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HANKKEEN TAVOITTEET
•Tavoitteena on avata markkinoita innovatiivisille ratkaisuille ja
yhteistoimintamalleille, joilla yritykset pyrkivät kansainvälisille
markkinoille.
•Tavoite on edelleen kehittää ja kasvattaa kansainvälistä
toimintapohjaa kokoamalla yhteen alueelliset huippuosaamisen
kärjet ja yhdistämällä ne kansalliseen tutkimus- ja
kehitysverkostoon.
•Tavoitteena on rakentaa suomalaisille kasvuyrityksille
yhteistyöalustan avulla mahdollisuuksia saada kansainvälisillä
markkinoilla näkyvyyttä, asiakkaita, yhteistyökumppaneita,
investointeja ja verkottumista.
•Tavoitteena on edistää myös ruokaturvallisuuteen liittyvää
koulutusvientiä

Työpaketti 1: Yritysten kansainvälistymisen
edistäminen
- suunnitellaan ja toteutetaan yhteisiä markkinointitapahtumia, kuten
yhteisiä messuosastoja ja seminaaritapahtumia ml. Road Show tyyppiset tapahtumakokonaisuudet
- Suunnitellaan ja toteutetaan yhteisiä fact finding matkoja sovittuihin
kohteisiin
- Järjestetään yritys- ja asiakastapaamisia, viranomaistapaamisia ja
kehitetään yhteistyötä Team Finland-toimijoiden kanssa
- Hyödynnetään koko osaamis- ja yritysketjua yhteistarjouksien
modossa (hyödynnetään myös maakohtaista suomalaisyritysten
yhteistyötä esim Kiinassa)
- Kootaan suomalaisista kohdemaiden yrityksistä ryhmiä, joiden
toimesta kehitetään ja suunnitellaan uusia vientioperaatioita ja
pilotoidaan niitä

Työpaketti 2: Elintarvikevalmistajat mukaan FSMFtoimintaan
-

Yhdistyksen toiminta kytketään tiiviisti osaksi Seinäjoella toteutettavaa
Biotalous-INKA-ohjelmaa

-

Yhdistyksen vaikuttavuutta ja yritystason yhteistoimintaa vahvistetaan
rekrytoimalla elintarvikevalmistajia mukaan toimintaan. Rekrytoinnin
painopiste suunnataan yrityksiin, joiden viennin edistämisessä ja
toteuttamisessa Eviran rooli on merkittävä

-

Vientiponnisteluja suunnataan erityisesti Venäjälle, Keski-Aasiaan ja
Kiinaan

-

Tiivistetään hankkeen suhteita Elintarviketeollisuusliittoon ja sen
toimesta rakennettavaan vientiohjelmaan

Työpaketti 3: Viranomaisyhteistyön
kehittäminen
- ilmaistaan yhdistyksen vahva tahtotila viranomaisyhteistyön
vahvistamisesta erityisesti Eviran ja keskeisten ministeriöiden (MMM,
TEM, UM) suuntaan sekä kansallisesti että kansainvälisesti

- Rakennetaan malli yhdistyksen ja viranomaisten väliselle
yhteistoiminnalle
- Suunnitellaan ja pilotoidaan ohjaavia koulutus- tai neuvontapaketteja,
jotka mm. helpottavat ja nopeuttavat rajamuodollisuuksien
läpäisemistä
- Tiedotetaan ja ohjataan yrityksiä viranomaisyhteistyön kehittymisestä

Työpaketti 4: Tutkimuksen ja koulutuksen
kaupallistaminen
- suomalaista elintarviketurvallisuusalan tutkimus- ja koulutusosaamista
tehdään tunnetuksi kohdemaissa suunnittelemalla tutkimus- ja
koulutustoimintaa edistäviä palvelukonsepteja
-

palvelukonseptit suunnataan mm. kohdemaiden viranomaisjohdolle,
korkean tason yritysjohtajille, sekä tutkimuksen ja koulutuksen alalla
toimiville asiantuntijoille, jotka pystyvät hyödyntämään osaamista
omassa kohdemaassaan

-

palvelukonseptien suunnittelussa hyödynnetään mm.
asiantuntijakeskusteluita, viranomaisseminaareja, työpajoja,
elintarvikelainsäädännön vaatimusten tulkintaosaamista sekä
yhteistyötä eri maiden tarkastuslaitosten kanssa ml. vientisertifikaatit,
laatujärjestelmät, riskienhallinta

-

kaupallistetaan elintarvikkeiden laatuun, turvallisuuteen ja EUlainsäädäntöön liittyvä osaaminen vientituotteeksi

Työpaketti 5: yhteisen
kaupallistamiskonseptin luominen
- elintarvike- ja elintarviketurvallisuusalalle rakennetaan yhtenäinen,
koko ketjun kattava imago
- suomalaisten elintarvikkeiden puhtauden ja turvallisuuden
hyödyntämistä markkinoinnissa lisätään kokoamalla dokumentoitua
tietoa ja tieteellisiä tutkimustuloksia markkinoinnin tueksi
- Tehostetaan mielikuvien rakentamista ja tarinan kertomista
kaupallistamisen tukena
-

Toteutetaan markkinatutkimuksia ja räätälöidään niiden pohjalta
tuotteita ja palveluita kohdemaan vaatimusten mukaisesti

-

Hyödynnetään Team Finland –konseptia kaupallistamiskonseptin
rakentamisessa

Liikkeelle käyttäen INKA-valmistelua
FSMF-vuosikokouksessa päätettiin, että toiminta on yhdistyksen tavoitteiden mukaista ja
siinä halutaan edetä. Koska yhdistyksellä ei ole käytettävissään henkilöresursseja niin
hankkeen valmistelu päätettiin toteuttaa tukeutuen valmistelurahoitukseen.
Toimenpiteitä valmistelussa ovat:
Työpaketti 1:
- selvitetään jäsenyritysten tahtotilat toimenpiteistä ja suunnista, joihin
kansainvälistymistä halutaan toteuttaa

Työpaketti 2:
- toteutetaan kartoitus elintarvikevalmistajien kanssa kiinnostuksesta tulla mukaan
FSMF-toimintaan
- käydään keskustelut ETL:n kanssa yhteistyöstä vientiohjelman kanssa
Työpaketti 3:
- suunnitellaan ja toteutetaan työpaja Eviran ja MMM:n kanssa niistä toimista, joita
FSMF voisi lähteä kehittämään tukeakseen viranomaistoimintaa ja helpottaakseen /
nopeuttaakseen rajamuodollisuuksien käsittelyä

Liikkeelle käyttäen valmistelurahoitusta 2
Työpaketti 4:

- toteutetaan työpaja mukana olevien tutkimuslaitosten kanssa tavoitteena löytää
keinot, millä tutkimuksen ja koulutuksen kansainvälistämistä voidaan edistää hankkeen
avulla
Työpaketti 5:

- etsitään sopivat kumppanit tukemaan mielikuvien rakentamista ja kaupallistamista
- esitellään suunniteltava kokonaisuus Team Finland-toimijoille ja selvitetään
yhteistyömahdollisuudet
Valmistelu on tarkoitus tehdä vuoden 2014 aikana ja toteuttaa siten, että FSMF ry maksaa
siihen liittyvän omarahoitusosuuden.

