operoivien resurssien 

tarve korostui (mahdollinen yhteinen alueella toimiva 

vientihenkilö). 
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Suomalaiset yhtiöt kilpailevat keskenään harvoin Suomen ulkopuolella.  

Toisilta pystytään oppimaan ja yhdessä pienet toimijat ovat vahvempia 

tarjotessaan tuotteita isoille ketjuille/ostajille.  
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Odotukset vientiohjelmalle 

 

Ohjelma pitää rakentaa ensisijaisesti pk-yritysten ehdoilla, koska siellä 

kiinnostus ja tarve näyttäisivät olevan suurin 

 

Vientiohjelmalle on haettava kansallisen tason tahtotila ja isojen yritysten 

johto on sitoutettava (opinion leaders) siihen.  

 

Monet haastateltavat painottivat pitkäjänteisyyttä ja pitkäkestoisuutta, 

jotta riittäviä tuloksia voidaan saavuttaa. 

 

Ohjelman pitää tuoda jotakin konkreettista hyötyä.  
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Odotukset vientiohjelmalle 

 

Ohjelman pitäisi tarjota mahdollisuuden testata uusia markkinoita, mutta toisaalta 

vientivalmiustason kartoittaminen ja kasvattaminen pitää hoitaa kuntoon heti aluksi. 

 

Yritysten tulee kokea, että heidän toiveita ja tavoitteita aidosti kuunnellaan. 

 

Vientiohjelmassa odotetaan valtion nykyistä suurempaa mukaantuloa viennin 

aloitusvaiheen kustannuksiin.  

 

Yritykset odottavat parempaa suomalaisuuden ja tuotekehityksemme lisäarvon 

viestintää maailmalla, suurempaa Suomen näkyvyyttä vientimarkkinoilla (etenkin 

messunäkyvyys).  
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VIENTIOHJELMAN 

STRATEGIAN LAADINTA 



Esiselvitys: Strategian laadinta 

 

 

• Team Finland - vientiohjelman strategia laaditaan ohjelman toteutuksen 

perustaksi. Strategian tavoitteena on systemaattisen vientiohjelman 

rungon ja toimenpiteiden luominen sekä selkeiden kärkien esiin 

tuominen 

 

• Strategian laadinta sekä klusteritoiminnan sisällön alustava 

hahmottaminen tehdään yhteistyössä alan toimijoiden kanssa 

strategiatyöpajoissa (3 strategiatyöpajaa) toukokuussa 2014. 
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Vientiohjelman alustavaa sisältöä 
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Potentiaalisia kasvusegmenttejä 

Kasvupotentiaalia ja mahdollisuuksia suomalaiselle osaamiselle 

voidaan nähdä esimerkiksi seuraavilla segmenteillä: 

  

• Terveysvaikutteiset  (funktionaaliset) ja terveyttä edistävät elintarvikkeet 

• Allergiavapaat elintarvikkeet (laktoositon, gluteeniton, muut 

allergiavapaat tuotteet) 

• Luonnonmukaiset elintarvikkeet (luomutuotteet) ja muut eettiseen 

kuluttamiseen perustuvat tuotteet, kuten lähiruoka, jäljitettävyys, 

alhainen hiilijalanjälki 

• Convenience & Premium  – tuotteet: hemmottelu, luksus, 

helppokäyttöisyys, helppo valmistus,  

• Etnoruoka / suomalainen ruokatraditio: riista, vilja, poro, kala, marjat 

• Kauratuotteet, suomalainen vilja 

• Lasten ja iäkkäiden henkilöiden erikoistuotteet 

• Korkeamman lisäarvon teollisuus- ja raaka-ainemyynti 

• Ruokaturvallisuusosaaminen. 
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Lisätiedot 

• Elintarviketeollisuusliitto ry 

  Heikki Juutinen, toimitusjohtaja 

  + 358 40 502 6270 

   heikki.juutinen@etl.fi 

 

 

•  Finpro ry 

    Esa Wrang, toimialajohtaja, johtava konsultti 

    Life Sciences / Food 

    + 358 400 243 076 

    esa.wrang@finpro.fi 
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