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Mitä lisäarvotekijöitä 

pohjoinen sijainti tuo 

ruoantuotantoomme?

Arktisuus elintarvikeviennin 

kärkenä -hanke (ARVI) 

Kehittää pohjoisten 

olosuhteidemme (60 leveysasteen 

pohjoispuolisen alueen) 

erityispiirteistä eli arktisuudesta ja 

sen tuomista lisäarvotekijöistä uusi 

kilpailuvaltti suomalaiselle 

elintarvikeviennille.



• Varmennetut puhtaat tuotteet

• Terve tuotantoympäristö:

puhdas ilma, puhdas maaperä, puhdas 

vesi

• Terveet eläimet, vähäiset antibioottijäämät

• Tuotteiden korkea sisäinen laatu 

esim. luonnonmarjojen (mustikka, 

puolukka, hilla) flavonoidipitoisuus

• Jäljitettävät tuotteet 

• Arktinen osaaminen

Arktisen ruoantuotannon lisäarvopotentiaali



Apuvälineitä yritysten vientitoiminnan tueksi

Mitä arktinen ruoantuotanto on, miten sitä voi hyödyntää 
viestinnässä

Arctic food from Finland –esittelymateriaali

Arktisen kalan ja veden erityispiirteet

Valokuvapankki:
Arctic food from Finland –valokuvat

Neljä vuodenaikaa –valokuvat

Arktiset tuotanto-olosuhteet

Arctic food from Finland –toteemit

Viennin ensiportailla oleville yrityksille suunnattu info-
/vertaistukivideo

Brändikäsikirja

Videot ja materiaalit seminaarien esityksistä

Dia-pohja, ostajamateriaalia, esitepohjia, esitteitä, sähköisiä pohjia, 
jne…

www.arcticfoodfromfinland.fi



Mitä lisäarvoa pohjoiset olosuhteet tuovat 

ruoantuotantoomme? 
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Pohjana taustaselvitys

Tässä  raportissa käsitelty arktisuuden 

määritelmää, suomalaisen 

ruoantuotannon lähtökohtia sekä 

käsitelty kuuden eri tuoteryhmän 

erityispiirteitä (luonnonmarjat, kaura, 

kumina, maidon-naudanlihantuotanto, 

sianliha, siemenperuna).

ARVI-hankkeessa käsitellään kaksi 

tuoteryhmää lisää (kala ja vesi)

https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/519271/luke-

luobio_47_2015.pdf?sequence=4



Miten tuomme arktisen tarinamme näkyväksi?



Tarina

Tarinallistamalla palveluista tehdään elämyksiä

Tarinan tulee puhutella kohderyhmän asiakkaita 

Tarinaa rakennetaan harkitusti suunnitelmaa toteuttaen

Tarinallistamisen avulla kohderyhmän asiakkaat löytävät palvelun 

helpommin

Tarinallistaminen helpottaa erottuvien ja yrityksen itsensä näköisten 

palveluiden suunnittelua 

Tarinallistaminen helpottaa myyntitoimintaa sekä markkinoinnin 

suunnittelua
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Kuva kertoo enemmän kuin….

On clear winter nights, the Northern Lights dance across the sky in 

green waves, lighting up the silent snowy landscape 

(www.visitfinland.fi)
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Puukon terä on 
hiiliterästä.
Kahvamateriaali 
koivu.
Puukossa on 
nahkatuppi.

Ideasta tuotteeksi. 
http://www.marttiini.fi/Napapiirin-puukko
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Marttiinin sijainti 
Napapiirillä on ollut tämän 
puukon alkulähteenä. 
Vaalea tuppi ja kahva 
kuvaavat valoista yöttömän 
yön aikaa ja tumma terä 
taas on saanut 
inspiraationsa kaamoksen 
pimeydestä. Lappi on 
todellakin paikka, jossa 
kontrastit lyövät kättä 
toisilleen.

Puukon terä on 
hiiliterästä.
Kahvamateriaali 
koivu.
Puukossa on 
nahkatuppi.

Tuotteesta elämykseksi. Marttiinin tarina
http://www.marttiini.fi/Napapiirin-puukko



Tuotteesta elämykseksi. Eurosta sataseksi.
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Kaaviokuva: Mika Tonder, Tamora.  Tuotekehitys: Kannattavasti prosessina. Matkailuyrittäjien 
koulutusohjelma 2010-2012.



International Green Week 2019
Suomi messujen partnerimaa 18.-

27.1.2019

Klaus Hartikainen

6.4.2018



Kiitos!
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