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Suomalainen elintarvikevienti 
on aktivoitunut 

 Vienti on elintarvikeyrityksille selkeä kasvureitti

 Elintarvikealan lisääntynyt tietoisuus viennin tuomista 
kasvumahdollisuuksista

 Kasvava tahtotila vientiin: runsaasti uusia 
vientiyrityksiä (myös pk- ja start up –yrityksiä)

 Elintarvikevienti on palannut kasvu-uralle, tänä vuonna 
vienti on kasvussa noin + 13 %

 Tavoittelemme tänä vuonna noin 1,7 mrd € viennin 
tasoa. Ensi vuoden tavoite on 1,9 mrd €.



Food from Finland ohjelma 

Suomalainen elintarvikevienti uudelleen kasvussa

• 1-6/2018 Vienti oli 761,4 milj. € 1-6/2019 vienti 865,6 milj. € (+ 104,2 m€)

• Kiina +63,8%
• Saksa +34,5%
• Etelä-Korea +27,7%
• Tanska +25,8%
• Japani +24,1%
• Ruotsi +16,6%.

• Kasvussa olevia vientituoteryhmiä ovat mm. alkoholituotteet, maitotuotteet, kaura.

Kasvu +13,7%



164 M€ 16.6 %*

Tilannekatsaus

Ruotsi on Suomen suurin elintarvikeviennin kohdemaa ja Ruotsissa on 
perinteisesti toiminut suuria suomalaisia elintarvikealan yrityksiä. 

Ruotsalaisten ja suomalaisten yhdenmukaisten kulutustottumusten ja 
samanlaisten tuotteiden vuoksi suomalaisille elintarvikkeille on 
kysyntää Ruotsissa. Ruotsissa yrityksen pitää itse vastata tuotteiden 
aktiivimyynnistä huomattavasti enemmän kuin Suomessa, oikean 
jakelupartnerin valinta on tärkeää.

Tuoteryhmät: Suklaa, alkoholijuomat, voi ja 
muut maitorasvat, jogurtit 
sekä muut maitovalmisteet

RUOTSI

*1-6.2018 vs 1-6.2019

Haasteet

Mahdollisuudet

- Terveelliset, 
ympäristöystävälliset tuotteet, 
free from tuotteet

- Luomun suuri markkinaosuus 
- Yhdenmukaiset 

kulutustottumukset, kysyntää 
suomalaisille tuotteille

- Keskittynyt vähittäiskauppa, 
muutama suuri toimija

- Kova kilpailu myös uusissa 
innovatiivisissa kategorioissa

Tammikuu – kesäkuu 2019



43,8 M€ 25.8 %*

Tilannekatsaus

Tanskan markkinalla kilpailu on kovaa, mutta sieltä löytyy tilaa 
innovatiivisille tuontituotteille. Kaupan ketjuja on useita, joten 
tuotteiden jakelua voidaan kohdistaa juuri oikeantyyppisiin ketjuihin. 
HoReCa –markkinat ovat suuret, ja mahdollisuuksia on runsaasti, 
erityisesti Kööpenhaminan alueella. Siellä toimii myös runsaasti 
ravintoloihin erikoistuneita maahantuojia ja jakelijoita.

Kysyntää Tanskassa on erilaisille luonnollisille ja terveellisille 
tuotteille, marjatuotteille sekä premium-kategorian alkoholeille, mikä 
tarjoaa hyviä mahdollisuuksia suomalaisille elintarvikealan yrityksille.

Tuoteryhmät: Muut viljatuotteet, 
naudanliha, rehuraaka-aineet, 
tuore kala ja alkoholijuomat

TANSKA

*1-6.2018 vs 1-6.2019

Haasteet

Mahdollisuudet

- Luomutuotteet, luomun suuri 
markkinaosuus

- Kasvisruoka, kasviproteiinit
- Positiivisella tavalla erilaiset 

suomalaiset tuotteet
- HoReCa –markkinat

- Kova kilpailu
- Paljon paikallisia laadukkaita ja 

luonnonmukaisia tuotteita, 
miten erottautua

Tammikuu – kesäkuu 2019



58,5 M€ 34.5 %*

Tilannekatsaus

Saksassa kysyntä kasvaa erityisesti luonnollisten ja terveellisten 
tuotteiden kategoriassa. Kilpailu on kovaa ja onnistuminen viennin 
avaamisessa vaatii pitkäjänteistä työtä sekä saksalaisen hintatason 
sekä kaupan toimintatapojen ymmärtämistä. Luomutuotteilla on 
Saksassa suuri lisäarvo; luomuun keskittyneitä kaupan ketjuja ja 
myymälöitä on runsaasti.

Avainasemassa ovat vahvan vientiin soveltuvan brändin kehittäminen, 
oikean jakelijakumppanin löytäminen ja systemaattinen promootiotyö.

Tuoteryhmät: Kauratuotteet, alkoholijuomat, 
voi ja muut maitorasvat, 
leipomovalmisteet, tuore kala

SAKSA

*1-6.2018 vs 1-6.2019

Haasteet

Mahdollisuudet

- Luonnolliset ja terveelliset tuotteet
- Luomun suuri kysyntä
- Pohjois-Saksa; suomalaisten 

tuotteiden vastaanottavuus 
korkeinta

- Positiivisella tavalla erilaiset 
suomalaiset tuotteet

- Kova kilpailu
- Hintataso
- Hajautettu päätöksenteko ketjuissa
- Tarvitaan paikallinen maahantuoja 

tai jakelija, sekä paljon 
promootiotyötä

Tammikuu – kesäkuu 2019



49,1 M€ -3.5 %*

Tilannekatsaus

Ranskan kaupan rakenne on keskittynyt sekä vähittäiskaupassa että 
horeca-sektorilla ja kilpailu on kovaa. Erikoisliikeketjut, erityisesti 
luomuketjut ja premium-myymälät laajenevat nopeasti. Pitkälle kehittynyt 
private label-sektori voi olla hyvä kanava markkinoille.
Ranskassa kiinnostavat erityisesti tyypilliset pohjoismaiset erikoisuudet, 
kuten marjapohjaiset tuotteet, kalat ja erilaiset premium-tuotteet. Kaupan 
ketjujen vaatimustaso on korkea.

Luomutuotteiden kysyntä kasvaa vuosittain huikeata vauhtia, ja 
luomuraaka-aineista on pulaa ja tämä sektori tarjoaa mahdollisuuksia 
myös suomalaisille tuotteille.

Tuoteryhmät: Voi, kala, jäätelö, juusto, 
myllyteollisuustuotteet

RANSKA

*1-6.2018 vs 1-6.2019

Haasteet

Mahdollisuudet

- Marjapohjaiset tuotteet, kalat
- Premium-tuotteet
- Luomutuotteet 
- Private label

- Keskittynyt vähittäiskauppa
- Logistiset haasteet

Tammikuu – kesäkuu 2019



35,8 M€ 63,8 %*

Tilannekatsaus

Kiina on alueellisesti ja demograafisesti erittäin laaja markkina, jossa 
myyntikanavien valinta on tehtävä hyvin huolella. Elintarvikkeiden 
verkkokauppa laajenee hyvin nopeasti, ja verkkokaupan myynnin kasvu 
on hyvin suurta. Suurimmat toimijat ovat valtavia yrityksiä, kuten 
Alibaban TMall. Tuotteiden hyväksyntä ja soveltuvuus Kiinan markkinoille 
pitää tarkistaa huolella etukäteen. Tuotteiden hyväksymisprosessit 
Kiinaan on hyvin pitkiä. 

Suurin osa elintarviketuotteista viedään vielä Manner-Kiinaan perinteisen 
vientiprosessin kautta, mutta rajat ylittävän verkkokaupan (cross-border 
e-commerce) merkitys myyntikanavana on myös kasvamassa nopeasti. 

Tuoteryhmät: Maitojauhe ja maitovalmisteet, 
sianliha, liha- sekä eläintenosat, 
marja- ja hedelmäpakasteet

KIINA

*1-6.2018 vs 1-6.2019

Haasteet

Mahdollisuudet

- Lihatuotteiden kasvava kysyntä
- Tuontielintarvikkeiden 

kysynnän kasvu
- Valtavan suuri markkina

- Suomen tunnettuus vähäisempi 
kilpaileviin maihin verrattuna

- Kilpailtu markkina, joka vaatii 
investointeja markkinointiin ja 
brändäykseen

- Markkinoillepääsyn kustannukset 
korkeat

Tammikuu – kesäkuu 2019



8,8 M€ 24,1 %*

Tilannekatsaus

Japanissa on tällä hetkellä kaksi hallitsevaa trendiä: terveys ja fitness 
sekä niin kutsuttu ”affordable luxury”. Väestö ikääntyy vauhdilla ja 
perhekoot pienenevät, joten tarvitaan uusia terveellisiä, mielellään 
ready-to-eat tyylisiä tuotteita erityisesti pienemmissä 
kertapakkauksissa, jotka sopivat yksinasuville. Pakkauksilla ja designilla 
on perinteisesti Japanissa hyvin suuri merkitys.

Globaali fitness-trendi taas lisää erityisesti uusien kasvipohjaisten ja 
vähäkaloristen proteiinivalmisteiden kysyntää.

Tuoteryhmät: Juusto, maltaat, suklaa, muut 
myllyteollisuus-tuotteet ja 
kalasäilykkeet

JAPANI

*1-6.2018 vs 1-6.2019

Haasteet

Mahdollisuudet

- Japanilaisten suuri kiinnostus ja 
sympatia Suomea ja suomalaisia 
tuotteita kohtaan

- Luonnolliset ja terveelliset tuotteet
- Luksustuotteet

- Haastavat tullimuodollisuudet
- Suomalainen ruokakulttuuri 

tuntematonta
- Pienet pakkauskoot
- Kilpailtu markkina, joka vaatii 

investointeja brändäämiseen

Tammikuu – kesäkuu 2019



12,2 M€ 27,7 %*

Tilannekatsaus

Sianliha on ollut jo pitkään Suomen suurin elintarvikkeiden vientituote 
Etelä-Koreaan, ja on vahvasti keskittynyt HoReCa-sektorille. Kysyntä 
sianlihalle ja siipikarjanlihalle on jatkuvassa nousussa johtuen 
Koreassa ajoittain puhjenneista eläintaudeista. 

Lisäksi Etelä-Koreaan viedään sokeri- ja makeistuotteita, kaakaota ja 
myllytuotteita. Kuluttajatuotteina viedään mm. alkoholia, sieni- ja 
marjatuotteita sekä ksylitoli- ja makeistuotteita. Etelä-Korea on hyvin 
ulkonäkö- ja fitness-keskeinen maa, joten näihin tarpeisiin soveltuvilla 
tuotteilla on kasvavaa kysyntää.

Tuoteryhmät: Lihatuotteet ja muut eläimenosat, 
maitojauheet ja maitovalmisteet, 
kalapakasteet, sokeri- ja 
makeistuotteet

ETELÄ-KOREA

*1-6.2018 vs 1-6.2019

Haasteet

Mahdollisuudet

- Eläintaudit kasvattavat suomalaisen 
sianlihan ja siipikarjanlihan kysyntää 

- Maiden kahdenvälisen sopimuksen 
puute suurelle osalle liha- ja 
maitotuotteista

- Korkeat tullitariffit joillekin 
tuotekategorioille

- Suomalaisten elintarvikkeiden 
matala tunnettuus

- Logistiikkakuluista johtuvat 
tuotteiden korkeat hinnat

Tammikuu – kesäkuu 2019



45,5 M€ -2.4 %*

Tilannekatsaus

Venäjän elokuussa 2014 asettamat ns. vastapakotteet kieltävät tuoreen 
ja pakastetun lihan, kalan, vihannesten, juuresten, hedelmien ja 
maitotuotteiden maahantuonnin Euroopan Unionin alueelta Venäjälle. 
Suomen elintarvikevientiin tällä on ollut merkittävästi vientiä pienentävä 
vaikutus. 

Vastapakotteet on asetettu tullikoodeittain, joten listauksen ulkopuolelle 
jääviä tuoteryhmiä voi tuoda Venäjälle rajoituksetta. Näitä tuotteita on 
vielä melko runsaasti, mm. vilja- ja leipomotuotteet, alkoholituotteet, 
pakastevihannekset ja joitakin muita tuotteita voidaan edelleen viedä 
Venäjälle.

Tuoteryhmät: Rehuseokset, muut 
elintarvikkeet, alkoholijuomat, 
leipomovalmisteet

VENÄJÄ

*1-6.2018 vs 1-6.2019

Haasteet

Mahdollisuudet

- Lyhyt etäisyys, edulliset rahdit ja 
lyhyet toimitusajat

- Suomalaisten tuotteiden 
laatumielikuva hyvin korkea

- Kysyntää suomalaisille tuotteille

- Vastapakotteet rajaavat edelleen 
ulos useita tuotekategorioita

- Suomalaisten tuotteiden hintataso 
verrattuna paikallisiin toimijoihin

- Laskenut ostovoima

Tammikuu – kesäkuu 2019



FOOD FROM FINLAND OHJELMA 2019 

 250 vienninedistämistapahtumaa syksystä 2014 alkaen

 50 tapahtumaa v. 2019

• 12 Suomen yhteisosastoa ammattimessuilla Euroopassa, Lähi-
Idässä ja Aasiassa

• 1 Suomen yhteisosasto kuluttajamessuilla Saksassa  

• 16 omaa ostajatapahtumaa kohdemarkkinoilla tai Suomessa, 
1 000 ostajakontaktia

• 9 verkostoitumistilaisuutta ja koulutuspäivää,
600 osallistujaa 

• 13 vähittäiskauppakampanjaa; erityisesti Saksassa ja Japanissa

• 3 yhteistyöprojektia verkkokauppatoimijoiden kanssa, erityisesti 
Kiinassa ja Saksassa 

• >22mn € rahoitusta elintarvikeyrityksille v. 2018 (ennätys!)
184 rahoitettua yritystä.



Boosting Export with Packaging
- Pakkauksella vauhtia vientiin

 Kenelle?

 Koulutusohjelma suomalaisille 
elintarvikealan vientiyrityksille

 Niille, jotka haluavat laajentaa 
osaamispohjaansa pakkausten suhteen

 Miksi?

 Ohjelman tavoitteena on tukea polkua
 Raaka-aineen toimittajasta 

kansainväliseksi bränditoimijaksi
 Seuraajasta edelläkävijäksi, tutuista ja 

turvallisista tuotteista kekseliäiksi 
arvonlisätuotteiksi

 Keskiverrosta huippulaadukkaisiin 
voittajatuotteisiin

 Miten?

 Ohjelma räätälöidään osallistuvien yritysten 
toiveiden ja tarpeiden mukaan

 Koulutukset ovat osallistavia ja 
käytännönläheisiä

 Kouluttajat ovat kotimaisia ja kansainvälisiä 
pakkausalan huippuja

 Milloin?

 Q1-2/2020



 Moduuli 1 (24.-25.02.2020)

 Tunne perusteet: Pakkausmateriaalit ja 
kestävä kehitys eri markkinoilla. Miten 
modulaarisuudella voi optimoida tulosta? 
Pakkaukset ja ruokahävikki.

 Moduuli 2 (16.-17.03.2020)

 Trendit ja kohdemarkkinoiden 
vaatimukset: Materiaali, visuaalinen 
identiteetti ja tuotelupaus – kuluttajien 
mieltymykset ja pakkausalan trendit eri 
kohdemaissa.

 Moduuli 3 (20.-21.04.2020)

 Brändi ja design: Tarinan voima 
brändäyksessä, designissa ja 
tuotepakkauksissa. Kuinka suomalainen 
on sopivan suomalainen ja miksi kaikille 
markkinoille ei käy sama pakkaus?

 Moduuli 4 (11.-12.05.2020)

 Kuluttajatestaus ja rahoitus: 
Aistinvaraisesta testauksesta 
raakakonseptin nopeaan online-
testaukseen. Business Finlandin 
rahoitusinstrumentit.

 Hinta per moduuli 950€ ALV 0% per hlö, useampi henkilö samasta yrityksestä -50%

Boosting Export with Packaging
- Moduulit
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FOOD FROM FINLAND TEAM IN FINLAND
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FOOD FROM FINLAND TEAM IN FINLAND
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GLOBAL FOOD TEAM (FOOD FROM FINLAND)
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Vienti on maratonmatka

lili.lehtovuori@businessfinland.fi tel. +43 664 2545289


