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Elintarvikevientipolku

• Kuvaa viennin prosesseja

• Toimii viennin strategian rakennusalustana

• Auttaa:

• selventämään elintarvikeyrityksen viennin vaiheita 

• huomioimaan elintarvikealan viennin erityispiirteet

• löytämään yhteistyömahdollisuuksia

• hahmottamaan millaista apua kuhunkin vaiheeseen tarvitaan

• Toimii törmäytysalustana palveluntuottajille ja niitä tarvitseville yrityksille

Lanseerataan tammikuussa 2020



Pienet ja 

aloittelevat

ANALYYSI

220€+alv/pv

KONSULTOINTI

300€+alv/pv
KOULUTUS

Uudet innovaatiot 
ja KV-perusteet 

hallitsevat

COMMIT & GET 
READY

ENTER THE 
MARKET

GROW & RENEW

➢ Yritysten kehittämispalvelut ja kehittämisavustus

➢ Investointirahoitus, Makera, TE-Palvelut

➢ Yhteisosastot, verkostoitumistapahtumat, Kampanjat, mediatilaisuudet

➢ koulutukset ja yliopistoyhteistyö 

➢ ”One on one” - palvelut

➢ Global Network, rahoitus, ekosysteemit, ohjelmat

KOORDINAATTORI



Mistä liikkeelle?

Ota yhteyttä alueesi Team Finland koordinaattoriin, joka arvioi 

yrityksesi vaiheen polulla ja ohjaa oikeaan palveluun

Team Finlandin yhteydenottolomake

https://yhteydenotto.team.finland.fi/yhteydenotto

Tai ota yhteys paikalliseen Team-Finland koordinaattoriisi

https://www.ely-keskus.fi/web/ely/yrityksen-kansainvalistyminen

Työkaluja kansainvälistymisen tunnusteluun:

https://oma.yrityssuomi.fi/kansainvalistymistesti/aloitus

https://yhteydenotto.team.finland.fi/yhteydenotto
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/yrityksen-kansainvalistyminen
https://oma.yrityssuomi.fi/kansainvalistymistesti/aloitus


TULLINIMIKE

LUVAT 

Ruokavirasto / vienti EU:n ulkopuolelle

Onko tuotetta lupa viedä kohdemaahan?

➢ Selvitä kohdemaa vientivaatimukset

➢ Jos yrityksesi tai tuotteesi tarvitsee kohdemaan hyväksynnän, ryhdy toimiin heti 

➢ Eläinperäisten tuotteiden viejä: rekisteröidy viejärekisteriin

➢ www.ruokavirasto.fi/vienti/viejalle

Mikä tuote? Selvitä tuotteesi tullinimike esimerkiksi Fintaric-palvelusta: 

https://asiointi.tulli.fi/asiointipalvelu/fintaric/GoodsTree

http://www.ruokavirasto.fi/vienti/viejalle
https://asiointi.tulli.fi/asiointipalvelu/fintaric/GoodsTree


Mistä apuja strategiseen suunnitteluun?

➢ ELY:n, Business Finlandin ja Food from Finland ohjelman olemassa olevat 

selvitykset, tieto ja verkostot ovat käytössäsi

➢ Yrityskohtaisten selvitysten, strategisen ja operatiivisen viennin 

suunnittelun tueksi on haettava ulkopuolista konsulttiapua 

https://expertsearch.businessfinland.fi/#/home

➢ Huomioi että voit valita myös paikallisen konsultin, tarkastellusta kohdemaasta!

➢ Paljon muita tietolähteitä esim:

➢ EU Market Access Database & Market Entry Handbooks

➢ Hankkeista tietoa saat: https://aitojamakuja.fi/hankkeet/

➢ Koulutukset: Iskussa Maailmalle ja muut kasvuohjelmat, FFF (teemakoulutukset), 

Growcery-koulutusohjelma, Elintarvikeviennin osaaminen kasvuun 

https://expertsearch.businessfinland.fi/#/home
https://aitojamakuja.fi/hankkeet/


FFF Messut
Ostajatapaamiset 

Tapahtumat, 
Kamppanjat

Mediavierailut

BF Global 
Network 

Olemassa olevat 
selvitykset, 
verkostot ja 

tiedot

EXPERT 
SEARCH

APU: 
kohdemaassa

Team Finland-
verkosto

Market 

Opportunities

Vienninedistämis
- matkat

APU: Ohjaa 
oikealle taholle

Enterprise 
Europe Network

Markkinatieto Verkostot Kokemus

Ketä asiakkaani ovat? Miten tavoitan potentiaalisen asiakkaan?

Paikallinen läsnäolo? Asiakassuhteen luominen?



”Sosiaalisen  verkostoitumisen ja  vieraiden  kulttuurien  osaaminen  ovat 

keskeisimmät kilpailukykytekijät kansainvälisissä ja kansainvälistyvissä 

suomalaisyrityksissä.” 

-- Akatemiatutkija Tanja Leppäaho



Verkottamispalvelut & ohjelmat?

• Business Finlandin Food from Finland ohjelma ja Global Network 

www.foodfromfinland.fi, Ruokatiimi kotimaassa ja 1. kohdemarkkinoilla

• Enterprise Europe Network (KV-kumppaneiden etsiminen) www.een.fi

• Finnpartnership matchmaking (KV-kumppaneiden etsiminen kehitysmaista) 

https://finnpartnership.fi/fi/partnersearch/

• Markkinoiden mahdollisuudet -palvelu (maksuton markkinatieto- ja 

myyntiliidipalvelu) www.marketopportunities.fi

• Team Finland  www.team-finland.fi/palvelut/team-finland-vierailut/

http://www.foodfromfinland.fi/
http://www.een.fi/
https://finnpartnership.fi/fi/partnersearch/
http://www.marketopportunities.fi/
https://www.team-finland.fi/palvelut/team-finland-vierailut/


ELY 
Perustamistuki

100%

Kehittämisavustus 
ja palvelut

(50-75%)

Maaseudun 
yritysrahoitus/ 
investointituki

BF
Innovaatioseteli

100%

Explorer 
tuoteperhe

Tempo ja T&K

EU Horisontti 2020 Eureka Eurostar

➢ Rahoituksia voi hakea useasta eri lähteestä

➢ Muista tukiehdot, tarkista oletko tukikelpoinen

➢ Rakenna rahoitussuunnitelma vastaamaan vienninpolkuasi

➢ Rahoitusinstrumentitkin suosivat yhteistyötä

➢ Avustuksia kehittämiseen voi hakea myös rakennerahastoista ja useilta 

järjestöiltä, jotka tukevat yritysten kansainvälistymistä tietyille alueille

➢ Rahoitusasiantuntija voi löytyä ELY:ltä, BF tai ulkopuolelta

➢ Investointi- ja käyttöpääomarahoitusta: Finnvera, Maaseutuohjelma, TESI, 

Finfund, Nefco, yksityinen rahoitussektori



Mukaan vientipolkua rakentamaan? Ota yhteyttä

Sähköposti: mikaela.vuorisalmi(at)mtk.fi

Puh.: 050 4707982


