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RuoKasvu-hanke





1. RuoKasvu-hankkeen koordinaatio sekä strategisen viennin ja 

yritysyhteistyön kehittäminen (MTK)

2. Iskussa maailmalle, vientivalmennus (Aava & Bang)

3.1 Viennin tuotekehitys alkutuotannosta alkaen (LUKE, Cs. Jansik)  

- Kaura ja luomukaura  

- Broileri  

- Juustot (?)  

3.2 Arktisuus –konseptin testaus (LUKE, J. Kotro ja Anu Reinikainen) 

4. Ruoka matkailussa, Suomi –ruuan brändäystä (Lomalaidun, A. 

Mikkola)



Vientivaltit ja kilpailukyky
- Uskalla loistaa!



Markkinat nyt 



Sinun tuotteellesi sopivat markkinat – oletko valmis?



Valtio

Työ- ja 
elinkeinoministeriö

Business 
Finland

Food from Finland -
kasvuohjelmaVisit Finland, ruoka 

matkailussa Suomessa

Ely -keskukset

Maa- ja 
metsätalousministeriö

Ruokavirasto

Luonnonvarakeskus

Ulkoministeriö

Suurlähetystöt

Opetus- ja 
kulttuuriministeriö

Opetushallitus

KouluruokailuKoulujärjestelmä

Julkiset vientipalvelut



Yksityiset vientipalvelut
Konsulttipalvelut

Esim.:

Vientikoutsi

Fennopromo

- Koulutus

- Vientiprojektit

- Kehitysprojektit 

ProAgria, Etelä-Suomi

- Markkinointi

- Verkostot 

Foodwest

- Tuotekehitys

- Pakkausmerkinnät 

Makery

- Markkina-
/kuluttajatutkimus

- Tuotekehitys 

Hankkeet

Esim.:

Elintarvikeviennin 
osaaja

- Ennakointi ja 
strategiat

- Asiakaslähtöinen 
tuotteistamisosaaminen

- Markkinointiviestintä ja 
brändäys

- Myyntitaidot, 
henkilökohtainen 
myyntityö

- Kohdemarkkinoiden 
tuntemus

- Vientiliiketoiminnan 
suunnittelu

- Vientiprosessien 
hallinta

Iskussa maailmalle

- Vientiliiketoiminta- ja 
markkinointisuunnitelma
n rakentaminen

-
Kansainvälistymisosaa
misen kehittäminen

- Verkottuminen 
kotimaassa

- Tukea vientiosaajan 
rekrytointiin

Vientivalmiuksien 
kehittäminen 

Saksan markkinoille 
– Internationale 
Grüne Woche 

IGW2019

Lukuisia muita…



Yrityksen vientipolku (taktinen vienti)

Ylijäämävientiä, 
yritys pyrkii 

satunnaisesti 
pääsemään eroon 

ylijäämästä

Vienti ei perustu 
brändiin 

Vienti/myynti esim. 
agentuurin kautta, 

Trading  

Ei suoraa 
asiakaskontaktia

Yritys ei välttämättä 
tiedä minne ja 
kenelle tuote 

myydään



Hankkeen tavoite:

Olemassa olevien palvelujen selkeyttäminen ja 

uusien toimintatapojen, sekä ratkaisujen 

rakentaminen laajassa yhteistyössä koko 

vientikentän kanssa





Yrityksen vientipolku (strateginen vienti)

Yritys asettaa viennin 
strategiseksi tavoitteeksi 

Hallitus + johto sitoutuvat 
ajallisesti sekä 
taloudellisesti

Analysoidaan markkinat ja 
valitaan soveltuvat 
kohdemaat sekä 
myyntikanava/-t

Tehdään tarkemmat 
markkina- ja 

kuluttajatutkimukset, 
haetaan tietoa tuotteen ja 

brändin kehittämistä 
varten

Kehitetään tuotetta ja 
brändiä 

(Huom. kohdemaan 
lainsäädäntö) 

Viennin infrastruktuuri 
kuntoon, logistiikka + 

asiakaspalvelu

Luodaan asiakassuhteita 
ja markkinoidaan, vaatii 
läsnäoloa kohdemaassa

Myynti / kassavirta



• Siirtyminen taktisesta strategiseen vientiin.

• Yritysjohdon sitoutuminen kansainväliseen toimintaan.

• Valtaosa mini-, pien- ja osa keskisuurista yrityksistä on liian 

pieniä toimimaan tehokkaasti yksin. Kuinka toimia yhdessä?

• Vientivalmennus, vientikoulutus ja vientihankkeet eivät ole 

lisänneet kassavirtaa. Miksi? Mitä pitäisi tehdä?

Strategisen viennin ja yritysten 

vientiyhteistyön kehittäminen



Kriittisyydet yrityksissä
Yritys asettaa viennin 

strategiseksi tavoitteeksi 

hallitus + johto sitoutuvat 
ajallisesti sekä 
taloudellisesti

Analysoidaan markkinat 
ja valitaan soveltuvat 

kohdemaat sekä 
myyntikanava/-t

Tehdään tarkemmat 
markkina- ja 

kuluttajatutkimukset, 
haetaan tietoa tuotteen ja 

brändin kehittämistä 
varten

Kehitetään tuotetta ja 
brändiä 

(Huom. kohdemaan 
lainsäädäntö) 

Viennin infrastruktuuri 
kuntoon, logistiikka + 

asiakaspalvelu

Luodaan asiakassuhteita 
ja markkinoidaan, vaatii 

aikaa ja läsnäoloa 
kohdemaassa

Myynti / kassavirta

Eri vientihankkeet 

kohdistuvat yleensä näihin 

toimintoihin



Millaisia toimia vienti edellyttää?



Vientipolkupäivä 11.12.2019

”Älä hukkaa aikaa tai euroja - strateginen vienti tuo tulosta”



Sähköposti: mikaela.vuorisalmi(at)mtk.fi

Puh.: 050 4707982


