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Kasvua elintarvikkeiden viennistä 
 
 

• Elintarvikeyrityksille on tärkeää, että viennin viranomaispalvelut ja Food from Finland -
vientiohjelman resurssit turvataan pitkäjänteisesti. Palvelut on pidettävä kohtuuhintai-
sina. 

 
• Elintarvikeviennin koulutusta tarvitaan lisää. Koulutuksen suunnittelussa on kuunnel-

tava yritysten tarpeita. 
 
 
Suomalainen elintarvikeketju kasvaa ja vahvistuu elintarvikeviennin avulla. Vienti parantaa elintarvi-
ketuotantomme kannattavuutta, koska se tarjoaa uusia markkinoita ja myyntikanavia rajallisesti kas-
vavien kotimaan markkinoiden rinnalle.  
 
Viennin avulla on mahdollista parantaa elintarvikeyritysten tuotantokapasiteetin käyttöastetta, löytää 
korkeamman hintatason markkinoita ja kehittää tuotteita uusien kuluttajatarpeiden tyydyttämiseksi.  
 
Vienti vahvistaa suomalaisen tuotannon kilpailukykyä, mikä antaa paremmat mahdollisuudet korvata 
elintarvikkeiden kasvavaa tuontia kotimaisilla tuotteilla. Se taas vahvistaa Suomen kauppatasetta ja 
varmistaa kotimaisia työpaikkoja.  
 
Suomi huolehtii elintarviketuotannollaan omasta ruoantarpeestaan, vaikuttaa parhaimmin tuotantota-
poihin, varmistaa tuotantoketjun läpinäkyvyyden eikä ulkoista ympäristövaikutuksia esimerkiksi kui-
vuudesta kärsiville alueille. 
 
Laadukkailla suomalaisilla elintarvikkeilla on kysyntää maailmalla. Suomessa on maailman puhtain 
ilma, maaperä ja vesi, hyvinvoivat eläimet ja huipputasoinen ruokaturvallisuus. Täällä jo pitkään nou-
datettuja tuotantotapoja, kuten salmonellattomuutta sekä eläinlääkkeiden ja torjunta-aineiden vä-
häistä käyttöä, arvostetaan kansainvälisillä markkinoilla. Suomessa osataan myös innovoida houkut-
televia tuotteita. 
 
Viranomaisten yhteistyö ja palvelujen saatavuus avainasemassa 
 
Erinomaisen vientituotteen lisäksi menestyminen kansainvälisillä markkinoilla vaatii usean tahon sau-
matonta yhteistyötä. Esimerkiksi viranomaistoiminnan sujuvuus on ratkaisevan tärkeää. Toisin kuin 
monen muun alan vienti, elintarvikevienti on suuresti riippuvainen eri maiden viranomaisten yhteis-
työstä, valvonnasta ja kohdemaan vakuuttamisesta siitä, että toimet ovat asianmukaisia.  
 
Ennustetaan, että vientilupavaatimukset kasvavat tulevaisuudessa kaikilla elintarvikesektoreilla. Elin-
tarvikevienti myös politisoituu herkästi ja se on yhä enemmän osa turvallisuus- ja yleistä kauppapoli-
tiikkaa.  

 
Suomen elintarvikeviennin kehittämiselle oleellisia palveluja tarjoaa Business Finlandissa toimiva 
Food from Finland -ohjelma. Se tuo yritysten ulottuville kaivattuja palveluja, kuten ostajatapaamisia, 
messuosallistumisia sekä apua tuotevaatimusten ja logististen vaihtoehtojen selvittämiseen.  
 
Elintarvikeviennin kilpailukyvyn turvaamiseksi on välttämätöntä, että viranomaisilla, etenkin Ruokavi-
rastolla, sekä Food from Finland -ohjelmalla on riittävät resurssit vientitehtävien hoitamiseen ja että 



   
 
 
 

 
 

 
 

niiden rahoitus on ratkaistu pitkäjänteisesti. Toiminnot eivät saa joutua vuosittain ”katkolle”, kuten 
aiemmin on käynyt. Vientimarkkinoilla onnistuminen on pitkän tien takana ja yritysten pitää pystyä 
luottamaan, ettei tärkeiden vientipalvelujen saatavuuteen tule katkoksia.  

 
Vientipalveluista perittävien maksujen täytyy olla läpinäkyviä ja kohtuuhintaisia, ettei niistä muodostu 
viennin estettä. Osaan viranomaistyöstä tarvitaan välttämättä valtion budjettivaroja, kuten vientival-
vontajärjestelmien ylläpitoon sekä laajoihin maalupa- ja vientiselvityksiin.  

 
Elintarviketeollisuuden ja alkutuotannon kannattavuuden näkökulmasta on tärkeää, että vientitoimilla 
edistetään sekä peruselintarvikkeiden, elintarvikeraaka-aineiden että pitkälle jalostettujen lisäarvo-
tuotteiden vientiä. Suomessa tarvitaan vastaisuudessakin omaa peruselintarvikkeiden valmistusta, 
mikä luo pohjan kannattavalle lisäarvotuotteiden kehittämiselle ja valmistukselle. Muutoin vaarana on 
peruselintarvikkeiden korvautuminen tuontiruualla. 

 
Helpotusta vientiosaajapulaan, sujuvuutta sisämarkkinoille 

 
Elintarvikeviennin osaajapulaa helpottamaan käynnistyi vuonna 2018 koulutusohjelma, joka toteute-
taan toukokuuhun 2019 kestävänä pilottikokeiluna yhdessä neljän ammattikorkeakoulun kanssa 
(Kaakkois-Suomen AMK, Haaga-Helia, Karelia ja Oulun AMK).  

 
Vientiosaajien koulutusta on kehitettävä pilotin kokemusten perusteella. Koulutustarjontaa tarvitaan 
kaikille koulutusasteille ja tarjonnan jatkuminen pitää taata tuleville vuosille. Koulutuksen suunnitte-
lussa on kuunneltava elintarvikeyritysten tarpeita. 
 
Suomen elintarvikeviennin suurin markkina ovat EU-maat. Hyvin toimivat sisämarkkinat parantavat 
suomalaisten vientimahdollisuuksia sekä yleensäkin yritystemme toimintaedellytyksiä ja tuotteiden 
kilpailukykyä.  
 
Suomen pitää pyrkiä parantamaan aktiivisesti sisämarkkinoiden toimintaa. On vaikutettava esimer-
kiksi siihen, etteivät elintarvikesäädökset ja niiden tulkinnat poikkea eri EU-maissa. Kotimaisen maa-
taloustuotannon toimintaedellytyksistä on huolehdittava EU-maatalouspolitiikan uudistuksessa ja 
kansallisissa tukiratkaisuissa. Elintarviketeollisuus tarvitsee välttämättä hinnaltaan kilpailukykyistä 
kotimaista raaka-ainetta.   
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