Lounais-Suomen
ruokaketjun viennin ja
kansainvälistymisen
edistämisohjelmaesitys

TAUSTAA
• Pohjana Louran Ennakoivan elinvoimatoiminnan työryhmän esitys
Lippulaivaseminaarissa 2017.
• Loura-kaupunginjohtajien toimeksianto kesäkuussa 2017.
• Ohjelmaesityksen valmistelutyö marraskuun 2017 ja helmikuun 2018
välisenä aikana.

• Valmistelutyöryhmän puheenjohtaja Marko Mikkola (Laitilan
Wirvoitusjuomatehdas), työryhmässä Jari Lehmusvaara (Satafood),
Katja Laitinen (Satakuntaliitto), Pekka Maijala (Pyhäjärvi-instituutti),
Mari Norrdal, Pauliina Ojansivu & Johanna Mattila (Turun yliopisto),
Carita Vastinesluoma (Satakunnan ELY-keskus). Sihteerit Pipa Turvanen
(Loura-asiamies) ja Pauliina Ojansivu (Turun yliopisto, Funktionaalisten
elintarvikkeiden kehittämiskeskus).

NYKYTILA
• Monipuolista elintarvikealan yritystoimintaa sekä tätä
tukevaa koulutus-, tutkimus- ja kehittämistoimintaa.
• Ruokaketjun yritystoiminnan
kehittäjäorganisaatioiden haasteena toiminnan
sirpaleisuus. Organisaatioiden välisellä yhteistyöllä ei
ole rakenteita eikä säännönmukaista vuoropuhelua.
• Ruokaketjun kehittämiselle ei ole omia kohdennettuja
resursseja alueen elinkeinopolitiikassa.

RUOKAKETJUN YRITYSTEN KUMPPANEITA
Tutkimus ja opetus:
✓ Turun yliopisto
✓ Åbo Akademi
✓ LUKE
✓ TurkuAMK
✓ SAMK
✓ Ammattioppilaitos Livia
✓ Turun ammatti-instituutti
✓ Novida
✓ Salon seudun ammattiopisto
✓ Sataedu
✓ Winnowa
✓ Raseko
✓ Axxel

Kehittämistoiminta:
✓ Turun yliopisto
✓ FFF ja Brahea-keskus
✓ TurkuAMK
✓ SAMK
✓ Pro Agria Länsi-Suomi
✓ Elinkeinoyhtiöt
✓ Valonia
✓ Pyhäjärvi-instituutti
✓ Satafood

Neuvonta, tuki ja edunvalvonta:
✓ Elinkeinoyhtiöt
✓ Varsinais-Suomen liitto ja
Satakuntaliitto
✓ Business Finland
✓ Finnvera
✓ Sitra
✓ Kauppakamarit
✓ EK, ETL
✓ Yrittäjäjärjestöt
✓ MTK Varsinais-Suomi ja MTK
Satakunta
✓ Pro Agria Länsi-Suomi
✓ VARELY ja SATELY

kohdemarkkinat

VALTAKUNNALLINEN TASO:
kansallinen vienninedistämisohjelma

alueen elintarvikealan
yritykset
yksittäiset
kehittämishankkeet

ALUEELLINEN TASO:
toimialariippumaton tuki:
kuntien elinkeinopalvelut,
Team Finland toimijat

ruokaketjun yksittäiset
kehittämishankkeet

useita toimijoita,
kenelläkään ei ole
kokonaisnäkemystä eikä –
vastuuta alueen ruokaketjun
vientitarpeiden ja
mahdollisuuksien
konkretisoimisesta

ELINTARVIKEKETJUN YRITYKSIEN TARPEET LOURA-ALUEELLA
kontaktit ja
verkostot/
yhteistyökumppa
nit

Kohdemaahan räätälöity
markkinointi-/ brändäystuki
käytännön läheistä
ohjausta ja apua ns.
rinnalla kulkijaa

Tietoa kohdemaan
markkinoiden
kilpailutilanteen
rakenteesta,
jakelukanavista ja
tuntemus
apua oikeiden
kohdemaiden ja
jakelukanavien
Tietoa ensimmäisen askeleen
valintaan

ottamisesta/ vientimarkkinoille
siirtymisestä

Kohdemaan markkinatieto
Yrityksen osaamisen
nostaminen
vientikoulutuksilla

Apua viennin
alkuvaiheen
rahoituksen
löytymiseen

Tarvekartoitus koostettu 3 aineiston pohjalta: Innotori-hankkeen teettämät yritystarvekartoitukset (n=45),
avoin nettikysely alueen yrityksille (n=27) ja ARVI-hankkeen teettämä alkukartoitus (n=43)

EHDOTUS

ruokaketjun yhteinen vientiasiamies:
- yritysten vientitarpeiden jatkuva kartoitus ja vientisparraus
- palvelujen kartoitus sekä palvelun tarjoajien ja yrityksen linkitys
- alueellisen yhteistyön säännönmukaistaminen
vientivalmiuksien vahvistaminen ja uusien yritysten ohjaus
valtakunnalliseen Food from Finland -ohjelmaan

LOUNAISSUOMALAISIA FOOD FROM FINLAND
-VIENTIOHJELMASSA MUKANA OLEVIA
YRITYKSIÄ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apetit Ruoka Oy
Bioferme Oy (nykyään osa Fazeria)
Finnamyl Oy
HK Scan
Honey Group Finland Ltd (hunajayhtymä)
Huhtahyvät Oy
Kalaneuvos/ Martin kala Oy
Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy
Mausteaitta Oy
Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab

•
•
•
•
•
•

Oy Roberts Ab
Pernod Ricard Finland Oy
Raisio plc
Salon Vihanneshalli Oy
Starcke Oy
Suomisen Maito Oy

