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KANSAINVÄLISTYMISEN HYÖDYT JA VAATIMUKSET VIENNIN 

ALOITTAMISEKSI MIKROYRITYKSEN NÄKÖKULMASTA
KAMON OY 



Kamon Oy on elintarvikealan vientivalmiuksien, tuotteistamisen ja 
konseptoinnin vahva osaaja.

Työskentelytapamme on hyvin käytännönläheinen ja tuloksiin ohjaava: 
tavoitteena on tarjota yrityksille konkreettisia työkaluja viennin 
kehittämiseksi. Tämä on ehdottoman tärkeää erityisesti mikro-yritysten 
näkökulmasta: mitä rajatummat resurssit yrityksellä on käytössä, sen 
tärkeämmässä roolissa ovat käytännönläheiset neuvot, työkalut sekä 
selkeät ja kustannustehokkaat suunnitelmat.

Kamon toimii myös Business Finlandin asiantuntijaverkostossa. 

KAMON OY



KAMON Oy Kouluttajat

Monica Jalonen

Yrittäjä, Restonomi

Kati Harki

Yrittäjä, MBA

Katilla on yli 20 vuoden kokemus elintarvikealan kaupallisesta konseptoinnista, 
tuotteistamisesta ja markkinoinnista. Kati on vetänyt satoja markkinoinnin ja 
tuotteistamisen projekteja – moninaisissa kokoluokissa ja kategorioissa sekä eri 
markkinoilla. Katin vahvuuksiin kuuluvat vahva strateginen ajattelu, tavoitteellinen 

brändien rakentaminen, selkeä ymmärrys kuluttajan ostopolusta erityisesti 
elintarvikemarkkinalla sekä monipuolinen kokemus kustannustehokkaasta ja tavoitteet 
saavuttavasta kuluttajamarkkinoinnista. Kati on työskennellyt eri yritysten kanssa 
edistääkseen yritysten myyntiä mm. Ruotsin, Venäjän, Tanskan, Viron ja Saksan 

vientimarkkinoilla. 

Monicalla on yli 20 vuoden laaja kokemus päivittäistavarakaupan alalta, painottuen 
erityisesti elintarvikkeisiin. Monica on johtanut satoja tuote- ja markkinointiprojekteja, 
niin kuluttaja kuin B2B sektorilla. Monican vahvuuksiin kuuluvat vankka osaaminen 
projektien johtamisesta, innovoinnista, sisällöntuotannosta sekä tuotteiden ja 

palveluiden konseptoinnista. Monica on työskennellyt eri yritysten kanssa 
edistääkseen yritysten myyntiä mm. Ruotsin, Venäjän, Tanskan ja Saksan 
vientimarkkinoilla. 



Kamon Oy 

• Miksi kansainvälistyminen kannattaa ja mitä hyötyjä 
kansainvälistyminen tarjoaa mikroyritykselle

• Mitä kansainvälistyminen vaatii mikroyritykseltä? 
• Mitä valmiuksia tulee olla niin kielitaidon kuin resurssien 

suhteen? 
• Verkostoitumisen ja yritysyhteistyön merkitys
• Mitä koulutusta tulee hankkia pärjätäkseen paremmin.

Yrityspuheenvuoro

Haastateltavana Kyösti Itäniemi:

“Parhaat  käytännön vinkit mikroyrittäjille vientimahdollisuuksien 
löytämiseen”.

Keskustelu- ja kysymykset 

WEBINAARI



MIKSI KANSAINVÄLISTYMINEN 

KANNATTAA JA MITÄ HYÖTYJÄ 

SE TARJOAA MYÖS 

MIKROYRITYKSELLE?



Maailman elintarvikemarkkinoiden trendit puhaltavat myötätuulta suomalaisen 
ruoan arvostukselle ja viennille

Suomalainen ruoka ja juomat ovat monessa suhteessa maailman huippua.

Korkealaatuiset maitojalosteet, antibioottivapaa liha, innovatiiviset viljatuotteet ja 
maailmalla palkintoja keränneet alkoholituotteet ovat elintarvikevientimme kulmakiviä.  
Maailman elintarvikemarkkinoiden trendit puhaltavatkin hyvää myötätuulta 
suomalaisen ruoan arvostukselle ja viennille.

Ruokaviennin edistäminen lisää yrityksen kasvua, kilpailukykyä, tuotteiden lisäarvoa 
ja työpaikkojen määrää Suomessa. 

Suomelle erittäin tärkeitä kasvumarkkinoita ovat Ruotsi, Saksa, Ranska, Kiina, Etelä-
Korea ja Japani.

ELINTARVIKEVIENNIN ROOLI KASVAA 
ENTISESTÄÄN



Kansainvälisissä ruokatrendeissä terveellisyys ja luonnollisuus ovat olleet kärjessä jo 
pitkään. Raaka-aineviennin rinnalle tulee kehittää lisää innovatiivisia lisäarvotuotteita, 
jotka jättävät enemmän lisäarvoa Suomeen. 

Esimerkiksi innovatiiviset ja korkealaatuiset maito- ja kaurajalosteet ovat merkittävä 
osa kokonaisvientiä. Suomalainen laadukas kaura on maailmalla arvossaan; 
erityisesti luomu- ja gluteenittoman kauran kysyntä lisääntyy koko ajan.

Positiivinen trendi koskee myös luomutuotteiden kasvua maailmalla sekä erilaisten 
free from-tuotteiden, kuten gluteenittomien ja laktoosittomien tuotteiden markkinan 
vahvaa kehitystä. 

Vegaanisten ja muiden kasviperäisten tuotteiden sekä lihaa korvaavien 
kasviproteiinien kysyntä kasvaa vauhdilla. 

PANOSTAMINEN LISÄARVOA 
TUOTTAVIIN VIENTITUOTTEISIIN



Strategian asettaman vision mukaan Suomella on tulevaisuudessa kansainvälisesti 

tunnettu ruokaprofiili, joka pohjautuu puhtaaseen luontoon, puhtaisiin raaka-aineisiin, 

vastuulliseen tuotantoon, avoimeen tiedonjakoon ja hyvään yhteistyöhön toimijoiden 

välillä. 

Suomi voi olla ensimmäinen maa maailmassa, jolla on täysin läpinäkyvä, turvallinen 

ja vastuullinen ruoan arvoketju.

TUTUSTU:

BUSINESS FINLAND – SUOMEN RUOKASTRATEGIA (15.2.2022)

https://mediabank.businessfinland.fi/l/PRKB-ptnjKrd

SUOMESTA VASTUULLISEN RUUAN 
ARVOKETJUN EDELLÄKÄVIJÄ

https://mediabank.businessfinland.fi/l/PRKB-ptnjKrd


• Tahtotila ja sitoutuminen

× Vienti on marathon ei pikamatka!

• Resursseja

× Paljonko on käytössä ja mitä tarvitsemme lisää?

× Mistä lisäresursseja?

• Vientiponnistusten tueksi vaaditaan sitoutuneisuus, päättäväinen asenne sekä 

uskallusta kysyä tarvittavia ja oikeita kysymyksiä.

• Viennissä kilpailu on kovaa ja markkinat muuttuvat jatkuvasti, joten on oltava 

aktiivinen ja aistittava markkinoilla tapahtuvat muutokset, parhaimmassa 

tapauksessa ennen kilpailijoita.

MITÄ KANSAINVÄLISTYMINEN VAATII?



TEE POHJATYÖT HUOLELLA JA MALTILLA:

Olemmeko yrityksenä sitoutuneet ja motivoituneet viennin aloitukseen -

Onko yhteinen tahtotila?

Mitkä ovat käytössämme olevat resurssit ja mistä voimme hankkia lisää?

Minkä markkinan valitsemme?

Mitä tietoa tarvitsemme markkinasta?

• Kilpailutilanne

• Kilpailevat tuotteet

• Kuluttajien kulutustottumukset

Minkä jakelukanavan valitsemme?

KYSYMYKSET VIENNIN ALOITUSTA 
POHTIESSA



HIO TUOTE JA KONSEPTI KUNTOON:

Onko fyysinen tuote ja tuotekonsepti kilpailukykyinen? 

Löytyykö aito ja oikea kuluttajaetu?

SITOUDU MYYNTIIN, JAKELUUN JA PITKÄJÄNTEISEEN 

TYÖHÖN:

Myyntityö ja asiakaspalvelu - resurssit ja osaaminen

Toimitukset ja saatavuus

Verkostojen ylläpito

Kaiken takana vientitoiminnan sopivuus liiketoimintastrategiaan ja 

kannattavuus!

KYSYMYKSET VIENNIN ALOITUSTA 
POHTIESSA



Pohjatyö tulee tehdä huolella! Markkinoihin tulee perehtyä huolellisesti. 

On otettava selvää, millaisia odotuksia kuluttajilla on, millaisia kilpailijoita tuotekategoriassa toimii sekä minkälaisia erityisvaatimuksia tuotteen myyntiin 

saattaa liittyä. Tulee ottaa selvää tuotteen parhaasta jakelukanavasta sekä selvittää, millainen liiketoimintakulttuuri kohdemarkkinoilla on. 

On hyödyllistä tehdä kauppakierros markkinalla ja kerätä tietoa tarjolla olevista tuotteista, niiden hinnoista sekä pakkauksista. Kerättyjen tietojen 

perusteella voi suunnitella kohderyhmää puhuttelevan pakkauksen sekä toimivan markkinointimateriaalin. 

Selvitä markkinaa tutkiessasi myös samalla agentuuri ja jakelija, joka on tuotteellesi sopivin: mitä muut vastaavat tuoteryhmät käyttävät, kenellä hyvä 

verkosto ja suhteet jälleenmyyjiin? Voitko tehdä yhteistyötä muiden suomalaisten yritysten kanssa?

Ensiarvoisen tärkeää on tuotteen vahvuustekijöiden tunnistaminen sekä niiden hyödyntäminen markkinointimateriaalissa ja pakkauksissa. 

Tärkeää on, että tuote erottuu joukosta ja se on kohderyhmän haluama.

VIENNIN ”KULMAKIVET”



Vientimarkkinavalinnan perusteina voi käyttää mm. seuraavia tekijöitä:

• riittävä markkinan koko omassa kategoriassa

• tarpeeksi korkea hintataso/kannattavuus

• kasvupotentiaali

• oma kilpailukyky markkinalla ottaen huomioon mm. tuotteesi edut ja kilpailutilanteen

• toimivat jälleenmyyntikanavat

VIENTIMARKKINAN VALINTA

Millä perusteilla 
valitset 

vientimarkkinan? 
Mitkä tärkeimmät 

tekijät?



MITÄ TIETOA TARVITAAN JA MISTÄ SITÄ LÖYTYY?

Selvitä ensin mitä tietoa on jo valmiina?

Yrityksessä valmiina materiaalina, ns. hiljaisena tietona…

Helposti saatavilla julkisista lähteistä
Saatavilla omien verkostojen kautta
Saatavilla julkisten tahojen esim. Business Finlandin/ETL/MTK/Ruokaviraston 
avustuksella.

Mitä tietoa tarvitaan, jota ei vielä ole?

Millaisia selvityksiä (markkina, kuluttaja, kilpailija tms) tarvitaan ja miten 
hoidetaan selvitysten toteuttaminen.



TUOTTEISTAMIN
EN

TRENDI- JA TIETOLÄHTEITÄ, MM: 

Euromonitor international
Mintel Food Report
New Nutrition Business
Vegaaniset tuotteet: Vegconomist.com

Business Finland ja Food From Finland: materiaalit, verkostot, asiantuntijat

Ruokaviraston nettisivut (viennissä esim. Kontti-palvelu!)

Paikalliset ELY- ja ProAgria-keskukset

GAIN USDA (Global Agricultural Information Networks): mm. maakohtaisia 
raportteja vientimarkkinoista

Yritysten omat trendikatsaukset



Tuotteistaminen tarkoittaa tuotteen/palvelun muotoilua yhdenmukaiseksi, helposti 

ostettavaksi tuotteeksi. 

Tuotteistamisen avulla asiakas ymmärtää helpommin mitä ostaa ja mitkä ovat tuotteesta 

saatavat hyödyt. Samalla asiakkaan kokemat oston riskit vähenevät ja todennäköisyys 

ostoon kasvaa.

Tuotteistamisen tarkoituksena on uuden tai olemassa olevan tuotteen tai palvelun 

paketoiminen siten, että mm. tuotteen sisältö, konsepti, hinta ja käyttötavat määritellään 

selkeästi ja nopeasti ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi.

Tuotteistamisella luodaan selkeä, helposti ymmärrettävä ja houkutteleva tuote, joka 

on mahdollisimman helposti ostettava.

TUOTTEISTAMINEN



1. Tuote/palveluidea ja 
tavoitteet.

2. Erilaiset selvitykset 
markkinasta, 

kilpailukentästä ja kuluttajista/ 
asiakkaista.

3. Tuotteiston/ 
palveluportfolion

määrittely ja 
hinnoittelu. 

4. Tuotekehitys/ 
palvelumuotoilu

5. Tuotannollistaminen/ 
pilotointi, yhteiskehittäminen 6. Lanseeraus

TUOTTEISTAMISPROSESSIN PÄÄPIIRTEET

7. Jatkuva arviointi ja seuranta



• Kuluttajaetu

• Konsepti

• Kohderyhmät

• Erottautuminen kilpailusta

• Positio markkinalla

• Hinnoittelu

• Tuotesisällöt

Tuotteistamisen avulla näistä muodostuu johdonmukainen ja selkeä kokonaisuus: 

Tuote, josta ollaan valmiita maksamaan. 

ELINTARVIKKEEN TUOTTEISTAMISESSA 
MÄÄRITELLÄÄN TUOTTEEN



Viennissä tuotteistamisen merkitys kasvaa entisestään,  koska: 

Suomi maana ei ole useinkaan tuttu - yritys, brändi ja tuotteisto tuntematon, aloitetaan ”takamatkalta”

Kilpailua on paljon, usein vastassa isot kansainväliset pelurit sekä paikalliset, kuluttajille tutut tuotteet (kuluttajat 
usein preferoivat ”oman maan tuotteita”)

Käytössä oleva budjetti ja resurssit ovat rajalliset, jolloin esim. markkinointiin on rajoitetutusti rahaa

Hinnalla on vaikea tai jopa mahdoton kilpailla (suomalainen työ, raaka-aine, logistiikka)

TUOTTEISTAMINEN VIENTIMARKKINOILLE



Kuluttajan/asiakkaan tarpeiden 
syvällinen ymmärtäminen 

Valintojen 
tekeminen

TUOTTEISTAMISEN ONNISTUMISEN EDELLYTYKSET



MISTÄ APUA ASIAKASKONTAKTIEN LÖYTÄMISEKSI?

Food from Finland -ohjelma 

• Auttaa tavoittamaan potentiaalisia asiakkaita ostajatapaamisten, 
messujen ja muiden tapahtumien ja palveluiden kautta. 

• Food-tiimi palvelee kotimaassa ja tärkeimmillä̈ kohdemarkkinoilla. 

Business Finland

Lähde: Elintarvikkeiden vientipolku 



Kilpailijoiden välinen yhteistyö kannattaa

• Kotimaan kilpailijasi voi olla kansainvälisillä markkinoilla hyvä 
yhteistyökumppani. Yhteistyön avulla voitte yhdistää tehokkaasti 
resursseja, luoda asiakkaalle enemmän arvoa sekä suurentaa 
kokonaismarkkinoita. 

Yhteistyö yli toimialojen avaa uusia mahdollisuuksia

• Toimialarajoja ylittävä yhteistyö on tehokas keino löytää uusia 
mahdollisuuksia, verkostoja ja toimintamalleja. 

Hyödynnä kontaktien löytymiseen erilaiset hankkeet, koulutukset, 
seminaarit ja messut

• Nämä yhdistävät samanhenkisiä ihmisiä ja yrityksiä joiden päämäärä 
on samankaltainen. 

YHTEISTYÖSSÄ ON VOIMAA



Vahvat verkostot ovat hyvä voimavara  tunnettuuden 
kasvattamiseksi

Mieti myös yhteistyökumppaneita, joiden tapahtumissa voit myös 
tavoittaa oman asiakasryhmäsi.

Hyödynnä monipuolisesti alasi messut, webinaarit ja tapahtumat .

Tee hyvä ja runsas LinkedIn profiili ja ole aktiivinen!

Me linkkaudumme mielellämme!

VERKOSTOIDU

Kati Harki Monica Jalonen



MYYNNIN ROOLI JA ASIAKASSUHTEEN LUOMINEN

• Hyvä ja luottamuksellinen asiakassuhde on tärkein yksittäinen tekijä̈ onnistuneessa 
vientimyynnissä.

• Jos sisäänmyynti ei onnistu, on hyväkin tuote ja toimiva markkinointi merkityksetön, koska 
tuote ei ole kuluttajan saatavilla!

• Asiakassuhteen luomisessa tärkeintä on aloittaa rakentaminen hyvissä ajoin ja muistaa että 
sen muodostumiseksi tarvitaan aina:

• Aikaa
• Kärsivällisyyttä
• Paikallista läsnäoloa

• Hyvän kontaktin luot rakentamalla luottamuksen ensin itseesi, sitten yritykseesi.

• Varaa myös riittävästi resursseja asiakassuhteen ylläpitoon, jolloin myynti kehittyy 
positiivisesti ja lisämyynti mahdollistuu.



• Mitkä jakelukanavat valitsen?

• Mikä on markkinatilanne? 

• Miksi asiakkaan tulisi ostaa minulta? Minkä edun tarjoan?

• Mihin trendiin ja kuluttajan tarpeeseen tuotteeni vastaa?

• Mitkä ovat tuotteeni kilpailijat? Miksi olen parempi vaihtoehto?

• Pystynkö toimittamaan kaikki tarvittavat tuotetiedot  ja sertifikaatit, oikein ja 

ajallaan?

• Onko kysynnästä “todistetta”, tutkimusta, myyntidataa kotimaasta tai muilta 

markkinoilta- Miten vakuutan asiakkaan paremmuudesta?

• Mitä tukitoimia voin tarjota tuotteen markkinointiin ts. Millä tehostan kysyntää?

MYYJÄLLÄ TULEE OLLA KIRKKAANA MIELESSÄ



HYVÄ MYYJÄ

• Ratkaisee asiakkaan ongelman.

• Tarjoaa enemmän kuin asiakas osaa odottaa.

• Valmistautuu hyvin myyntikeskusteluun, eikä hukkaa asiakkaan aikaa.

• On nopea reagoimaan asiakkaan pyyntöihin ja kysymyksiin.

• Ei “besserwisseröi”- asiakas on oman liiketoimintansa paras asiantuntija.

• Tuntee kohdemarkkinan kulttuurin, on selvittänyt taustatiedot ja tuntee 

asiakkaan liiketoiminnan.

• Panostaa kyseisen kulttuurin businesslike ulkoasuun ja käytökseen.

• Hyvällä myyjällä on laaja toimialaosaaminen ja hyvä tuotetuntemus.



• Tiivistä faktat ja trendit- houkuttelevasti ja selkeästi.

• Kerro mihin tarpeeseen tuotteesi/palvelusi vastaa?

• Esitä asiat oikealla kielellä ja huolellisesti.

• Tee materiaalista riittävän Informatiiviset – tarkista että kaikki tuotetiedot 

ovat oikein.

• Panosta myös visuaaliseen näyttävyyteen, B2B asiakas vakuutetaan myös 

visuaalisesti.

• Tarvittaessa tee lyhyt, hyvänlaatuinen videoesittely – kesto max .2 min, 

video luo fiiliksen, “suuruuden” tunnelman.

• Hanki suositteluja asiakkailta ja tuo esiin referenssi asiakkaat, onnistumiset. 

Älä kainostele.

• Muista asiakkaan aika on rahaa– ole tehokas, esitä asiat selkeästi ja 

panosta sisältöön, laatuun ja myös ulkoasuun!

LAADUKKAAT MYYNTIMATERIAALIT VAKUUTTAVAT



HYVÄ MYYNTIPUHE

Innostava ja 
kiinnostuksen 

herättävä aloitus.

Kerro ongelma, 
jonka aiot ratkaista. 

Myy ratkaisu ja kerro 
miten ratkaiset 

ongelman ja kenelle 
tuote tai palvelu on 

tarkoitettu. 

Kerro mikä on 
asiakkaan saama 

hyöty- miten 
liiketoiminta kasvaa!

Tee hyvä ja 
aktivoiva lopetus, 

mieti tavoite!



• Kasvata vientiosaamistasi koulutuksella

• Eri toimijat tarjoavat monipuolista koulutusta joka kannattaa 

hyödyntää. 

• Business Finlandin ja ruokaviraston koulutukset antavat kattavaa 

näkemystä mm. viennin aloittamisessa ja verkostoista löydät eri 

alan osaajia joiden kanssa pääset keskustelemaan näkemyksistä.

• Ole aktiivinen ja osallistu erilaisiin tapahtumiin joissa saa 
oppia ja verkostoituu.

VAHVISTA OSAAMISTASI



Elintarvikeviennin Osaaja- koulutusohjelmassa, tavoitteena oli tehostaa ja 
vahvistaa erityisesti elintarvikealan pk- ja mikroyritysten vientivalmiuksia 
ideasta markkinoille. Kamon Oy toimi mukana kouluttajana.

Elintarvikkeiden vientiprosessissa on monia vaiheita. Team Finland -
verkostossa laaditun elintarvikkeiden vientipolun mukainen 
vientiprosessi voidaan jakaa mahdollistamisen, strategisen suunnittelun 

ja operatiivisen suunnittelun päävaiheisiin, jotka jakautuvat vielä 
pienempiin osa-alueisiin. Elintarvikeviennin koulutuksissa näitä osa-
alueita käsiteltiin eri koulutukseen sisältyvien teemojen kautta.

Linkki Elintarvikkeiden vientipolkuun.

OTA ELINTARVIKEVIENNIN AAKKOSET JA 
VIENTIPOLKU MATERIAALIT AVUKSI!

Elintarvikeviennin 
Osaaja -
hanke

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/ohjelmat/food-from-finland


• Vientimyynti ei ole pikamatka.

• Kulttuuri tulee tuntea ja harjoitella miten siinä toimitaan.

• Hyvällä ASIAKASpalvelulla erotut, ole ystävällinen & nopea – vastaa vauhdilla ja 
ratko haasteet. 

• Hyödynnä verkostot, yhteistyömahdollisuudet ja kysy vinkit osaajilta- Suomi on pieni 
maa. ☺

• Kohdemarkkinan kilpailutilanteen ymmärryksen lisäksi hanki riittävä 
kuluttajaymmärrys argumentoinnin pohjaksi.

• Hio myyntimateriaalit huippukuntoon.

• Pukeudu asiakasnevotteluihin "tiptop" ja ole huolitelu.

• Varmista mikä on neuvottelussa käytettävä kieli, huolehdi että riittävä kielitaito on 
hallussa. 

• Usko omaan tuotteesesi ja näytä se innostuneesti! 

• Luo hyvä ja luottamuksellinen tunnelma asiakastapaamiseen, etätapaamiseen, 
puhelinkeskusteluun tai messutapaamisiin.

Muistilista



• Hoida vauhdilla vastaus asiakkaan sähköpostiviestiin tai puheluun, et ole 

ainoa keneltä kysytään. ☺

• Valmistaudu etukäteen huolella tapaamiseen: Perehdy asiakkaan 

tilanteeseen ja liiketoimintaan sekä asiakkaan mahdollisiin 

huolenaiheisiin. 

• Mieti keino miten yllätät asiakkaan positiivisesti ja jätät hyvän 

muistikuvan itsestäsi ja edustamastasi yrityksestä?

• Ota haltuun toimiala-ja markkinatieto ja hio small talk taidot kuntoon.

• Tuo esiin positiivisuus, energia, palveluhalukkuus ja aktiivisuus 

asiakaspalveluun myös asiakassuhteen synnyttyä- ole luotettava toimija!

• Muista KV -kilpailu on kovaa, mitä isompi markkina, sitä enemmän 

asiakkaalla on myös tarjontaa. 

• Tiedon ja taidon lisäksi tahtoa ja rohkeutta peliin.

Muistilista



Tee näin Ei näin

Verkostoidu ja keskustele alan osaajien kanssa. Hanki tietoa. Tee yksin kirjoituspöydän äärellä ja perusta päätökset 
olettamuksiin.

Perehdy huolella kohdemarkkinaan

Ota selvää, millaisia odotuksia kuluttajilla on, millaisia kilpailijoita 
kategoriassa toimii, mikä on oikea jakelukanava ja millaisia 

erikoisvaatimuksia tuotteen myyntiin saattaa liittyä. Tee kattava 
kauppakierros markkinalla ja kerää tiedot: hinnat, pakkaukset, valikoima 

etc.

Ota selvää kohdemarkkinan liiketoimintakulttuurista ja laadi hyvät ja 
perusteelliset myyntimateriaalit. Ole aktiivinen, toimita vaaditut lisätiedot 

nopeasti ja ole tavoitettavissa.

Hyödynnä Business Finlandin kontakteja ja tietoja.

Mene samalla strategialla kuin Suomessa

Oleta että kuluttajien mieltymykset, ruokakulttuuri ja kilpailutilanne on 
samanlainen kuin suomessa. Älä selvitä mikä on tarjonta, mitä tuotteet 

maksavat, minkälaiset ovat pakkaukset miten laaja valikoima on.

Mene puutteellisilla materiaaleilla ja esittelemään tuotettasi ja älä 
toimita ripeästi pyydettyjä lisätietoja.

Suunnittele kohderyhmää puhutteleva pakkaus ja 
markkinointimateriaali huolella

Tuotteen tulee olla huolella suunniteltu, erottua joukosta ja olla 
kohderyhmän haluama.

Nopeasti liikkeelle samoilla materiaaleilla kuin Suomessa

Mene samalla pakkauksella ja materiaalilla huomioimatta 
kohdemarkkinan vaatimuksia.

Toteuta, seuraa ja kehitä – Ole aktiivinen

Toteutukseen tulee panostaa. Ulkomaanmarkkinat muuttuvat jatkuvasti, 
joten on oltava aktiivinen ja aistittava nämä muutokset, parhaimmassa 

tapauksessa ennen kilpailijoita.

Älä panosta ja unohda – Odota

Älä panosta toteutukseen, odota että tuote saavuttaa ja säilyttää 
kilpailuasemansa itsekseen ja aika hoitaa.



Kyösti Itäniemi

Partner / Consultant 

at Eastcape Oy

Haastattelussa 

Itäniemi tuntee elintarvikealan metkut. Hän on urallaan ollut 
muun muassa käynnistämässä Stockmannin 
tavaratalotoimintaa Virossa, toiminut ostajana Halvalla ja Silja 
Linella, Business Managerina Nestlellä, sekä vienyt Moilaksen
gluteenittomia sämpylöitä Euroopan suurimpien 
pikaruokaketjujen valikoimaan. Onpa hän ollut myös 
käynnistämässä rahkabuumia Suomessa.

Linkki: https://atalent.fi/blog/millaista-on-elintarvikealan-vientimyyjan-tyo

https://atalent.fi/blog/millaista-on-elintarvikealan-vientimyyjan-tyo


HAASTATTELUSSA SAAMME VASTAUKSET

• Miten löytää hyvät myyntikanavat?

• Miten rakentaa tehokkaasti hyviä verkostoja?

• Mistä lähteä liikkeelle pienin askelin?

• Mikä on suurin virhe tai yleisin harhakuva viennin aloituksessa?

• Mitä yleisiä ohjeita vientikauppaa suunnitteleville antaisit? Mitä on hyvä huomioida jo ihan alkuvaiheessa?

• Mitä on hyvä huomioida liiketapaamisten onnistumiseksi? Esim. asiakastapaamisten suunnittelussa, osallistujissa, kieli, 

materiaalit, tuotetiedot, muu valmistelu ja valmistautuminen.

• Mitä hyväksi havaittuja myyntiohjeita antaisit ? Mm: neuvottelut, esityslista, hintaneuvottelut, jatkoneuvottelut - ts. 

ammattilaisen käytännön vinkit/ kantapään kautta opittua.



HAASTATTELUSSA SAAMME VASTAUKSET

• Mitkä ovat hyvät toimenpiteet tapaamisen jälkeen, miten on hyvä hoidella asiakassuhteen/ palvelun ylläpito? Mitä ei 

kannata unohtaa/ väheksyä?

• Mitä sanoisit messujen tärkeydestä ja mitkä on kokeneen messukävijän vinkit?

• Sanotaan, että suomalainen kehittää, ruotsalainen konseptoi ja tanskalainen myy - oletko huomannut eroja kulttuurien 

välillä?

• Miten eri businesskulttuurit eroavat kokemuksesi mukaan toisistaan? Mitä ohjeita antaisi valmistautumiseen?

• Mitkä kolme tärkeitä neuvoa antaisit vientiä aloittavalle matkaan? - Mitä pitää varoa ja mihin valmistautua?



Kamon Oy toimii ELY-keskuksen hyväksymänä
Yritysten Kehittämispalveluiden palveluntuottajana v. 2021-23.

Kiitos ja menestystä vientiin!
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050 5025114

kati@kamon.fi

Monica Jalonen
050 5025115

monica@kamon.fi


