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ON AIKA AJATELLA 
ISOSTI
BUSINESS FINLAND NÄYTTÄÄ TIEN 
TULEVAISUUTEEN



EDISTÄMME MATKAILUA 
SUOMEEN.
Matkailu on tärkeä toimiala
kansantaloudellemme. Positiivinen maakuva
hyödyttää myös muita toimialoja.

HOUKUTTELEMME 
INVESTOINTEJA SUOMEEN. 
Ulkomaiset investoinnit tuovat uusia asiakkaita
ja kumppanuuksia ja parantavat yritysten
kansainvälistä kilpailukykyä. 

RAHOITAMME TUTKIMUS-, 
KEHITYS- JA INNOVAATIO-
TOIMINTAA.
Innovaatiot ovat tutkitusti tärkein kasvun lähde. 

TUEMME VIENTIÄ JA 
KANSAINVÄLISTYMISTÄ.
Suomi on riippuvainen viennistä. Yritysten
kansainvälistyminen on tärkeää
kansantaloudelle.



MEILLÄ ON KANSAINVÄLISTÄ JA 
PAIKALLISTA OSAAMISTA

644
asiantuntijaa

16
toimipistettä
Suomessa

42
toimipistettä
maailmalla



MEILLÄ ON KAIKKI TYÖKALUT 
KANSAINVÄLISTYMISEEN JA 

UUDISTUMISEEN

KANSAINVÄLISTYMIS-
NEUVONTA

MARKKINATIETO JA 
KONTAKTIT

RAHOITUS OHJELMAT EKOSYSTEEMIT



BUSINESS FINLAND’IN 
OHJELMATOIMINTA 2021

OhjelmatMarkkinatieto ja 
kontaktit

Rahoitus Ekosysteemit
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Suomalainen elintarvikevienti 
on aktivoitunut 

• Business Finland: Food from Finland-ohjelma 2014 lähtien, 
www.foodfromfinland.fi

• Tähän mennessä jo yli 300 vienninedistämistapahtumaa yli 10 
eri maassa, elintarvikkeiden ja juomien viennin kasvu 
merkittävää (vuonna 2019 +13%, vuonna 2020 samalla tasolla)

• Ohjelmaan osallistuneiden pk-yritysten viennin kasvu on ollut 
keskimäärin +44%

• Ohjelma on esitellyt suomalaisille yrityksille jo yli 3500 uutta 
asiakasta

• Ohjelmalla laaja yhteistyö ministeriöiden TEM:in, MMM:n, UM:n 
sekä kohdemaiden suurlähetystöjen kanssa. Tiivis yhteistyö myös 
muiden toimijoiden, kuten ETL:n, Ruokaviraston ja MTK:n kanssa

• Laaja sidosryhmäverkosto Suomessa ja maailmalla, noin 100 
partneria

• Suomalaisten elintarvikeyritysten merkittävä rahoitus 
www.businessfinland.fi

http://www.foodfromfinland.fi/
http://www.businessfinland.fi/


Yli 150 yritystä jo mukana



Food from Finland -ohjelman 
kohdemaat

Päämarkkinat:

 Pohjoismaat
 Saksa
 Itä-Aasia: Kiina, 

Hongkong, Japani, Etelä-
Korea

Muut kohdemarkkinat:

 Muu Keski-Eurooppa, 
varsinkin Ranska

 Saudi-Arabia, 
Arabiemiraatit

 Etelä-Afrikka, Singapore 

 USA 

 Venäjä



Suomalaisen ruoan ja juoman                   
vahvuudet ovat olemassa

• Maailman puhtain pohjavesi, maaperä, ilma
• Ei raskasmetalli- tai torjunta-ainejäämiä
• Todistetusti maailman puhtain pohjavesi
• Puhdas luonto, metsää yli 70 % maamme pinta-alasta

• Hyvin korkea ruokaturvallisuuden taso
• Ruokatuotannon korkeat standardit, erittäin tiukka ja läpinäkyvä 

valvonta
• Tuotantoeläinten hyvinvointi, korkea eettinen taso eläinten hoidossa
• Eläintautien ja salmonellan vähäisyys, sekä antibioottien käytön 

alhaisuus maailman huippuluokkaa
• Raaka-aineiden jäljitettävyys mahdollista koko ruokaketjussa  

• Innovatiivinen tuotekehitystyö
• Erityisesti terveysvaikutteisissa tuotteissa Suomella iso rooli
• Natural / Organic - argumentit toimivat kansainvälisillä markkinoilla.

• www.luke.fi > Ruokafakta

Maailman 
turvallisin ja  
terveellisin 
ruoka tulee 
Suomesta.

http://www.luke.fi/


Osaamiskärjet, 
potentiaaliset kasvusegmentit

• 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…



Suomalaiset elintarvikealan yritykset, Food from Finland ohjelma 
sekä sen yhteistyöpartnerit rakentavat yhdessä kasvualustaa Suomen 
elintarvikeviennin kasvattamiselle

• Yhteistyötä tarvitaan yhä laajemmin

• Public –private yhteistyö toimii, tarvitaan lisää yritysten välistä 
yhteistyötä

• Suomen vahvuudet ja osaamiskärkien kautta tehty markkinointi 
toimivat viennissä

• laajempi yhteinen tarjoama, myös digitaalisesti  
https://www.businessfinland.fi/en/do-business-with-
finland/finnish-suppliers

• Suomen maabrändin tuki yritysten brändeille.

Valtion rooli on tukea yritysten omaa brändäystä, ei rakentaa erillistä 
ruokabrändiä.  Yritysten omat brändit ovat aina tärkeimmässä roolissa. 
Yhteistyötä brändien osalta tarvitaan laajemmin. Myös Private Brand -
mahdollisuudet eri maissa kannattaa huomioida. 

Rakennamme yhdessä vientiä

https://www.businessfinland.fi/en/do-business-with-finland/finnish-suppliers


Food from Finland ohjelman 
rooli elintarvikeviennissä 

ja brändäyksessä 



Food from Finland

Näkyvä maabrändäys tukee yritysten toimintaa



Team Finland –yhteistyö 
ja tapahtumat eri maissa

Hyvä yhteistyö suurlähetystöjen kanssa 
rakentaa Suomen tunnettuutta 



Food from Finland

Kansainvälisten messujen yhteisosastot 
Euroopassa ja Aasiassa



Food from Finland

Promootiotapahtumat  



Food from Finland

Keittiömestarien, ruokakulttuurin ja 
tarjoilujen käyttö maabrändäyksessä



Food from Finland

Vähittäiskaupan kampanjat
eri maissa



Food from Finland ja 
Visit Finland yhteistyössä

Vähittäiskaupan kampanjat Saksassa
• Yli 100 suomalaista brändättyä elintarviketta, kymmeniä 

yrityksiä myynnissä Globus, Edeka, Citti-ketjuissa, KaDeWe
tavaratalossa ja Lieferello-nettikaupassa jo useamman 
vuoden ajan. Nyt Amazon tulossa mukaan.

• Kampanjat:  Aus der Wildnis / Enjoy Finland-Reinste Natur 
esittelee suomalaista ruokaa, lifestylea ja Suomea 
matkailukohteena  

• Pääteemana Suomen puhdas luonto 

• Kilpailut 

• Kampanjasivustot: Food from Finland’in (Aus
der Wildnis-kampanjasivusto) ja Visit Finland’in
kampanjasivustoilla

• Aktiivinen markkinointi: lehdistötiedotteet, 
Lebensmittelzeitung,  videot myymälöissä, 
monikanavamarkkinointi.



Food from Finland

Ostajatapaamiset



Food from Finland

Tuoteryhmäkohtaiset promootiot 



Food from Finland

Tuoteryhmäkohtaiset messut ja tapahtumat 



Food from Finland 

sosiaalisessa mediassa

SoMen kanavat:  

• Facebook

• Twitter

• (Instagram tulossa) 

• Wechat, Kiina (900 milj. käyttäjää) 

• Weibo, Kiina (350 milj. käyttäjää)

SoMe markkinointi:

• Aktiivinen Food fgrom Finland -tapahtumien kampanjointi

• Muiden ajankohtaisten teemojen esiintuonti

• Yritysten brändien tukeminen ja yhteiset toimenpiteet

• KOL (Key opinion leaders) brändien / tuotteiden suosittelu. 



Mikä toimii hyvin?

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

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

• Suomalaisten yritysten yhteistyö ja yhteisen tarjoaman esittely herättää 
mielenkiintoa ja avaa ovia. Olemme esitelleet suomalaisia tuotteita jo yli 3000 ostajalle eri 
kohdemaissa

• Kustannustehokas yhteismarkkinointi sekä menekinedistämiskampanjat.
Tarkoin kohdistetut toimenpiteet ovat tehokkaita

• On panostettava systemaattiseen ja pitkäjänteiseen toimintaan

Food from Finland: saadut opit



Missä on vielä parannettavaa?

• Kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin osaaminen. Laajempaa 

yhteistyötä tarvitaan

• Parempi markkinoiden ja kohderyhmien tunteminen

• Tuotekehityksen ja tuotteistaminen on tehtävä kohdemarkkinoiden 

ehdoilla, ei vain kotimarkkinoille kehitettyjen tuotteiden vientiä 

maailmalle

• Enemmän fokusta tuotteiden brändäämiseen;

• Pakkauksen tärkeä rooli (pakkauskoot, design ja pakkausmateriaalit)

• Tuotteen, brändin ja pakkausdesignin testaaminen

• Tarina brändin takana ja viestintä

• Systemaattisuus ja pitkäjänteisyys.

Food from Finland: saadut opit



Food from Finland –
ohjelman kontaktitiedot

Ohjelmatoiminta: 

Esa Wrang, Head of Food Program, Tel: + 358 400 243 
076, esa.wrang@businessfinland.fi

Annaleena Soult, Network Lead, Manager, Tel: + 358 40 
343 3447, annaleena.soult@businessfinland.fi

Sari Paavilainen, Project Manager, Tel: +358 50 395 5396

Sari.Paavilainen@businessfinland.fi

Rahoitus: 

Kari Venäläinen, Senior Adviser, Tel: +358 40 722 1632, 
kari.venalainen@businessfinland.fi

Pirjo Hakanpää, Senior Adviser, Tel:  +358 44 712 4136, 
Pirjo.hakanpaa@businessfinland.fi

mailto:esa.wrang@businessfinland.fi
mailto:annaleena.soult@businessfinland.fi
mailto:Sari.Paavilainen@businessfinland.fi
mailto:kari.venalainen@businessfinland.fi
mailto:Pirjo.hakanpaa@businessfinland.fi


Kiitos! 

www.foodfromfinland.fi

http://www.foodfromfinland.fi/

